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1. Obiectivul ghidului 
 
Acest ghid conține recomandări privind practicile de sănătate și securitate și măsuri-cheie pentru 
prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă, bazate pe materiale elaborate la nivel mondial, 
inclusiv: „Ghidul general pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, elaborat de 
partenerii sociali belgieni și experții naționali, precum și ghiduri elaborate de companiile 
”Manufacturing NZ”, ”IBEC”, ”Union Industrial Argentina”, ”Camera Chiliana de Construcții”, ”Camera 
de Comerț din Guayaquil”, ”Camera de Agricultură din Guatemala”, împreună cu diverse materiale și 
îndrumări publicate de OMS. 

Publicația își propune să ofere angajatorilor îndrumări și informații generale cu privire la modul de 
prevenire a răspândirii infecției COVID-19 la locul de muncă, pentru a permite lucrătorilor să revină la 
muncă într-un mediu sigur și sănătos, evitând riscul de contaminare. De asemenea, ghidul oferă idei 
despre cum să protejăm sănătatea psihică a lucrătorilor în timpul acestei pandemii. 

Cel mai probabil, virusul COVID-19 va continua să circule prin comunitățile noastre până la crearea și 
fabricarea unui vaccin sau medicament. Prin urmare, trebuie să adoptăm reguli de distanțare fizică, 
igienă sporită și alte măsuri de precauție pentru a stopa răspândirea infecțiilor, inclusiv celor la locul 
de muncă. Sunt necesare acțiuni preventive pentru a pregăti întreprinderile și salariații pentru o revenire 
la muncă în condiții de siguranță și pentru o reluare treptată a activităţilor mediului de afaceri. Ghidul 
poate fi util și pentru acele întreprinderi, care și-au continuat activitatea în timpul crizei, dar care ar putea 
avea acum nevoie de măsuri suplimentare de protecție și prevenire a SSM. 

Toate întreprinderile, indiferent de mărimea acestora sau sectorul de activitate, sunt încurajate să 
adopte aceste recomandări pentru a avea grijă de sănătatea oamenilor și, în măsura posibilului, să nu 
afecteze negativ activitatea afacerilor. 

Întrucât situația epidemiologică, reglementările privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 
și orientările privind sănătatea publică diferă considerabil de la o țară la alta, acest instrument 
generic trebuie să fie adaptat, în continuare, la situațiile naționale. De asemenea,  ele trebuie să 
fie personalizate, în continuare, de diferite sectoare și domenii de activitate la contextul lor 
sectorial specific. 



  

 

2. Considerații generale, acţiuni de informare și sensibilizare a 
populaţiei 

Implementarea măsurilor de protecție și prevenire a infecţiei poate necesita modificări semnificative ale 
proceselor și practicilor la locul de muncă. Pentru a facilita procesul de tranziție, luați în calcul reluarea 
treptată a activităților (de exemplu, un număr redus de grupuri sau activități reduse de produse) pentru a 
simplifica logistica și fluxul proceselor, cel puțin, la începutul perioadei de revenire la muncă. 

Determinaţi care salariaţi trebuie să revină primii la muncă. Este foarte puțin probabil pentru 
majoritatea întreprinderilor ca toți lucrătorii să poată reveni la locul de muncă odată. Trebuie să țineţi 
cont de lucrătorii, departamentele, grupurile sau unitățile care trebuie să revină primele, în funcţie de 
necesităţile întreprinderii. De asemenea, trebuie de ţinut cont de respectarea restricțiilor impuse, în 
timpul pandemiei, în raport cu modul de funcţionare a întreprinderilor și respectarea măsurilor de 
precauție pentru sănătate, cum ar fi distanțarea fizică între personal. Lucrătorii care pot continua să 

muncească de la distanţă (telemunca) trebuie s-o facă. Se poate considera că programul de lucru flexibil, 
cum ar fi programul individualizat de muncă sau munca în schimburi, limitează congestionarea traficului 
la locul de muncă. Întreprinderile trebuie să documenteze motivele legitime ale activității acestui proces, 
pentru a furniza dovezi ale criteriilor de selecție nediscriminatorii. 

Actualizați evaluările de risc pentru sănătate și siguranță în muncă existente (având în vedere 
necesitatea de a preveni pandemia COVID-19), pentru a evalua sistematic orice risc de infecție la locul 
de muncă și pentru a determina măsurile de control corespunzătoare, care trebuie puse în aplicare. 
Trebuie ținut cont şi de ierarhia măsurilor de control. 

Pregătiți locurile de muncă pentru revenirea lucrătorilor. În special, analizați aspectul locului de muncă 
și operați modificările necesare pentru a permite distanțarea fizică; puneţi în aplicare un plan pentru 
curățarea și dezinfectarea sistematică a spațiilor de lucru și a uneltelor, precum și stocarea materialelor 
de curățare și a tuturor echipamentelor de protecție, care ar putea fi necesare (cum ar fi măștile și 
mănușile de protecție). 

Mențineţi un dialog deschis cu salariaţii (și/sau cu sindicatele, după caz). În special, implicați 
reprezentanții sau comitetele pentru securitate şi sănătate în muncă în procesul de planificare, 
introducere și monitorizare a măsurilor preventive și de protecție. Muncitorii pot aduce contribuții 
considerabile atunci, când evaluează riscurile și identifică soluții. De asemenea, unele modificări, de ex. 
în ceea ce privește munca în schimburi sau telemunca, ar putea necesita să fie negociate cu sindicatele 
sau individual. 

Implicaţi experți. În procesul de elaborare a măsurilor de control și prevenire și a planului de „revenire 
la muncă”, luați în considerare solicitarea serviciilor de expertiză, care pot fi disponibile pe plan intern și 
extern, cum ar fi un consilier pentru prevenire sau servicii externe de sănătate în muncă. 

Monitorizați frecvent cerințele și recomandările emise de autoritățile relevante în domeniul sănătăţii şi 

muncii. Pe măsură ce situația epidemiologică se schimbă, iar cunoștințele despre virus se extind, 
recomandările și cerințele se pot modifica rapid și vor trebui încorporate în politicile și practicile de 
prevenire a infecțiilor la locurile lor de muncă. Respectați legile și reglementările locale (de exemplu, 
privind numărul maxim de personal sau clienți autorizați în cadrul sediului, restricții impuse privind 
desfăşurarea şedinţelor/întrunirilor, tipurile de activități de afaceri care pot relua activitatea întreprinderii). 

Informaţi și instruiţi lucrătorii despre infecţia COVID-19. Includeți subiecte precum care sunt 
simptomele, modul în care fiecare persoană se poate proteja; restricțiile actuale (de exemplu, 
restricţiile/interdicțiile de călătorie) și rațiunea din spatele distanțării fizice. De asemenea, furnizați 
informații despre politicile, procesele și practicile companiei privind gestionarea infecţiei COVID-19. 
Pentru a Vă asigura că toți lucrătorii au fost instruiți, înregistrați salariaţii care au participat la sesiuni de 
informare și/sau instruire. 

Asiguraţi-Vă că lucrătorii sunt la curent cu planurile și procedurile companiei privind „revenirea la 

muncă”. 

