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1.Scop şi domeniul de aplicare 
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Aceasta instructiune este realizata in urma comunicarilor/informatiilor transmise de catre autoritatile 

Romane privind limitarea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Cunoasterea prevederilor 

prezentei instructiuni, este obligatorie pentru toţi lucrătorii, din cadrul societatii 

 

. 

 

2. Documente de referinta  

Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;  

HG1425/2006, modificata prin HG 955/2010 si HG767/2016 Normele metodologice de 

aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;  

HG1218/2006 privind utilizarea agentilor chimici (dezinfectanti)  

HG1048/2006 privind utilizarea EIP  

HG971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă;  

HG1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;  

HG1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor de muncă.  

HG355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificata prin HG37/2008 si HG 

1169/2011.  

OUG 96/2003 modificata prin Legea 154/2015, privind protecţia maternitatii la locurile de 

munca  

 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind declararea starii de urgenta 

  Ordinului nr. 3557 din 15.05.2020 privind masurile impotriva contaminarii cu noul 

coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Masuri preventive de limitare a infectiei cu COVID 19  
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3.1. Obligatiile angajatorilor privind măsurile SSM în caz de COVID 19  

itizării serviciilor esențiale sau 

relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a 

lucrătorilor.  

Daca este posibil, organizati telemunca la domiciliu  

ții lucrătorilor în toate aspectele legate 

de muncă în condițiile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea 

măsurilor necesare pentru:  

 

esionale;  

 

preveni răspândirea infecţiei şi urmărirea ca aceştia să le poarte.  

 risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc 

de expunere la COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri:  

 

muncii cu care are contract;  

lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;  

tii de urgenta se vor 

implementa urmatoarele masuri, in functie de gravitate:  

 

regulilor de igiena care trebuie respectate cu strictete. Pentru a reduce riscul de infectie, 

salariatii trebuie sa tina cont de urmatoarele recomandari:  

  

 

manca  

 alate si dezinfectate  

 

cazul in care situatia sanatatii persoanei se inrautateste, acesta va apela 112.  
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 tiinta obligatoriu si 

managerul direct.Unitatea va anunta DSP ca are un caz confirmat.  

 

comunitara extinsa va intra in carantina sau izolare la domiciliu pe o perioada de cel 

putin 14 zile si va anunta managerul direct.  

  

 

folosinta, tava cu materiale dezinfectante pentru incaltaminte la intrare in societate  

 

3.2. Recomandari, măsuri preventive de securitate și sănătate în caz de COVID 19  

Pentru a reduce riscul de infectie, salariatii trebuie sa tina cont de urmatoarele 

recomandari:  

-te des pe maini (spalarea mainilor elimina virusul).  

 

dar poate intra in corp prin ochi, nas sau gura).  

 

 

 

 

Generalitati :  

Gripa/inclusiv infecția cu coronavirus, se transmite:  

 

 

Simptome frecvent întâlnite:  

 

– 40 grade Celsius; subfebrilități (37,5 și peste grade Celsius),  
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-frecvent uscată (sau cu expectorație), episodică sau recurentă  

 

 

 

rsături.  

Oricare din aceste simptome poate fi considerat ca atribuibil unei infecții virale fără a fi însă un 

semn cert pentru aceasta. Un cumul de simptome crește probabilitatea existenței infecției 

virale.  

Orice persoana venita din zonele cu transmitere comunitara extinsa va intra in carantina sau 

izolare la domiciliu pe o perioada de cel putin 14 zile. In cazul in care un angajat prezinta unul 

sau mai multe simptome de mai sus si a intrat in contact cu o persoana posibil infectata, 

trebuie sa sune la 112.  

 

 

Recomandări generale:  

 

mâinilor mai ales după întâlnirea cu o persoană susceptibilă de infecție gripală  

Este recomandata spalarea mainilor de mai multe ori pe zi cu sapun si apa calda, cel 

putin 20 secunde.  

 

4. Informatii despre noul coronavirus (COVID-19):  

Pana in acest moment este stabilit ca noul coronavirus (COVID-19 / Sars-Cov-2) este 

transmis:  

ersoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic in 

principal prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii.  

-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de 

peste 15 minute;  
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-19, timp de minimum 15 

minute si la o distanta mai mica de 2 m;  

 

4.1. Deplasarile – limitati pe cat posibil:  

t direct și/sau interacțiune cu un 

număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de 

recreere.  

de către un număr mare de copii.  

familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau 

al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.  

comandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în 

contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.  

recum: 

balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.  

-vă folosind 

șervețele de unică folosință.  

e persoane pe care le întâlniți. În 

cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane  

pentru mâini dacă îl aveți în timp ce mergeţi cu trenul, autobuzul, metroul sau tramvaiul.  

 

-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă 

atinge fața, nasul sau gura.  

aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele 

orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.  

zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de 

deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.  
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transportul în comun.  

- 

prezenţa dumneavoastră într-un mijloc de transport poate crește semnificativ riscul de infecție.  

rioadă, dacă este posibil.  

 

coronavirus (COVID-19) și descurajați întoarcerea în țară a persoanelor din zonele de risc, 

respectiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul coronavirus.  

-o țară expusă infecției cu noul coronavirus există riscul ca la 

momentul revenirii în țară, în funcție de actualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar să 

rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp de 14 zile, împreună cu familia.  

autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întreaga familie să facă același lucru.  

 

4.2. Contactul Direct de evitat:  

 

-au reintors in tara recent.  

 

 nu prezentati simptome specifice noului coronavirus.( febra, tuse, 

dificultati de a inghiti, dificultati de a respira).  

 

-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;  

mun a anumitor echipamente de munca/lucru (tastatura, mouse,etc.)  

 

on-line.  

r-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu 

care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.  

angajator.  
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4.3. Igiena este obligatorie:  

ectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă 

proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați.  

-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o 

suprafață potențial contaminată.  

 

 

-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care 

aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.  

contact, atât acasă cât și la locul de muncă.  

tăți.  

 

 

ciliu, indiferent dacă 

prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.  

Folosiți masca de protecție in spatiile inchise.  

Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în 

care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale 

respiratorie.  

 

epidemiologic actual. Consumați zilnic o cantitate suficientă de apă, adaptată la greutatea 

dumneavoastră și la nivelul de efort fizic depus. Este important ca orice tratament să fie luat 

doar la indicația medicului, nu în urma sfaturilor de pe internet.  

te un micronutrient esențial pentru buna funcționare a organismului nostru.  

-o alimentație echilibrată ce include 

fructe și legume.  

ntr-o răceală obișnuită și, în 

special la persoanele cu carență de vitamină C, poate avea efecte benefice în pneumonii.  
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coronavirus.  

ate cauza reacții adverse precum greață, crampe abdominale.  

 

4.4. Informarea din surse de incredere:  

-19) este 

vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).  

faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.  

-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!  

ați la 112!  

-vă apropiații, nu-i expuneți!  

imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone 

aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.  

sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli 

cardiovasculare, cancer).  

 

 

 

 

4.5. Anuntarea cazurilor posibile de infectare cu COVID-19: 

o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau 

zona galbenă) și care nu se află în izolare.  

posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice.  

ie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus 

(COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. 
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Detalii pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și 

localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic.  

din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.  

 

4.6. In caz de simptome:  

respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment 

la unitățile de urgență.  

 sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane 

noul coronavirus.  

organizat, respectând toate măsurile de izolare.  

ți regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până la 20.000 

de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului.  

 

4.7. In caz de autoizolare / izolare la domiciliu:  

ăților  

 

furnizează alimente sau produse.  

zolare/izolare (mai ales toaleta) sa fie 

instruit in vederea tehnicii de curatenie/dezinfectie a suprafetelor si sa poarte echipament de 

protectie adecvat, mai ales in zona de grup sanitar unde exista riscul de stropire (masca, 

ochelari, halat de unica folosinta, manusi menajere, botosei).  

 

4.8. In caz de confirmare a infectarii cu noul coronavirus (COVID-19)  

vigoare pentru cazurile pozitive.  

 

scă schimbata la intervale de timp adecvate,  
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intre persoane adica mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra in camera individuala;  

ilizarea in comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatura, 

imprimanta, telefon etc.) precum si a toaletelor comune.  

pe care le ating etc.  

 

 

4.9. Cine este in contact apropiat al unui caz confirmat:  

Contactul apropiat este definit ca:  

-19;  

-19 (ex.strangere de mana 

neurmata de igiena mainilor);  

COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);  

D-19 la o distanta mai mica de 

2 m si pe o durata de peste 15 minute;  

-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de 

asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai 

mica de 2 m;  

-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire 

directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care 

manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al 

echipamentului de protectie;  

care persoane din lista contactilor unui caz confirmat primesc indicatie de izolare la domiciliu 

timp de 14 zile si testarea acestora la inceputul perioadei de izolare si la sfarsitul acesteia. O 

ancheta epidemiologica corecta NU trebuie sa duca la izolarea si testarea altor persoane care 

nu indeplinesc exact criteriile din definitie si nici pe aceia care sunt contacti ai contactilor.  

 

GESTIONAREA PERSOANELOR POTENTIAL INFECTATE CU COVID 19 
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 Masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu 

coronavirusul SARS    CoV-2: 

a) angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.) si/sau febra mai mare de 37,3 

grade C si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat 

izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea 

persoanei. In marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii; 

b) daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in 

incinta este mai scurt de 7 zile: 

(i) se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute); 

(ii) inainte de incheierea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii 

(deschiderea geamurilor); 

(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele 

respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 de ore. In situatia in 

care respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai 

mult; 

c) daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a 

aflat in incinta: 

(i) nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara;  

(ii) se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina; 

d) se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in 

contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si 

se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de catre aceste 

persoane a semnelor si a simptomelor de infectie respiratorie. 

Personalul angajat care a calatorit in zonele cu transmitere comunitara extinsa 

afectate de COVID-19 (zona rosie), nu va reveni la locul de munca, fiind obligat sa respecte 

masurile de carantina institutionalizata dispuse de organele medicale competente. 

Personalul angajat care se afla in una din urmatoarele situatii nu va reveni la locul de 

munca, fiind obligat sa respecte masurile de autoizolare la domiciliu,:  

• persoanele care au calatorit in ultimele 14 zile in localitati din zonele afectate de 

COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa (zona galbena); 
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• persoanele care au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome si care 

au calatorit in zone cu transmitere comunitara extinsa; 

• persoanele care au intrat in contact direct cu persoanele care au fost 

confirmate cu coronavirus COVID 19; 

• membrii de familie ai unei persoane care se incadreaza in una din situatiile de 

mai sus. 

Lucratorul care a fost diagnosticat cu gripa ori care in timpul serviciului prezinta o stare 

alterata de sanatate sau simptome associate gripei (febra, tuse, dificultati de repiratie, dureri 

munculare, dureri in gat ori alte manifestari clinice commune infectiilor respiratorii), va anunta 

sefii ierarhici imediat si va fi indrumat de acestia sa se prezinte la medicul de familie.  