Asigurați-vă că lucrătorii, precum și clienții și vizitatorii cunosc numele persoanei din cadrul întreprinderii 

pe care pot s-o contacteze, în cazul în care au întrebări legate de infecţia COVID-19. 
Întreprindeţi măsuri pentru a susține sănătatea psihică a lucrătorilor, ținând cont de diversitatea 
circumstanțelor. 

Poate exista o tendință de a elimina situaţia de risc, pe măsură ce salariaţii se obișnuiesc cu revenirea la 
muncă. Va fi necesar ca managerii să reitereze, în mod repetat, cerințele în vigoare privind măsurile 

preventive și de protecție, și asigurați-vă că acestea sunt aplicate în mod constant



 
  

3.  Măsuri de igienă 

 
Igiena personală  

Spălarea mâinilor 

Igiena mâinilor este extrem de importantă în prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Asigurați-vă că 
tot personalul dispune de facilitățile necesare de spălat mâinile, în mod corespunzător și regulat cu apă 
și săpun. 

Asigurați șervețele din hârtie pentru ștergerea mâinilor (mai degrabă decât prosoape sau uscătoare de 
mâini). 

Reamintiți-le lucrătorilor că mâinile trebuie spălate frecvent, cu apă și săpun timp de, cel puțin, 20 de 
secunde, în special la sosirea la serviciu, după folosirea băii, după ce își suflă nasul/după tuse/strănut și 
înainte de mâncare. 

Afișați postere și indicatoare care promovează spălarea corectă a mâinilor. Aparent, infografiile clare și 
atractive, fără prea mult text de însoțire sunt cele mai eficiente. 

În locurile în care nu este posibil ca angajații să-și spele mâinile cu apă și săpun, furnizați geluri pe bază 
de alcool pentru curăţatul mâinilor (care conțin 60-80% de alcool). 

Instruiți lucrătorii să evite contactul cu obiecte sau suprafețe utilizate sau atinse de alte persoane (de 
exemplu, mânerele ușilor) și să se spele pe mâini după contactul cu astfel de suprafețe/obiecte. 

 
Igiena respiratorie 

Amintiți-le lucrătorilor despre necesitatea de a acoperi gura şi nasul cu pliul cotului sau cu un șervețel când 
tuşesc sau strănută şi să arunce imediat șervețelele folosite. 

Furnizați prosoape de hârtie și pubele specifice pentru aruncarea acestora. Cele mai potrivite sunt 
coșurile de gunoi acoperite, care nu necesită să fie atinse. Instituiți un sistem pentru eliminarea 
conținutului coșurilor de gunoi și dezinfectarea acestora. 
Plasați afișe și semne care amintesc lucrătorilor că trebuie să evite atingerea nasului, a ochilor sau a 
gurii. 

 
Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent, a echipamentelor de 

muncă și a dispozitivelor 

 

Elaborați protocoale de curățare zilnică pentru a asigura că locul de muncă, punctele de lucru, 
echipamentele și dispozitivile necesare sunt curate și ordonate. 

Creați o echipă specială, responsabilă de menținerea lucrurilor curate și de igienizarea locurilor de 
muncă. Echipa trebuie să dispună de echipamentele, instruirea și protecția personală, necesare pentru 
realizarea acestor sarcini. 

Luați în calcul păstrarea și afișarea unui grafic de înregistrare a activităților de curățare (de exemplu, 
conform practicii toaletelor din aeroporturi). 

În procesul de curățare, acordați o atenție sporită zonelor aglomerate/cu trafic intens. Acestea pot 
include: facilități pentru cantină, garderobe/vestiare, coridoare, zone pentru fumători, birouri și 
tastaturi partajate, distribuitoare automate, mânere pentru uși și ferestre, balustrade, întrerupătoare 
de lumină, butoanele de închidere/decshidere a uşilor liftului, ușile toaletelor, robinete pentru baie, 
distribuitoarele de săpun, control panouri/butoanele aparatelor și echipamentelor precum imprimante, 
sculele utilizate frecvent etc. 

 
 
 
 

1 Potrivit ”Liniilor directoare ale OMS”, un produs/dezinfectant eficient de igienizare a mâînilor pe bază de alcool trebuie să conțină între 
60% - 80% de alcool, iar eficiența acestuia trebuie să fie demonstrată în conformitate cu Norma Europeană 1500 sau cu standardele ASTM 
(Societatea Americană pentru Testare și Materiale)

https://www.who.int/who-documents-detail/interim-recommendations-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19


  

 

 

Limitați numărul zonelor aglomerate/cu trafic intens, de exemplu: 

X Luați în calcul posibilitatea reducerii unor zone aglomerate, lăsând unele uși interne deschise 
(ținând cont de faptul că unele portiere pot constitui căi de evacuare şi intervenţie, în caz de 
incendiu). 

X Examinați posibilitatea de a deschide ușile și dulapurile fără a le atinge (de exemplu, să lăsaţi ușile 
toaletelor permanent parțial deschise). 

X Descurajați personalul să utilizeze, în comun, rechizitele obișnuite de birou (de exemplu, pixuri, 
capsatoare) și obiecte precum căni, talgere și tacâmuri. 

X Eliminaţi revistele și ziarele din zonele de recepție și sălile de prânz. 

Asigurați facilități de curățare suplimentare pe tot perimetrul locului de muncă, unde lucrătorii pot 
furniza materiale (de exemplu, șervețele de curățare/umede antibacteriene pe bază de alcool) pentru a-
și curăța propriile suprafeţe şi stații de lucru etc. 

Asigurați-vă că întreprinderea dvs. este aprovizionată constant cu agenți de curățare. 
 
 

 
 

Ventilaţia 

Ventilați bine locul de muncă, folosind ventilație mecanică sau naturală (între schimburi, în mod regulat 
în timpul zilei). De exemplu, în clădirile cu sisteme de ventilare mecanică, se recomandă timp de 
funcționare prelungit. Setați instalația de ventilare mecanică pe debit nominal cu, cel puțin, două ore 
înaintea începerii programului de utilizare a clădirii și schimbați la un debit mai redus la două ore după 
finalizarea programului. 

Mențineți în funcțiune 24/7 ventilarea toaletelor. Instruiți utilizatorii clădirii să evacueze vasele de toaletă 
cu capacul închis. Asigurați ventilarea naturală cu aer exterior a spațiilor/încăperilor. Comutați centralele 
de tratare a aerului cu cheson de recirculare, la 100% aer exterior. Asigurați ventilarea naturală regulată 
prin intermediul ferestrelor (chiar și în cazul clădirilor prevăzute cu ventilare mecanică). 
Inspectați echipamentul de recuperare a căldurii pentru a vă asigura că infiltrațiile de aer sunt sub 
control. Nu folosiți ventilatoare individuale, care pot răspândi virusul. 

Echipamente individuale de protecție  

Echipamentele individuale de protecție pot include măşti faciale și respiratoare chirurgicale, mănuși de 
unică folosință, viziere/ochelari de protecţie sau salopete de unică folosință. Măștile de protecţie 
nemedicală nu sunt considerate echipamente individuale de protecție, dar pot ajuta la prevenirea 
răspândirii infecției cu COVID-19, în timp ce persoanele vorbesc sau tusesc. 