Personalul care se intoarce la serviciu din CO, CM, CFP, la reluarea activitatii dupa 

suspendare, detasare vor completa chestionarul privind accesul in societate/institutie 

prevazut in anexa nr. 1 (ca nu au calatorit in zonele rosii, galbene sau alte zone din 

strainatate sau nationale cu potential risc, nu au intrat in contact direct cu un confirmat ori 

suspect de SARS-CoV-2, ca nu au membrii de familie care se incadreaza in situatiile 

mentionate, nu prezinta simptome associate SARS-CoV-2). In cazul in care la una din 

intrebari lucratorul a bifat cu DA, atunci nu i se va permite accesul la locul de munca urmand 

sa fie present la serviciu peste 14 zile. Pentru completarea chestionarului, lucratorul va folosi 

instrumente de scris proprii iar chestionarul completat va fi pastrat la responsabilul SSM.  

Se organizeaza un program de lucru decalat, in vederea evitarii aglomerarii la 

intrare/iesire din incinta sediului si pentru a limita numarul de angajati prezenti in acelasi timp, 

in aceasi incinta. 

In situatia in care sediul/punctual de lucru al societatii/institutiei este prevazut cu cel 

putin 2 cai de acces, in masura in care este posibil, se vor utiliza ambele cai, una pentru 

intrare si alta pentru iesire. 

Se va asigura la intrarea in institutie covorase imbibate in solutie dezinfectanta de clor. 

Persoanele care prezinta simptome vor fi izolate intr-o incapere separata pana la 

sosirea echipajelor de prim ajutor. 

 

IMPORTANT!  
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In situatia declararii starii de urgenta, fiecare persoana are responsabilitatea sa 

urmareasca si sa respecte noile indicatiile emise de Comitetul National pentru Situatii 

de Urgenta. 
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5.  PASI DE URMAT CÂND IEȘI SAU INTRI ÎN PROPRIA LOCUINȚĂ, CA SĂ NU PLIMBI VIRUSUL 

    

10 reguli care pot ajuta oamenii să se ferească de noul coronavirus atunci când vin acasă,dar 

și cu 12 reguli pentru ieșirea din casă. 

  

5.1. Reguli la ieșirea din casă: 

 1. Când pleci din casă, pune pe tine o bluză cu mânecă lungă. 

2. Strânge părul în coadă, nu îl lăsa desfăcut(evident la doamne). 

3. Dacă ai mască, pune-o la final, exact înainte să ieși din casă. 

4. Încearcă să nu folosești transportul public. 

5. Dacă scoți afară animalul de companie, asigură-te că nu se scarpină de diverse suprafețe. 

6. Folosește șervețele pentru a pune mâna pe diverse suprafețe. 

7. Aruncă șervețelul la gunoi după ce îl folosești. 

8. Dacă îți vine să strănuți, strănută în cot. 

9. Evită să plătești cu cash. Dacă o faci, dezinfectează-ți imediat mâinile. 

10. Spală-te pe mâini după ce atingi orice suprafață sau folosește gel dezinfectant. 

11. Nu îți atinge fața până nu ai mâinile curate. 

12. Menține distanța față de ceilalți oameni. 

 

 5.2. Reguli la intrarea în casă: 

 1. Când ajungi acasă, încearcă să nu atingi nimic. 

2. Descalță-te când ajungi acasă. 

3. Dezinfectează-i picioarele animalului de companie,dacă l-ai scos la plimbare. 

4. Scoate-ți hainele cu care ai fost afară și pune-le încoșul de rufe pentru spălat. 

5. Lasă geantă, portofelul, cheile etc. într-o cutie la intrarea în locuință. 

6. Fă duș, iar dacă nu poți, spală bine toate zonele expuse. 

7. Curață telefonul mobil și ochelarii cu apă și săpun sau cu alcool. 

8. Curață cu dezinfectant pungile aduse de afară înainte de a le păstra. Folosește mănuși 

pentru asta și apoi scoate-le cu grijă și spală-te pe mâini 

 9. Amintește-ți că nu este posibil să faci o dezinfectare totală, obiectivul este să diminuezi 

riscul. 
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10. Dă-ți jos mănușile cu grijă, aruncă-le și spală-te pe mâini. 

 

6. MASURI DE CONVIEȚUIRE CU PERSOANELE CU FACTOR DE RISC ACTIUNI IMPOTRIVA 

COVID 19 

 Dormiți în paturi separate. 

 Folosiți băi diferite și dezinfectați-le cu clor 

 Pregătește o soluție de 20ml de clor/litru  

 Nu folosiți aceleași prosoape, tacâmuri, veselă 

 Curăță și dezinfectează zilnic suprafețele cu care intrați în contact: întrerupătoare, mese, 

spătare de scaun, clanțe, etc. 

 Spală foarte des hainele, prosoapele, așternuturile, etc. 

 Păstrați distanța. Dormiți în camere separate. 

 Aerisiți cât puteți mai des. 

 În caz de febră, 38 grade C și dificultăți de respirație, sună la 112. 

 Faceți toate acestea, cel puțin 2 săptămâni. Fiecare abatere de la reguli, înseamnă să o iei de 

la început. 

 

 

7. MASURI PREVENTIVE PENTRU A LIMITA INFECTIA CU COVID 19 
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SPALA-TE PE MAINI IMEDIAT DUPA CE ATINGI URMATOARELE 10 OBIECTE.  

Sunt magneti de microbi si germeni; Spalarea mainilor este esentiala pentru o igiena 

corespunzatoare intrucat limiteaza transferul de bacterii, virusuri si alti germeni. Centrele 

pentru controlul si prevenirea bolilor din intreaga lume recomanda utilizarea sapunului si a apei 

curate sau a unui produs de dezinfectare pe baza de alcool pentru curatarea mainilor murdare. 

Ambele sunt modalitati eficiente de a mentine germenii la distanta. Desigur, este imposibil sa 

ne mentinem mainile 100% curate tot timpul, dar este absolut esential ca dupa atingerea 

urmatoarelor 10 lucruri sa ne curatam corespunzator.  

1. Bani  

Cu toate ca putem utiliza cardul pentru majoritatea achizitiilor, uneori suntem nevoiti sa 

achitam si in numerar. Dupa atingerea bancnotelor, e imperios necesar sa ne spalam pe 

maini. Cercetatorii americani au testat milioane de hartii de 1 dolar de la o banca din New York 

si au gasit pe ele sute de microorganisme, inclusiv bacterii orale si vaginale, virusuri si ADN de 

la animale de companie. Studii similare au aratat ca unele banconte si monede contin inclusiv 

agenti patogeni precum E. coli si salmonella.  

2. Balustrade, manere sau clante  
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Dezinfectarea membrelor superioare este esentiala dupa calatoritul in transportul public, unde 

mai multe persoane ating continuu aceleasi suprafete.  

3. Meniuri de restaurant  

Meniul este cel mai "bun" transportator de germeni dintr-un restaurant. Cercetatorii de la 

Universitatea din Arizona au descoperit ca meniurile pe care le-au studiat in cadrul unui 

experiment aveau pe ele aproximativ 185.000 de organisme bacteriene.  

4. Aproape orice obiect dintr-un cabinet medical 

Pentru ca sute de pacienti tranziteaza zilnic in acest spatiu, majoritatea lucrurilor din cabinetul 

unui medic sunt pline de bacterii - in special pixurile. Potrivit Reader's Digest, pe un instrument 

de scriere dintr-un spital sau cabinet medical sunt cu 46.000 mai multi germeni decat pe un 

vas obisnuit de toaleta.  

Alte obiecte de evitat sunt cotierele scaunelor de asteptare si manerele usilor. Dupa o 

programare la medic, mergeti la toaleta si asigurati-va ca va spalati corect mainile.  

5. Animale  

Nu toata lumea se spala pe maini dupa atingerea animalelor de companie sau a animalelor in 

general, desi ar trebui sa faca acest lucru, potrivit lui Nesochi Okeke-Igbokwe, medic si expert 

in sanatate: "Animalele pot purta diferite boli. Pentru ca animalele de companie sunt, in 

general, considerate de-ale familiei, uneori este trecuta cu vederea spalarea mainilor dupa 

interactiunea cu ele."  

6. Ecranele aparaturii cu senzori de atingere  

Acum ca tehnologia inlocuieste unele produse din hartie, este esential sa ne dezinfectam 

mainile dupa atingerea oricarui ecran cu senzori. Telefoanele fac parte si ele din aceasta 

categorie, mai ales ca uneori le mai imprumutam si altora sau le folosim dupa ce am atins 

zone contaminate.  

7. Buretii de bucatarie si tocatoarele  

Bucataria este un mediu incarcat cu germeni. Aici nu doar ca aducem alimente crude sau 

necoapte, ci le si curatam, alaturi de alte ustensile, textile si bureti. In urma unui studiu, s-a 

concluzionat ca exista 326 de specii diferite de bacterii pe buretii cu care spalam vasele. 

Asadar, este esential sa ne curatam corect inainte de a pregati o masa si dupa manipularea 

carnii crude.  

8. Obiecte de scris care nu ne apartin  
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Un pix care circula intr-un birou de dimensiuni medii are de zece ori mai multi germeni decat 

un vas de toaleta, cu aproximativ 200 de bacterii pe centimetru patrat. Daca acest lucru nu ne 

pune pe ganduri, trebuie sa luam in considerare si faptul ca multora le place sa bage in gura 

pixul sau capacul unui stilou.  

9. Pompitele de la sapunurile lichide  

Cercetatorii de la Universitatea din Arizona au descoperit ca dozatoarele de sapun 

reincarcabile sunt pline de microbi. Charles Gerba, cercetator principal, spune ca atingerea 

containerelor de sapun reincarcabile poate transfera de fapt mai multe bacterii pe maini decat 

daca le-am introduce intr-un vas de toaleta. 

10. Aproape orice obiect din aeroport si avion  

E important sa evitam sa atingem butoanele, dozatoarele, ecranele, tavitele din aerport si 

avion. In majoritatea cazurilor, oamenii care au tranzitat aceste locuri si-au pus propriile 

obiecte contaominte acolo si au murdarit imprejurimile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESPONSABILITATI  

8.1 Responsabilitatile angajatorului  

-organizatorice şi de altă natură pentru evitarea sau 

reducerea riscurilor de accidentare sau îmbolnăviri profesionale.  

 

medicina a muncii  

 

8.2 Responsabilitatile Medicului de medicina muncii  

Fisei de aptitudine;  
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8.3 Responsabilitatile Conducătorul locului de muncă  

 

 

in munca, 

tematica instruirii şi să ceară lucrătorilor să semneze efectuarea instruirii, în cunoştiinţă de 

cauză;  

 

din subordine si-au însusit 

legislatia si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca;  

accidentare pentru toate riscurile la care se expun.  