 

Curățarea și dezinfectarea instituției dvs. - Centrul de Supraveghere şi Control al Bolilor 

 

X Se recomandă folosirea unui produs dezinfectant aprobat pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2. Urmați instrucțiunile produselor de curățat pentru a le utiliza în condiții de 
siguranță și eficiență, inclusiv măsurile de precauție pe care trebuie să le respectați când 
aplicați produsul. Pe unele suprafețe pot fi folosite soluțiile de casă pe bază de clor diluat. De 
asemenea, pot fi utilizate soluții alcoolice care conțin, cel puțin, 70% alcool  

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 
  

 
 

Urmați îndrumările oficiale, emise de autoritățile naționale și locale din domeniul sănătății cu privire 
la necesitatea de a furniza echipament personal de protecție (sau măști de protecţie nemedicală) și în 
ce situații. De exemplu, există diferite tipuri de măşti faciale, care pot fi recomandate în diferite 
scopuri. Aceasta va depinde de ocupațiile specifice sau sarcinile de serviciu, locație, evaluările de risc 
actualizate pentru salariaţi și informațiile privind eficacitatea măsurilor de prevenire a răspândirii 
infecției COVID-19. 

În general, în conformitate cu ierarhia riscurilor evaluate, măsurile de protecție colectivă (de exemplu, 
instalarea panourilor din plastic pentru a separa lucrătorii sau separarea zonelor cu bandă/panglici 
pentru a asigura distanțarea fizică) au prioritate față de măsurile individuale de protecție. Deseori, 
măştile faciale sunt recomandate ca măsură preventivă complementară în situațiile în care normele 
de distanțare fizică nu pot fi respectate pe deplin. 

De asemenea, deseori măştile faciale sunt recomandate pentru orice persoană, care începe să manifeste 
simptome de COVID-19 și pentru lucrătorii care intră în contact cu astfel de persoane. 

Pentru orice tip de mască, utilizarea și eliminarea corespunzătoare sunt esențiale pentru a asigura 
faptul că sunt eficiente și pentru a evita o creștere a pericolului de transmitere. În cazul în care un 
angajator solicită lucrătorilor să folosească măştile faciale sau orice alt tip de echipament de protecție, 
acesta trebuie să furnizeze salariaţilor informații și instruire cu privire la utilizarea lor corectă. 

Chiar dacă folosesc măștile de protecţie, reamintiți-le lucrătorilor că este crucial să continue să 
respecte, cu strictețe, toate celelalte măsuri preventive (de exemplu, igiena mâinilor, distanțarea 
fizică). 

 
 

X CASETA 2. Tipurile de măști: măști de protecţie nemedicală, măști chirurgicale medicale și  
măşti de protecţie respiratorie 

Există diferite tipuri de măști faciale disponibile. Consultați recomandările oficiale ale autorităților sănătate 
publică din țara dumneavoastră cu privire la utilizarea măștilor de protecţie. 

Măștile de protecţie nemedicală 
(numite și „ măști comunitare” sau „măști de protecție”) includ diferite forme de măști, confecţionate 
manual sau industrial, pentru vânzare care acoperă fața şi sunt fabricate din stofă, alte materiale (de 
exemplu, hârtie). Nu sunt standardizate și nu sunt destinate utilizării în scopul protejării împotriva 
virusului. Cu toate acestea, purtarea unor astfel de măști poate ajuta la reducerea/încetinirea răspândirii 
virusului și poate preveni transmiterea infecţiei de către persoanele asimptomatice altor persoane. 

Măștile chirurgicale medicale 
(denumită și „ mască medicală” sau „ mască procedurală”). "Masca chirurgicală" este un dispozitiv de 
unică folosință, care creează o barieră fizică între gura şi nasul purtătorului şi potenţialii contaminanţi din 
mediul imediat. Măștile chirurgicale sunt reglabile. 
Măștile chirurgicale sunt realizate în diferite grosimi și cu capacitate diferită de a-i proteja pe ceilalți de 
particulele respiratorii ale purtătorului. Dacă este purtată în mod corespunzător, o mască chirurgicală 
este menită să ajute la blocarea particulelor mari, stropilor, fluidelor corporale care pot conține germeni 
(virusuri și bacterii), împiedicându-le să ajungă la gură și nas. De asemenea, măștile chirurgicale pot 
contribui la reducerea expunerii celor din jur la picăturile de salivă și secrețiile respiratorii împrăștiate 
de persoanele care le poartă. În timp ce o mască chirurgicală poate fi eficientă în blocarea stropilor și a 
picăturilor cu particule mari, aceasta nu filtrează și nici nu blochează particulele foarte mici, care pot fi 
transmise prin tuse, strănut sau anumite proceduri medicale, prin spaţiile laterale.  De asemenea, 
trebuie menționat faptul că măștile chirurgicale nu oferă protecţie completă împotriva germenilor şi a 
altor contaminanţi, datorită ajustării lejere dintre suprafaţa măştii şi faţa dvs. 

Măştile de protecţie respiratorie 
(FFP2, N95, KN95, etc.). O mască de protecţie este un dispozitiv de protecție respiratorie conceput  în 
aşa fel, încât să acopere gura şi nasul persoanei, asigurând filtrarea particulelor infecţioase prezente 
în aer. Aceasta se ajustează și se mulează perfect pe forma feței și este clasificată drept echipament 
individual de protecție. Dacă sunt montate corespunzător, capacitățile de filtrare ale măştilor le 
depășesc pe cele ale măștilor faciale chirurgicale. Cu toate acestea, chiar și un aparat respirator 
adecvat nu elimină complet riscul de îmbolnăvire. 

 
Sursa: Administrația Alimentelor și Medicamentelor din SUA,  Mască cu supapă de filtrare alimentară grad silicon N95 
(măști faciale)

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks


  

 
 

 

 
 
  

Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 - COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
prescrie în Anexa nr. 1, purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale, în spații publice 
închise și deschise în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să 
acopere atît gura, cît și nasul.  

Ghidul practic de măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă adoptat prin 
aceeași Hotărâre prevede reducerea riscului transmiterii infecției în rândul angajaților prin 
asigurarea utilizării măștilor medicale de către persoanele la care apar simptome caracteristice 
maladiilor respiratorii acute aflate la serviciu, fără a face referință la o anumit tip al măștilor. 

 Anumite tipuri de măști sunt prescrise personalului medical, care intră în contact cu pacienții 
infectați cu COVID-19. 
 

 

 

 
 

Avantajele potențiale ale utilizării măștilor sanitare de către persoanele sănătoase în spațiul public includ 
reducerea riscului potențial de expunere la o persoană infectată în perioada „pre-simptomatică” și 
destigmatizarea persoanelor care poartă o mască facială pentru controlul sursei. 

Cu toate acestea, în orice proces decizional trebuie luate în considerare următoarele riscuri: 

X Auto-contaminarea, care poate apărea în urma atingerii suprafeţei și reutilizării unei măști contaminate. 

 

X Simțul fals de siguranță, ceea ce duce la un nivel potențial scăzut de respectare a altor măsuri 
preventive, cum ar fi distanțarea fizică și igiena mâinilor  

 

 

OMS reiterează faptul că măștile și echipamentele respiratorii medicale trebuie să fie distribuite, prioritar, 
personalului medical, în special, având în vedere deficiențele actuale de echipamente respiratorii de 
protecție personală, raportate în multe țări. 