 

8.4 Responsabilitatile lucrătorilor:  

 

 

uire privind 

SSM;  

 

oricărui pericol iminent de incendiu.  

struire de SSM;  

societatii;  

 

-şi desfăşoare activitatea astfel încât, să nu expună la pericol de accidentare atât 

persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;  

efectuarea instruirii referitoare la conţinutul acesteia;  
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 de acces, caile de circulatie, marcajele si semnalizarile de siguranta si de 

avertizare existente;  

 

te sau 

existente la locul de munca;  

 

amenajate.  

 

9. ÎNREGISTRĂRI  

Instruirile conform prezentei instructiuni proprii I se efectueaza conform tematicii de 

instruire SSM aprobata de angajator si se înregistrează în fişele individuale de instruire SSM a 

lucrătorilor.  
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Anexa 1 

 

 

 

EVALUAREA RISCULUI DE CONTAMINARE CU SARS-CoV-2 

Evaluarea riscului de imbolnavire s-a realizat dupa metoda descrisa mai jos: 

GRAVITATE RISC PRIORITATE 

MAJOR 4 PRIORITATEA 2 PRIORITATEA PRIORITATEA PRIORITATEA 1 
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2 1 

RIDICAT 3 PRIORITATEA 3 
PRIORITATEA 

2 

PRIORITATEA 

1 
PRIORITATEA 1 

MEDIU 2 PRIORITATEA 3 
PRIORITATEA 

2 

PRIORITATEA 

2 
PRIORITATEA 2 

MIC 1 PRIORITATEA 3 
PRIORITATEA 

3 

PRIORITATEA 

3 
PRIORITATEA 3 

FRECVENTA 

(DURATA EXPUNERE) 

1 2 3 4 

MICA MEDIE  FRECVENTA 
FOARTE 

FRECVENTA 

 

Astfel, fata de modul de imbolnavire cu SARS-CoV-2, observam ca riscurile apar atat fata de 

comportamentul uman, cat si fata de interactiunea dintre persoane, fiind direct proportional cu durata expunerii 

la un mediu contaminat:  

RISC 

IDENTIFICAT 

MOMENTUL 

EXPUNERII LA 

RISC 

DURATA 

EXPUNERII LA 

RISC 

EVALUARE RISC 

GRAVITATE PROBABILITATE 
NIVEL 

PRIORITATE 

Infectare si 

posibila 

imbolnavire cu 

COVID 19 

Deplasarea la 

locul de munca 

cu mijloace de 

transport in 

comun sau 

utilizate de mai 

multe persoane 

simultan 

>15 minute 4 2 1 

In timpul lucrului 

datorita 

nerespectarii 

distantei intre 

lucratori sau 

fata de vizitatori 

>10 minute 3 2 2 

In timpul lucrului 

datorita 

expunerii la 

secretii lichide 

(tuse, stranut, 

Instantanee 4 1 2 
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etc.) 

In timpul lucrului 

datorita 

expunerii la 

suprafete si 

obiecte 

contaminate 

Instantanee 2 3 2 

In timpul servirii 

mesei 

Instantanee 3 2 2 

In timpul 

utilizarii 

toaletelor 

Instantanee 3 2 2 

In momentul 

scoaterii EIP 

(masca, 

manusi) 

Instantanee 2 1 1 

Nerespectarea 

normelor de 

igiena personala 

Instantanee 4 3 1 

Nerespectarea 

normelor de 

igiena la locul 

de munca 

>10 minute 3 2 2 

Risc la 

utilizarea  

produselor de 

curatenie si / 

sau 

dezinfectare – 

risc de 

intoxicatie 

acuta; risc 

incendiu 

Nerespectarea 

instructiunilor de 

utilizare a 

substantelor 

pentru curatenie 

/ dezinfectare 

Instantanee 

(ingerare),  

4 1 2 

INHALARE 

(>30 MINUTE) 

3 1 1 

In mod concret, la fiecare loc de munca al institutiei, vor exista urmatoarele materiale si echipamente 

distribuite pentru utilizare angajatilor: 

- Echipamente individuale de protectie: masca de unica folosinta, manusi unica folosinta,viziere 

- Echipamente sanitare de protectie colectiva: termometru  NON CONTACT. 
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- Echipamente de igiena personala: apa, sapun, gel dezinfectant sau spirt medicinal, etc.; 

- Echipamente de igiena colectiva: cosuri de gunoi echipate cu saci de unica folosinta, cloramina pentru 

dezinfectarea toaletelor, mop, galeata (dezinfectarea incaperilor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESAR DE MATERIALE IGIENICO-SANITARE SI ECHIPAMENTE INDIVIDUALE   

DE PROTECTIE PENTRU COMBATEREA SARS-CoV-2 

Nr. 

crt 

Material / substanta Cantitate / persoana Raspunde  Observatii  

1 Sapun lichid Dozator (dispenser) 

la toalete si chiuvete 

Angajator  Se vor spala mainile de fiecare data cand se 

foloseste toaleta, inainte si dupa mese, dupa 

stranut/tusit in palma sau dupa contact cu o 

persoana, o suprafata contaminata,  

2 Substante aprobate 

pentru combaterea 

SARS CoV-2 (Alcool 

medicinal – spirt - 

300 ml / personal si 

pacienti / luna si ori 

de cate ori este 

nevoie prin 

Angajator Se vor dezinfecta mainile dupa un contact 

(atingere) cu o persoana sau cu o suprafata 

contaminata, dupa scoaterea si aruncarea 

unei masti, dupa folosirea toaletei ori in lipsa 
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sau gel dezinfectant completarea 

sticlutelor cu spirt 

medicinal  

 

200 ml/persoana la 

dozatoarele 

montate, la punctele 

de acces in unitate, 

in birouri, toalete etc 

apei curente. Se vor dezinfecta suprafetele 

de lucru si locurile de luat masa cel putin la 

inceperea activitatii sau a mesei si la 

terminarea activitatii sau a mesei. 