Sursa: OMS, 2020 ”Recomandări privind utilizarea măștilor în contextul COVID-19: îndrumări 
provizorii”, 6 aprilie, 2020 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693


 
  

 

4. Acțiuni de luat în considerare: deplasarea de la domiciliu la locul de muncă 

 
Acțiuni necesare de întreprins, înainte de a pleca de acasă 

Instruiți lucrătorii cu simptome de infecții respiratorii acute/COVID-19 (febră, tuse uscată, usturime sau 
durere în gât, dificultăți de respirație, răceală, de exemplu rinoree (secreţii nazale) sau strănut, pierderea 
simțului mirosului) să rămână acasă, să contacteze un centru medical sau să apeleze la serviciile de 
sănătate, desemnate de autoritățile competente ale ţării și să le urmeze îndrumările. De asemenea, 
lucrătorii trebuie să-și informeze supraveghetorul despre această situație. 

Verificați îndrumările autorităților dumneavoastră de sănătate publică cu privire la măsurile ce urmează 
a fi întreprinse atunci, când un membru din cadrul gospodăriei unui lucrător se autoizolează. În multe 
cazuri, în astfel de circumstanțe și lucrătorul trebuie să fie îndemnat să rămână acasă și să intre în 
carantină. 

 
 

Legea Nr. 289 din 22-07-2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale și HOTĂRÎREA Nr. 108 din 03-02-2005 privind aprobarea Regulamentului 
cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă sunt documentele care reglementează carantina pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor.  
Mecanismul prevede că carantina poate fi instituită de către medicul de familie prin certificat medical 
cu mențiunea „carantină”. Stabilirea, calcularea și plata indemnizației de carantină se efectuează de 
către casele teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale. Indemnizația este achitată integral 
din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat din prima zi. 
Autoizolarea este obligatorie pentru persoanele care au revenit recent din călătorii de peste hotare, 
persoane care au intrat în contact cu cei infectați cu COVID-19 sau cei care prezintă simptome de 
infectare precum și pentru cei asimptomatici care se tratează la domiciliu. 

 

 
 
Transportul angajaților la și de la locul de muncă 

În cazul distanțelor scurte, încurajați lucrătorii să vină la muncă pe jos sau cu bicicleta. 

Încurajați salariații să evite mijloacele de transport în comun, în special la orele de vârf. Sfătuiți lucrătorii care 
trebuie să călătorească cu transportul public să urmeze instrucțiunile oferite de companiile de transport. 

Luați în calcul furnizarea locurilor de parcare suplimentare, deoarece este posibil ca numărul lucrătorilor 
dornici să se deplaseze la serviciu cu mașina personală să crească. 

Amintiți-le lucrătorilor despre importanța menținerii unei bune igiene a mâinilor și a căilor respiratorii înainte, 
în timpul și după călătorie. 

Dacă un angajator oferă transport angajaţilor (de exemplu, o camionetă sau un autobuz): 

X Mențineți o distanță minimă recomandată de 1 metru2 între persoane 
(de exemplu, blocați anumite scaune). Prin urmare, numărul de persoane care pot fi transportate variază 
în funcție de tipul vehiculului. 

X Dacă distanța recomandată nu poate fi garantată, luați în considerare asigurarea unei protecții 
suplimentare, cum ar fi măștile faciale, în conformitate cu recomandările autorităților naționale de 
sănătate. 

X Pentru a reduce riscul de congestie, analizați posibilitatea creșterii frecvenței furnizării mijloacelor 
de transport. 

X Atrageți atenție la ventilația corectă (de exemplu, deschideți ferestrele în timp ce conduceți). 

X Curățați şi dezinfectaţi în mod regulat vehiculul, mai ales suprafeţele cu care intraţi în contact în 
mod obişnuit (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele).   

 



  

 

X Separați zona scaunului din față a șoferului de salonul vehiculului (de exemplu, utilizând benzi de 
marcare sau marcaje inscripționare pe podele). 

X Rugați pasagerii să urce în și să coboare din vehicul prin ușile de acces din spate. 

X Evitați aglomerația în punctele de acces ale transportului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Pe tot parcursul acestui ghid, se recomandă păstrarea unei distanțe de siguranță de minim 1 metru față de celelalte persoane, în conformitate 
cu ”Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății”. Cu toate acestea, autoritățile fiecărei țări pot elabora propriile recomandări și acestea 
variază, de obicei, de la 1 la 2 metri. Organizațiile și companiile patronale trebuie să respecte reglementările și recomandările adoptate în propriile 
lor țări

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 
  

 

5.  Acțiuni de luat în considerare: înainte de a accede la locul de muncă 

 
Scanarea simptomelor (de exemplu, verificarea temperaturii corporale) 

Verificați legile, reglementările și îndrumările emise de către autoritățile sanitare relevante cu privire la 
politicile de depistare a simptomelor. 

În unele țări, lucrătorii pot fi supuși măsurării temperaturii corpului, înainte de a accede la locul de muncă. 
În caz de depistare a febrei (temperatura mai mare de 37,5 °) accesul acestora în cadrul întreprinderii este 
refuzat. 

Dacă se efectuează verificarea temperaturii exterioare a corpului, aceasta trebuie realizată pentru toți 
salariaţii, într-o manieră uniformă (indiferent de funcție, tipul de contract etc.) și cu echipamente fiabile 
(de exemplu, termometrul cu infraroșu) de către persoane care au fost instruite corespunzător. Această 
persoană ar putea fi un/o reprezentant/ă al/a personalului medical, resurse umane sau personal instruit. 
Cu toate acestea, trebuie precizat că această scanare nu este intenționată să fie și nici nu constituie un 
substitut pentru un diagnostic clinic. 

Unele țări nu recomandă screeningul temperaturii corporale, deoarece infecţia cu COVID-19 nu poate, 
întotdeauna, detecta prezența febrei. În plus, screeningul poate duce la consecințe nedorite - persoanele cu 
febră sunt mai susceptibile de a-și ascunde starea, administrând medicamente anti-piretice (de exemplu, 
"Paracetamol") pentru a suprima temperatura ridicată și acest lucru poate da un fals sentiment de siguranţă. 

În unele țări, angajatorii solicită fiecărui lucrător la sosire să semneze o declarație pe proprie răspundere 
precum că nu are simptome (tuse, durere în gât, dificultăți de respirație, dureri de cap, cum ar fi rinoree 
sau strănut, pierderea simțului olfactiv (mirosului), cu sau fără simptome de febră), înainte să fie admis/ă 
la locul de muncă. 

În cazul în care se efectuează vreo scanare, comunicați clar lucrătorilor că motivul unic pentru această 
selecție este de a-i proteja de o potențială contagiune. De asemenea, informați salariaţii despre modul în 
care vor fi gestionate datele acumulate. Trebuie să fie respectate normele de protecție și confidențialitate 
a datelor. 

 
Reguli Generale (IRG) referitoarer la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 adoptate prin 
Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică nr. 17 din 23 iunie 2020 prescrie 
printre altele : 
- Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților; 
- Asigurarea triajului la intrarea în spații comerciale, instituții publice și la locul de muncă, inlcusiv 
termometria.  
În cele mai dese cazuri acest lucru înseamnă obligația angajatorului de institui un registru în care se 
va duce evidența intrărilor și ieșirilor personalului asociată cu controlul instrumental al temperaturii 
corporale.  
Ghidul practic de măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă prevede: prin 
derogare de la Codul Muncii în perioada pandemiei de COVID-19, recomandăm cu insistență 
angajatorilor, să încadreze în câmpul muncii la întreprinderea gestionată un lucrător medical (de la 
minim 50 angajați), care vă monitoriza permanent starea de sănătate a personalului!   