3 Dezinfectant Potrivit necesarului 

stabilit  

Angajator Se vor curata toate holurile, podelele (inclusiv 

in birouri) si toaletele,  

4 Manusi de unica 

folosinta 

Conform necesarului 

stabilit pentru fiecare 

Lucrator 

 

Angajator In vederea dezinfectarii de la punctul 3 si a 

camerelor de toaleta, precum si a mobilierului 

din acestea, personalul care va efectua 

dezinfectarea va purta obligatoriu manusi de 

protectie.  

In vederea utilizarii in momentul in care 

persoana acceseaza o zona cu potential de 

risc ridicat de infectare (cabinete medicale, 

toalete, etc.) 

5 Masca de protectie 

(sau inlocuitori – 

bumbac reutilizabila) 

1 buc./persoana /4 

ore sau 

(4 buc./luna masca 

bumbac reutilizabila) 

Angajator Utilizare la locurile de munca 

6 viziere 1 buc./personal 

medical  

Angajator Utilizare la locurile de munca 

7 Mop si galeata 1 set / punct lucru Angajator Necesare petru dezinfectie, conform 

punctului 3 

8 Lavete 1buc./persoana/sapt

amana 

Angajator Necesare petru dezinfectie, conform 

punctului 3 

9 Cos  gunoi 1buc./ incapere Angajator Dotare obligatorie la locul de munca  

10 Sac menaj 1 buc. / incapere Angajator Dotare obligatorie la locul de munca 

11 Ochelari protectie 1 buc/persoanal si 

pacienti 

Angajator  Dotare obligatorie la locul de munca si in 

cabinetele medicale  

12 Halate unica 

folosinta 

1 buc. Personal 

departament bloc 

alimentar 

Angajator  Dotare obligatorie la locul de munca  
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13 combinezoane 1 buc. Personal 

medical care 

efectueaza triajul 

epidemiologic si 

Personal 

departament bloc 

alimentar   

Angajator  Dotare obligatorie la locul de munca  

14 capison 1 buc. Personalul 

care desfasoara 

activitate in sectia 

medicala, cazare si 

bloc alimentar 

Angajator  Dotare obligatorie la locul de munca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL DE UTILIZARE AL MASTILOR DE PROTECTIE 

Utilizarea mastilor de protectie este OBLIGATORIE in institutie pe durata lucrului, precum si in 

toate spatiile interioare din afara institutiei si la deplasarea cu mijloacele de transport in comun; 

Mastile de protectie sunt dispozitive care stopeaza inhalarea de patogeni. Mastile utilizate de catre 

personal pot fi de doua tipuri: masca de protectie de unica folosinta si masca din bumbac reutilizabila. 

Mastile de protectie de unica folosinta se vor utiliza o perioada de maxim 4 ore; 

Masca de protectie se va schimba in momentul in care aceasta se uda;  

Masca de protectie se va arunca dupa utilizare doar in cosuri de gunoi dotate cu sac menajer de unica 

folosinta. 

Masca din bumbac se va utiliza pentru o perioada de maxim 4 ore; 

Masca de bumbac poate fi refolosita. Astfel, dupa utilizare ea se se va depozita intr-o punga de plastic.  

Pentru reutilizare, masca de bumbac va trece prin urmatoarele procedee obligatorii: 

1. Va fi introdusa timp de 3 minute in apa cu temperatura intre 60 - 90 grade; 

2. Va fi spalata cu sapun (detergent) si clatita cu apa rece; 

3. Dupa uscare va fi calcata cu fierul de calcat incins. 
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Inaintea manipularii mastii (montare, scoatere), persoanele se vor spala pe maini cu apa si sapun. Daca 

acest lucru nu este posibil, persoanele se vor dezinfecta pe maini cu gel dezinfectant sau spirt sanitar. 

Dupa scoaterea mastii, persoanele se vor spala cu apa si sapun pe maini; 

Masca va fi manipulata si atasata folosind doar elasticul/firul acesteia. 

Aranjarea mastii pe fata se va face fara a atinge materialul acesteia, manipuland doar din elasticul de 

atasare. 

Masca se va porta in asa fel incat aceasta sa acopere gura, nasul, barbia si o parte cat mai mare din 

fata utilizatorului. 

MODUL DE UTILIZARE AL MANUSILOR DE PROTECTIE 

Manusile de protectie se utilizeaza in locuri cu potential mare de infectare (spatii sau suprafete 

contaminate sau potential contaminate: toalete – la efectuarea curateniei, arhiva, manipularea banilor, locuri de 

servit masa – la efectuarea curateniei; zone de izolare institutionala, spitale, clinici, etc. ). 

Inaintea utilizarii manusilor de protectie, persoanele se vor spala pe maini cu apa si sapun (daca acest 

lucru nu este posibil, persoanele se vor dezinfecta cu solutii pe baza de alcool). 

Manusile de unica folosinta se vor atasa doar dupa atasarea mastii de protectie. 

Dupa utilizare, manusile de protectie folosite se vor arunca la un cos de gunoi dotat cu sac de unica 

folosinta. 

ATENTIE! Nu atingeti fata, gura, nasul sau ochii avand manusi pe maini. Manusile trebuie tratate 

ca si suprafete potential infectate. 

Dupa scoaterea manusilor de unica folosinta, personalul se va spala pe maini cu apa si sapun (daca 

acest lucru nu este posibil, persoanele se vor dezinfecta cu solutii pe baza de alcool). 