 
 

Înregistrarea intrărilor și ieșirilor personalului 

Minimizați accesul persoanelor în cadrul companiei - în general, persoanele care nu sunt implicate direct în 
activitățile întreprinderii nu trebuie să aibă acces. Informaţi orice vizitator (de exemplu clienți și furnizori) 
despre politicile de igienă și siguranță ale companiei, înainte de a intra în clădire. Luați în calcul posibilitatea 
de a solicita vizitatorilor acordul de a semna astfel de politici. 

 

 

 

 

 



  

 

În unele țări, angajatorii înregistrează toate intrările și ieșirile și datele de contact (adresa, numărul de 
telefon etc.) ale lucrătorilor, contractanților și vizitatorilor. Documentarea intrărilor și ieșirilor personalului 
poate facilita procesul de urmărire a contactelor, în cazul depistării unei infecții cu COVID-19 sau a unei 
infecții suspectate. În acest scop, deseori pot fi utilizate sistemele existente de înregistrare a resurselor 
umane și a vizitatorilor. Trebuie să daţi preferinţă sistemelor electronice. Dacă, de obicei, este instalat un 
sistem de acces controlat cu amprente digitale, luați în calcul trecerea temporară la un sistem securizat, 
cu carduri individuale de acces. Şi sistemul bazat pe înregistrarea personalului şi vizitatorilor pe hârtie 
prezintă un potențial pericol - mai multe persoane care ating aceleași suprafețe atunci când pontează și 
se înregistrează. Dacă nu este posibil ca întreprinderea să treacă la un sistem electronic de înregistrare, 
asigurați-vă că, înainte de a semna “Registrul de intrare al vizitatorilor” companiei sau de a folosi ceasul 
de control, lucrătorii și vizitatorii s-au spălat pe mâini sau au aplicat un gel igienizant, pe bază de alcool.  

Evitarea congestiei persoanelor la intrarea în/ieșirea din întreprindere 

Promovați distanțarea fizică și aplicați măsuri de dispersie atât la intrări, cât și la ieșiri. Folosiți facilități, 
cum ar fi marcajele vizibile pentru podea, panglici sau bariere fizice. 

Dacă este posibil, pentru a reduce congestia personalului, luați în calcul schimburile eșalonate sau orele 
de intrare și ieșire eșalonate (unii lucrători să înceapă mai devreme programul de muncă și alții mai târziu). 

Dacă este posibil, planificați căi separate de acces și ieșire pentru diferite echipe, după caz. 

Pentru a facilita distanțarea socială, atrageți atenție la starea parcărilor (număr, distribuție de vehicule și 
biciclete). 

 
Promovarea bunelor practici de igienă 

Plasați afișe care amintesc lucrătorilor să se spele pe mâini la sosirea la locul de muncă. 

Plasați afișe care amintesc lucrătorilor să evite îmbrățișările și strângerile de mână și alte forme de salut, 
care implică contacte/atingeri fizice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

6.  Acțiuni de luat în considerare: în cadrul întreprinderii 

 
Vestiarele 

Pentru a asigura o distanță suficientă între salariaţi, limitați numărul de persoane prezente în vestiare, în același 
timp. 

Dacă este necesar, asigurați vestiare temporare suplimentare. 

Asigurați dezinfectarea periodică a vestiarilor și, în orice caz, între ture și la începutul și la sfârșitul fiecărei zile 
de muncă. 

 
Facilitățile și zonele de baie  

Reamintiți-le lucrătorilor să se spele pe mâini înainte și după utilizarea toaletei. 

Respectaţi distanțarea fizică, maximum posibil, de exemplu, prin instalarea toaletelor temporare 
suplimentare, limitând numărul de persoane prezente în zona de toaletă, în același timp, și păstrând 
suficient spațiu între urinarele și chiuvetele disponibile. 

Dacă este posibil, furnizați săpun lichid pentru spălarea mâinilor (mai degrabă decât săpun cu bare) și 
prosoape de hârtie pentru a usca mâinile (versus prosoape sau uscatoare electrice). 

Asigurați curățarea regulată a facilităților și a zonelor de baie și, în orice caz, între ture și la sfârșitul fiecărei zile 
de muncă. 

 
Cantinele și zonele de odihnă 

Cu excepția cazului în care cantinele/facilitățile de catering din cadrul întreprinderilor nu pot fi gestionate 
în conformitate cu măsurile prevăzute mai jos, mențineți-le deschise pentru a evita ca lucrătorii să 
părăsească perimetrul întreprinderii, pe durata pauzelor de masă. 

Reamintiți-le salariaţilor să se spele pe mâini, înainte de a intra în cantină și dotaţi zona cantinei cu 
stații/dispensere cu gel/lichid dezinfectant pentru mâîni. 

Determinați numărul maxim de persoane care se pot afla în siguranță în cantină, în același timp, respectând 
măsurile de distanțare fizică. 

Pentru a evita supraaglomeraţia personalului, implementaţi sisteme de prânz și odihnă eșalonate. Dacă 
divizați lucrătorii în echipe/schimburi, evitați să amestecați diferite echipe de lucrători în aceeași încăpere, 
la aceeași oră. 

Configurați zona cantinei pentru a menține distanța fizică sanitară (adică lăsaţi spaţiu suficient între mese 
și scaune, reduceți numărul de scaune disponibile). 

Reduceți/eliminați ponibilitatea ca salariaţii să servească din vase alimentare comune (de exemplu, supă, terci) 
și reduceți utilizarea în comun a echipamentelor (de exemplu, a microundelor). 

Luați în considerare schimbarea temporară a serviciului alimentar într-o opțiune de produse ambalate de tip 

“grab and go” (ia şi pleacă). 

Introduceți/încurajați plățile fără numerar pentru a evita necesitatea de a gestiona banii în numerar. 

Păstrați zonele de alimentare curate și igienice, în special ustensilele furnizate de companie, cum ar fi 
tacâmurile, articolele de masă și paharele. 

Reamintiți-le lucrătorilor să nu partajeze cu alte persoane ustensilele de bucătărie (cănile, talgerile, 
tacâmurile) sau mâncarea. 

Atrageţi o atenție deosebită la curățarea regulată a butoanelor oricăror distribuitoare de băuturi sau gustări. 
Luați în calcul plasarea gelului de mâini sau a șerveţelelor umede antibacteriene în spaţiile relevante.



  

 

 

Organizarea locurilor de muncă, a punctelor/stațiilor de lucru și/sau a liniilor de 

producție 

Promovați telemunca, astfel încât utilizarea acesteia să fie maximizată pentru acele funcții, care permit o 
astfel de activitate. 

Organizați procesul de muncă astfel, încât regulile de distanțare fizică să fie respectate de cei prezenți la 
locul de muncă. 
În contextul biroului, acest lucru poate implica crearea unei distanțe suficiente între stațiile de lucru, 
distanțându-le cât mai departe una față de alta. Dacă acest lucru nu este posibil, rearanjați punctele de 
lucru în așa fel, încât să fie păstrată o distanță suficientă, de ex. nu folosiți anumite birouri din spațiile 
deschise, așezați unele stații de lucru în încăperi de rezervă separate, așezați stațiile de lucru într-un mod 
în care salariații muncesc spate la spate sau lateral și nu față în față. 

Dacă nu este posibil de a asigura o distanță suficientă între angajați, în primul rând, utilizați echipamentele 
de protecție colectivă, cum ar fi ecranele și pereții/separatoarele de plastic pentru a compartimenta spațiile 
de lucru și/sau întreprindeți măsuri organizatorice, cum ar fi orele de lucru și pauzele eșalonate și/sau 
adaptarea unei porțiuni de sarcini la maximizarea distanțării. De exemplu, în operațiunile de asamblare, 
poate fi posibil ca un singur muncitor să îndeplinească mai multe sarcini de asamblare care ar fi, în mod 
normal, realizată de două persoane dacă o separare fizică a stațiilor de asamblare ar fi greu de 
implementat. 

În cazul lucrului în echipă, luați în calcul limitarea dimensiunii/componenței echipelor, menținerea calității 
de membru a echipelor și minimizarea contactului între salariații din diferite echipe (de exemplu, prin 
timpul de lucru eșalonat sau împărțirea spațiului de lucru în zone și instruirea echipelor specifice pentru a 
păstra doar anumite zone). 

Dacă unul dintre membrii echipei se îmbolnăvește, luați în considerare carantinizarea întregii echipe (dacă 
persoanele sunt considerate contacte apropiate) și folosiți o echipă de înlocuire. Compoziția echipei ar 
putea fi funcțională, astfel încât toate funcțiile critice dintr-un anumit proces să fie acoperite sau selectate 
în funcție de locație şi toți membrii echipei să activeze în aceeași zonă a biroului/fabricii. 

Aplicați pe podea marcaje, care indică distanța sigură între stațiile de lucru. 

Dacă măsurile colective și organizaționale nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel adecvat de distanțare 
fizică, în timp ce trebuie îndeplinite sarcinile care conduc la astfel de situații, asigurați protecție 
suplimentară (măști faciale și/sau alte echipamente de protecție personală), în conformitate cu cerințele și 
recomandările emise la nivel național. 

 
Echipamentul de lucru 

Instruiți salariații să utilizeze doar propriile instrumente de lucru sau cele furnizate de companie. Partajarea 
instrumentelor de muncă între colaboratori trebuie descurajată sau interzisă. 

Asigurați-vă că instrumentele de lucru sunt curățate în mod regulat (în special la sfârșitul turei și înainte ca 
acestea să fie folosite de alți muncitori). 

 
Registrul de contacte 

Luați în calcul deschiderea unui registru de contacte. În forma sa cea mai simplă, acesta reprezintă o listă (cu 
data/numele colegului/departamentul) cu care un salariat intră în contact pe parcursul unei ture sau a unei zile 
de muncă, fără a putea respecta regulile privind respectarea distanței minime de siguranță între persoane mai 
mult de 15 minute. 

Fiecare salariat trebuie să fie responsabil pentru menținerea unui registru de contacte și returnarea 
acestuia către șeful echipei la sfârșitul turei/zilei de muncă. Ulterior, Registrul poate fi utilizat pentru a stabili 
o listă de sarcini care nu pot fi realizate, folosind distanțarea fizică - aceste sarcini pot fi revizuite și pot fi 
implementate măsuri alternative de control pentru aceste sarcin



 
  

Circulaţia internă a personalului 

Limitați, cât mai mult posibil, circulația internă a personalului - instruiți salariaţii să nu se deplaseze în spaţiile 
sau locurile unde nu trebuie să fie prezenți, dacă nu au o sarcină specială. 

Reamintiți-le lucrătorilor să respecte regulile de distanțare fizică atunci, când se deplasează pe perimetrul 
întreprinderii, pe cât posibil. 

Reamintiți-le lucrătorilor să evite utilizarea ascensoarelor. Dacă acest lucru nu este posibil, limitați 
numărul de persoane care utilizează liftul, în același timp (de exemplu, permiteți accesul unei singure 
persoane într-un lift mic). Instruiți lucrătorii să păstreze distanța și să stea spate la spate. 

Activați, pe cât posibil, circuite de circulație separate în spațiile de lucru. Folosiți instrumente precum marcaje 
sau benzi pentru a indica pasajele sigure, cât mai clar posibil. 

Luați în calcul introducerea regulilor de circulație unidirecțională sau de prioritate pe scările înguste, unde 
nu este posibil de păstrat o distanță suficientă atunci, când se intersctează (de exemplu, persoanele care 
coboară au prioritate față de cele care urcă). 

Luați în calcul introducerea traficului de personal în sens unic pe coridoarele în care salariaţii se intersectează 
frecvent sau unde nu există spaţiu suficient. 

Folosiți aceste reguli atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii, de exemplu în parcări, pentru a ajunge 
la liniile de producție și stațiile de lucru, facilitățile sociale, colțurile cu mese de cafea sau camerele de 
fumat. 

Când nu este posibil de organizat circuite într-un mod, care să asigure un nivel adecvat de protecție 
(distanțare fizică), luați în considerare măsuri de protecție suplimentară (măști faciale), în conformitate cu 
cerințele și recomandările autorităților naționale. 

 
Modul de organizare a şedinţelor și deplasarea personalului 

Anulați temporar toate întrunirile, instruirile și călătoriile neesențiale. 

Suspendaţi orice şedinţă, care necesită prezența unui număr mai mare de persoane, decât limita stabilită 
prin reglementările sau recomandările emise la nivel național. 

Folosiți alternative pentru reducerea contactului direct între persoane (față în față), precum instrumente 
digitale și mijloace digitale de comunicare. 

Volantele sau şedinţele zilnice pot fi organizate, utilizând un sistem de difuzoare, astfel încât fiecare angajat 
să stea la stația sa de lucru și să-și păstreze distanța. 

În cazul în care este necesar de organizat o şedinţă față în față, reduceţi durata acesteia şi numărul de 
participanți la minim posibil, utilizați o sală de dimensiuni adecvate pentru a asigura distanțarea fizică 
(sau desfăşuraţi ședința în aer liber) și păstrați încăperea curată și bine ventilată. Luați în considerare 
păstrarea listei și a datelor de contact ale participanților la ședință timp de, cel puțin, 14 zile pentru a facilita 
urmărirea contactelor, dacă este necesar. 

Pentru fiecare sală de ședințe, luați în considerare stabilirea numărului maxim de persoane care pot fi 
prezente în siguranță într-o sală de ședințe, în același timp. 

 
Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 
de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către 
organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, 
IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în 
adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecți.  
Deplasările în interes de serviciu nu au anumite reguli cu excepția respectării carantinei sau autoizolării 
în cazul reintoarcerii de peste hotare sau dacă în cazul deplasării în interiorul țării au avut loc contacte 
cu persoane infectate. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

7.  Acțiuni de luat în considerare: părăsirea locului de muncă 

 
Instruiți salariaţii să se spele pe mâini, înainte de a părăsi locul de muncă. Pentru a evita 
supraaglomerarea angajaţilor, extindeți timpul de plecare a personalului maximal posibil. 
 