Scoaterea mastii se face doar dupa scoaterea manusilor de unica folosinta si spalarea mainilor cu apa 

si sapun (daca acest lucru nu este posibil, persoanele se vor dezinfecta cu solutii pe baza de alcool). 

ATENTIE! Purtarea manusilor de protectie nu inlocuieste igiena personala! 

 

 

MASURAREA TEMPERATURII PERSOANELOR 

Pentru prevenirea SARS-CoV-2 la locurile de munca, angajatorii au recomandarea sa detina un aparat 

de masurarea temperaturii, sau a unui termometru obișnuit. 

Verificarea temperaturii lucratorilor se va face de catre lucratorul desemnat de conducerea institutiei. 

Activitatea se va efectua de la distanta (cu mana intinsa). Atat persoana care masoara temperatura cat si 

persoana testata, vor purta OBLIGATORIU masca de protectie. 

Dacă temperatura se verifică cu un termometru obișnuit acesta va fi dezinfectat după fiecare folosire. 

Temperatura maxima prelevata prin procedeul descris mai  sus la nivelul fruntii individului trebuie sa fie 

mai mica de 37,3 grade pentru ca persoana sa fie admisa la lucru. 

In cazul in care persoana are o temperatura mai mare de 37,3 grade, se procedeaza la o noua 

masurare dupa 3 – 5 minute de asteptare si daca temperatura se mentine, aceasta NU VA FI ADMISA LA 
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LUCRU si va fi indrumata catre medicul de familie/medicul de medicina muncii pentru investigatii de 

specialitate. 

Persoanele depistate cu temperatura corporala mai mare de 37,3 grade pot fi admise la lucru dupa ce 

au fost consultate de medicul de familie si prezinta din partea acestuia o adeverinta ca sunt APTE DE LUCRU. 

Lucratorul care refuza sa i se ia temperatura NU va intra la locul de munca. 

Temperaturile lucrătorilor vor fi înscrise in tabelul special întocmit 

Persoanele care au fost depistate cu SARS-CoV-2 si au fost declarate vindecate, vor incepe lucrul dupa 

avizul medical al unui medic de la directia de sanatate publica.  

 

IGIENA MUNCII 

Este obligatorie distantarea fizica prin pastrarea unei distante de 1.5 m fata de alte personae. 

Se interzice stationarea personalului pe holuri, scari sau alte spatii deschise iar atunci cand se executa 

sarcini cu implicarea mai multor lucratori, se respecta masurile de distantare fizica.  

Angajatorii au obligatia sa organizeze activitatea in asa fel incat, personalul sa beneficieze de o sursa 

de apa pentru igienizare, sapun si gel dezinfectant sau spirt medicinal. 

Daca nu este posibila alimentarea cu apa se vor dota locurile de munca cu recipienti de apa potabila 

care sa asigure cel putin 25 litri de apa / angajat / 8 ore. 

In caz exceptional (deplasari cu auto cu auto institutiei pe distante lungi, interventii de urgenta, etc.), 

angajatorii vor pune la dispozitia angajatilor gel dezinfectant sau spirt medicinal. 

Personalul angajat are obligatia sa gestioneze responsabil resursa de apa si materialele igienico-

sanitare puse la dispozitie de angajator. 

Personalul angajat are obligatia sa se dezinfecteze pe maini cu apa si sapun la intrarea in 

institutie/societate (dupa utilizarea mijlocului de transport), inainte de servirea mesei, dupa terminarea mesei, 

dupa utilizarea toaletei, la sfarsitul programului de lucru si in toate celelalte situatii aratate in prezenta 

procedura. 

Lucratorii sunt obligati  sa-si igienizeze periodic cu solutii biocide (pe baza de alcool sau clor) birourile 

de lucru, calculatorele, imprimantele etc, iar personalul de curatenie este obligat sa igienizeze zilnic locurile des 

atinse, respectiv covorasele de la intrarea in unitate (cu cloramina), clantele de la usile de acces in unitate, 

robinetele si clapetele de la toalete, iar la sfarsitul programului sa stranga sacii de unica folosinta din cosurile de 

gunoi, care vor fi depozitati la ghenele de gunoi .  

La intervale regulate de timp, se va proceda la aerisirea spatiilor de lucru, astfel incat sa se asigure o , 

circulatie fluida a aerului in incaperi. 

Personalul desemnat pentru igienizare va utiliza pe timpul igienizarii EIP format din: masca protectie si 

manusi protectie. 

Se recomanda asezarea birourilor de lucru spate in spate iar in cazul birourilor orientate fata in fata, 

daca nu se poate realiza o distanta de 2 metri intre birouri (masurata intre scaune), acestea vor fi dotate cu 

panouri despartitoare care vor fi igienizate zilnic. In interiorul birourilor/spatiilor, personalul respecta masurile de 
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distantare sociala de cel putin 1.5 m, cu evitarea deplasarilor in alte birouri/posturi de lucru fara sarcini de 

serviciu. 

Comunicarea corespondentei se va face pe cale electronica, doar in cazuri exceptionale fiind permisa 

comunicarea prin posta. 

In cazul cand este necesara interactiunea directa a personalului, se recomanda ca aceasta sa fie de 

scurta durata, cu exceptia situatiilor de urgenta sau pentru realizarea de lucrari ce nu se pot realiza prin 

mijloace electronice, cu respectarea distantei sociale. 