În cazul transportului organizat de către o companie, asigurați-vă că vehiculul este curățat corespunzător, 
înainte de transferul persoanelor (de asemenea, consultaţi recomandările de la punctul 4). 

Amintiți-le lucrătorilor să se spele pe mâini, când ajung acasă. 

 
8.  Interacţiunea furnizorilor cu angajații întreprinderii 

 
Furnizorii și livrările de mărfuri 

Pentru a recepționa mărfurile, trebuie să fie stabilită o procedură specifică, revizuind protocoalele de 
siguranță (încărcarea, descărcarea produselor) pentru a ține cont de posibilele riscuri, asociate cu infecţia 
COVID-19 și pentru a reduce posibilitatea ca furnizorii să interacţioneze cu angajaţii întreprinderii. 

Limitați numărul lucrătorilor desemnați să se ocupe de livrări. Acești angajaţi trebuie să fie instruiți cu 
privire la procedurile relevante. 

Luați în considerare posibilitatea ca încărcarea și descărcarea mărfurilor să fie realizată, în întregime de către 
furnizor sau în întregime de către destinatar. În orice caz, trebuie menținute distanțe sigure și poate fi 
solicitată spălarea mâinilor. 

Dacă este posibil, planificați livrările de mărfuri și bunuri, în mod eșalonat, pentru a evita prezența unui 
număr exagerat de persoane din exterior. 

Virusul COVID-19 poate supraviețui pe plastic și oțel inoxidabil până la 72 de ore, mai puțin de 4 ore pe cupru 
și mai puțin de 24 de ore pe carton3. Dacă este posibil, luați în considerare dezinfectarea mărfurilor în 
locurile de stocare, înainte de intrarea în depozite sau de lansarea proceselor de producție. (Cu toate 
acestea, rețineți că infecția COVID-19 se răspândește, în primul rând, de la persoană la persoană). 

Dacă este posibil, pentru a limita accesul furnizorilor în sediile companiei, luați în calcul configurarea 
toaletelor mobile dedicate pentru a fi utilizate de către furnizori. 

Oferiți un loc în care trimiterile sau coletele poștale pot fi depuse, fără a fi atinse. 

Dacă este posibil, efectuați plăți în format electronic și evitați utilizarea numerarului. De asemenea, 
asigurați-vă că terminalul de plată este curățat în mod regulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

http://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


 
  

 

Clienții 

Procesul de relansare a activității întreprinderii poate fi deosebit de complex pentru întreprinderile, care 
oferă servicii cu contact direct (față în față) cu publicul (de exemplu, companiile din domeniul comerțului și 
serviciilor), deoarece, pe lângă măsurile care protejează lucrătorii, trebuie să țină cont și de siguranța clienții 
lor. Măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse, în astfel de situații, includ următoarele: 

X Verificați și aplicați, în mod frecvent cerințele, recomandările și limitările oficiale privind derularea activității 
dvs. 

X Instalați semne și/sau pictograme pentru informarea clienților, care prezintă simptome, că accesul în 
zonele relevante este interzis. 

X Instalați semne care să amintească personalului și clienților dvs. despre măsurile de siguranță, în 
special pentru a păstra distanța sigură față de alte persoane, ori de câte ori este posibil, și pentru a 
respecta obiceiurile sănătoase de igienă personală. 

X Pentru a proteja personalul și clienții și a limita supraaglomerarea, determinați numărul maxim de persoane care pot 
fi prezente, simultan, în spațiile dvs. la un moment dat. În acest scop, urmați instrucțiunile oficiale și consultați-vă cu 
autoritățile locale de sănătate publice. 

X Gestionați căile de acces în sediul întreprinderii dvs., permițând accesul unui număr limitat de persoane, 
la un moment dat. Desemnați un membru al personalului responsabil de efectuarea acestui control. Odată 
cu atingerea capacității maxime admise, clienții noi vor avea posibilitatea să intre în sediu treptat, pe măsură 
ce vizitatorii aflați în interiorul sediului se retrag. 

X În timp ce clienții își așteaptă rândul, în afara sediului companiei pentru a intra, asigurați-vă că sunt 
respectate regulile de distanțare fizică. Pentru a indica distanțele adecvate, luați în calcul utilizarea 
marcajelor de podea sau a altor facilități similare. 

X Gestionați circulația persoanelor pe perimetrul întreprinderii dvs. Trebuie să fie depuse toate eforturile 
pentru a evita fluxurile încrucișate, facilitând circulația persoanelor doar într-o singură direcție. Pentru a 
indica căile de acces, pot fi utilizate marcajele de podea.  

X La intrarea în/ieșirea din edificiu, asigurați o cantitate suficientă de gel pe bază de alcool, recomandând 
clienților să-l folosească la intrarea în/ieșirea din incinta sediului. 

X Rugați clienții să atingă doar obiectele pe care intenționează să le procure. 

X Dacă este posibil, instalați bariere de plexiglas în toate punctele de interacțiune regulată (de exemplu, 
zone de primire, zone de checkout) pentru a reduce, în continuare, riscul de infecție pentru toate părțile 
implicate. Curățați aceste bariere în mod regulat.  

X Solicitați clienților și lucrătorilor să poarte măști faciale, în conformitate cu recomandările autorităților locale. 

X Pentru a limita timpul contactului direct (față în față), luați în considerare preluarea telefonică sau online a 
comenzilor, în avans și preambalarea comenzilor.  

X Dacă este posibil, luați în considerare serviciile de livrare a comenzilor. 

X Dacă este fezabil, luați în considerare posibilitatea de a permite clienților accesul în spații doar în baza 
programării.



  

 
 

9.  Salariații vulnerabili 

COVID-19 este o boală nouă și există informații limitate cu privire la factorii de risc privind apariţia bolii. Pe baza 
informațiilor disponibile în prezent, riscul de a dezvolta o infecție severă din cauza COVID-19 este mai mare pentru 
pacienții în vârstă, diagnosticați anterior cu diverse patologii/afecțiuni medicale subiacente grave.4 

Îndemnați lucrătorii care aparțin unui grup mai vulnerabil la COVID-19, să se consulte cu medicii lor. Medicul 
poate evalua cazul și poate face recomandări pentru anumite activități preventive, inclusiv pentru 
„incapacitatea temporară de muncă”. 

Măsurile preventive pot include, la fel, telemunca sau redesemnarea lucrătorilor pentru sarcini, care implică 
un risc sporit de a contracta infecția COVID-19. 

De asemenea, medicul poate recomanda măsuri preventive sporite la domiciliu. Orice detalii despre starea de 

sănătate a lucrătorilor trebuie să poarte caracter confidențial. 

 
 

10. Protecţia sănătății mintale a lucrătorilor în perioadele de 
pandemie COVID-19 

 
Impactul pandemiei asupra sănătăţii lucrătorilor 

Pandemia coronavirusului poate induce un grad considerabil de teamă, frică și îngrijorare. Există mai mulți 
factori care pot contribui la creșterea stresului și anxietății, inclusiv: 

X Anxietatea cauzată de riscurile de sănătate ale coronavirusului, în special pentru cei care au fost 
identificați ca făcând parte dintr-un „grup important” sau care trăiesc cu o persoană identificată ca parte 
a unui „grup vulnerabil’. 