 

 

Masuri generale privind accesul in unitate: 

 Se interzice accesul in sediul unitatii al persoanelor cu privire la care autoritatile romane competente au 

dispus masuri de carantina sau de autoizolare, pana la expirarea duratei acestora; 

 Se limiteaza accesul publicului, clientilor si furnizorilor in sediul unitatii; 

 Persoanelor care au acces in unitate (client, furnizori, etc) si manifesta in mod evident simptome 

commune de gripa sau alt tip de infectie respiratorie, li se va pune in vedere sa se supuna urmatoarelor 

reguli de comportament: 

 Evitarea contactului direct cu alte persoane; 

 Pastrarea distantei de 2 metrI fata de restul persoanelor;  

 Aplicarea corecta a masurilor de igiena in cazul tusei sau a stranutului (folosirea servetelelor de 

unica folosinta sau tehnica de a tusi sau a stranuta in interiorul cotului indoit). 

 

MASURI ORGANIZATORICE 

a) Reinstruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru toti lucratorii care au stat la domiciliu in 

perioada starii de urgenta, somaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie sa fie adaptata 

noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-CoV-2 si se va desfasura in timpul programului normal de lucru 

al lucratorilor; (dupa revenirea la locurile de munca, in prima zi de munca, se va organiza sedinta de instruire 

SSM si PSI a intregului personal, unde vor fi prelucrate prezenta procedura, planul de prevenire si protective 

pentru prevenirea si combaterea COVID 19, IPSSM pentru prevenirea si combaterea COVID 19, cu cele 2 

anexe de recomandari).  

b) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul 

la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2; (reprezentantul lucratorilor va 

studia intreaga documentatie privind masurile si recomandarile de prevenirea contaminarii cu COVID 19 si va fi 

instruit si de reprezentantul serviciului extern de prevenire in acest sens); 

c) Se stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de          

resursele disponibile, se implementeaza masurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitatii, in 

conditiile respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfasurarea activitatii in 

regim de telemunca sau munca la domiciliu - care poate ramane o prioritate;  
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d) Identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de 

evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii, in 

vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS-CoV-2;  

e) Stabilesc consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca; 

f) Afiseaza la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru angajati 

si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu 

coronavirusul SARS-CoV-2;  

g) Informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire 

a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, 

precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la 

locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS-CoV-2; (Masura va fi pusa in aplicare la 

instruirea periodica suplimentara, prin punere la dispozitie pe adresele de email ale lucratorilor sau pe 

whatsapp, a planului de prevenire si a celor doua liste de recomandari, anexe la instructiune); 

h) Informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:  

– mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;  

– mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti 

avizati, ori de cate ori este nevoie;  

– evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate / nedezinfectate;  

– mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de unica folosinta), rinoree (in 

servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare 

a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor; – limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 

minute, la o distanta de minimum 1,5 m;  

i) Pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS 

CoV-2 (masca de protectie, manusi,viziere,halate,etc) prin consultare cu responsabilul cu securitatea si 

sanatatea in munca, in functie de specificul activitatii;  

j) Se asigura ca in sediul angajatorului, furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele 

care intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii, respecta masurile de protectie stabilite de 

acesta;  

k) Asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea 

de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masurile preventive profilactice care au fost 

prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2; 

l) Pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) 

care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si 

specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de 

lucru;  

m) Pot individualiza programul de lucru al angajatilor, astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui 

interval de minimum o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minimum trei ore, 



 
INSTRUCTIUNE DE LUCRU  IL-AD - 13 

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM 
MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A 

INFECTIEI CU COVID 19 
 

Ed:1/ 
20.05.2020 

Rev: 

Pag.34 Ex.nr.: 

Complex Balnear și de Recuperare C.A.A. S.R.L. 
 

 

in transe de minimum 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor 

cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru. Masura are in 

vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori 

diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru;  

n) Asigura culoare speciale de acces-iesire in/din incinta si de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii 

aglomeratiei la locurile de munca;  

o) se limiteaza accesul clienților, vizitatorilor sau beneficiarilor in institutie, acestia fiind indrumati sa astepte 

in zona de intrare sosirea lucratorului cu care doreste sa interactioneze); 

o) Stabilesc reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate 

de persoane in incinta institutiei; (nu se admite formarea de grupuri de persoane in incinta unitatii); 

p) Desemneaza un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in 

unitate/institutie; 

q) Asigura triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea programului 

de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;  

s) Amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in oricare sector al locului de 

munca; 

t) Interzic accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS 

CoV-2; 

u) Intrerup orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii, cu o persoana 

simptomatica; 

v) Aplica benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu 

publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile 

meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de 

minimum 1,5 m;  

w) Dispun aerisirea incaperilor minimum o data de zi;  

x) Dezinfecteaza balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate, precum si alte zone intens folosite 

(minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar);  

y) Dezinfecteaza cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar spatiile comune si spatiile de 

lucru, cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;  

z) Pot crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli 

cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani);  

aa) Asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre 

lucratori;  

ab) Evita folosirea instalatiei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigura  dezinfectia 

instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru;  

ac) Asigura in permanenta la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, sapun / dezinfectant de maini si 

monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor;  
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ad) Amenajeaza spatiul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui 

numar  3  de persoane care pot lucra in aceeasi incapere(1 vânzatori și 2 clienți). Angajatorul  poate monta 

acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre vînzători si clienți. 

ae) Limiteaza deplasarile in afara locului de munca, doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare 

desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se deplaseaza cu 

asigurarea conditiilor de preventie minimale; 

af) Se asigura ca circulatia documentelor in institutie/companie se realizeaza preponderent prin mijloace 

electronice; 

ag) Revizuiesc planul de prevenire si protectie, conform prevederilor mentionate;  

ah) Revizuiesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor mentionate si le 

aduc la cunostinta angajatilor. 

 

 

 