X Izolarea, mai ales în cazul persoanelor care muncesc de la dintanță. 

X Copleșirea de informații constante. 

X Incertitudine: faptul că nu se știe cât va dura criza, teama de a pierde locul de muncă sau venitul, 
etc. 

X Pierderea locului de muncă, deși doar temporar. 

X Presiunea crescută pusă pe seama părinților și îngrijitorilor, care muncesc din cauza închiderii   
școlilor. 

X Creșterea volumului de muncă solicitat sau a implicării lucrătorilor din cauza numărului mare de absențe 
și/sau, în special în sectoarele critice, din cauza creșterii cererii; 

X Cum facem față durerii și decesului. 

 
Pentru a ajuta lucrătorii să reducă nivelul de stres și anxietate, asociate cu pandemia, luați în considerare 
următoarele acțiuni: 

X Implicarea într-o comunicare clară, regulată și exactă cu lucrătorii, oferind informațiile necesare pentru a 
răspunde la întrebările principale, fără a alimenta speculațiile. 

X Explicați salariaților acțiunile întrepriderii dvs. astfel, încât să fie cât mai pregătiți pentru a face față 
pandemiei. 

X Asigurați-vă că salariații știu pe cine să contacteze în cazul, în care au nevoie de sprijin sau se simt 
copleșiți. 

 
4 Inclusiv persoanele cu vârste peste 65 de ani, persoanele care suferă de boli respiratorii cronice, boli cardiovasculare, persoanele cu 
diabet zaharat, care urmează tratamente împotriva cancerului, persoane imunosupresate (de exemplu, cele infectate cu virusul cu HIV). 



  
  

 
X Încurajarea salariaţilor să limiteze consumul de media, deoarece expunerea continuă la știri, media și 

media de socializare online (social media) poate declanșa sau ridica nivelul de anxietate, stres sau panică. 
Este mai bine să fiți informați, urmârind doar câteva surse autoritare, cum ar fi o agenție națională de 
sănătate sau OMS. 

X Instituirea unei culturi de conducere plină de compasiune: dotați managerii de linie (sau direcţi) cu 
abilitățile și instrumentele necesare pentru a desfăşura conversații cu echipele lor pentru a verifica 
starea lor de sănătate și pentru a recunoaște semnele de suferință. 

X   Reamintiţi salariaţilor detaliile "Programului de asistență a angajaților", în cazul în care organizația 
dvs. dispune de unul. Acestea pot constitui o resursă-cheie pentru soluţionarea problemelor, precum 
sănătatea mintală sau resursele financiare. 

X  Chiar și atunci, când nu dispuneţi de un "Program de asistență pentru angajați", direcţionaţi 
lucrătorii către sursele de informații și recomandări cu privire la sănătatea mintală și bunăstarea 
salariaţilor, de ex: cele emise de , organizațiile de sănătate mintală sau organismele naționale 
în domeniul sănătăţii. 

 
Adaptarea sprijinului oferit la nevoile salariaţilor 

Fiecare dintre noi reacționează diferit la situațiile de stres. Îngrijorările pe care le au lucrătorii în timpul 
pandemiei pot varia de la o persoană la alta. Astfel, primul pas în sprijinirea sănătății mintale a lucrătorilor 
este de a înțelege cum se simt și care sunt factorii care le influențează sănătatea cu adevărat. Luați în 
considerare realizarea unui sondaj în rândul salariaților sau discutați aceste probleme de sănătate cu diferite 
grupuri de angajați. Posedarea unor astfel de informații va contribui la dezvoltarea unui sprijin mai direcționat. 

Odată cu pregătirea sprijinului pentru sănătatea mintală, luați în calcul, după caz, trei grupuri largi de 
lucrători: salariaţii care muncesc de la distanţă (telemunca), lucrătorii care sunt concediați temporar și 
lucrătorii care continuă să muncească sau revin la locul de muncă. 

 
Sprijinirea telemuncitorilor 

Mulți dintre lucrători muncesc, pentru prima dată, de la distanţă cu program deplin, fiind izolați de colegi 
și prieteni. Astfel, rutinele zilnice de viață pot fi perturbate, provocând un plus de anxietate și stres. Prin 
urmare, este important să sprijinim lucrătorii în procesul de adaptare la această situație. 

Faceți recomandări lucrătorilor cu privire la modul în care pot avea grijă de propria sănătate mintală, în 
timpul regimului de telemuncă. De exemplu, recomandaţi salariaţilor să: păstreze un program de muncă 
regulat, să stabilească un spațiu prevăzut pentru lucru și să facă pauze periodice, să stabilească orele-limită 
la locul de muncă pentru a evita să muncească ore nerezonabile, să se implice în activități care-i motivează 
și să facă abstracţie de provocările existente, să rămână conectaţi cu prietenii și familia prin intermediul 
instrumentelor de comunicare online pentru a combate sentimentul de izolare și singurătate. 

De asemenea, luați în calcul sprijinirea telemuncitorilor: 

X     Manifestând empatie și disponibilitate: managerii trebuie să înțeleagă că salariaţii s-ar putea simţi 
copleșiți și anxioși. Aceștia trebuie să fie dispuşi să asculte lucrătorii, să răspundă la întrebări și 
să-i susţină în raport cu activtatea profesională și alte probleme, care ar putea apărea. 

X Încurajarea conexiunii, folosind instrumente de comunicare digitală: pentru verificări periodice şi 
menţinerea conecţiunii dintre membrii echipei pot fi utilizate şedinţile virtuale. 

X Încurajarea lucrătorilor să-şi „stopeze” activitatea: munca la domiciliu sau munca la distanţă poate 
contribui la o cultură „de activitate continuă”, astfel încât managerii trebuie să încerce să conducă, servind 
drept exemplu, de ex. să se abțină de la expedierea mesajelor în afara orelor de muncă și să încurajeze 
salariaţii să-şi încheie și ei ziua de muncă. 

Acordați o atenție sporită nevoilor telemuncitorilor cu responsabilități de îngrijire, deoarece în perioadele de 
sistare a activităţii școlilor și grădiniţelor, poate fi dificilă combinarea responsabilităților de îngrijire cu activitatea 
profesională. Discutați și analizaţi, împreună cu salariaţii diverse opțiuni, cum ar fi ajustarea țintelor de 
performanță, aranjamentelor timpului de muncă mai flexibile, reducerea timpului de muncă sau acordarea 
concediului. 



  

 
 

 

Sprijinirea salariaților suspendați, temporar, de la locul de muncă 

Persoanele afectate de astfel de aranjamente pot reacţiona în mod diferit. Unii muncitori s-ar putea bucura de 
o pauză de la locul de muncă, cu toate acestea, pentru mulți va fi o perioadă dificilă, cu emoții care s-ar putea 
intensifica, cum ar fi sentimentul de nesiguranță în viitor, pierderea scopului sau pierderea încrederii în sine. 

Luați în calcul să solicitați opinia lucrătorilor plasaţi pe sisteme de concediere temporară cu privire la 
solicitările și necesităţile lor. Diferiți muncitori pot avea preferințe diferite cu privire la modul în care vor 
dori să fie actualizați, cât de des și de către cine. 

Pentru multe persoane, serviciul lor constituie o parte semnificativă a identității lor. Desfăşurarea sesiunilor 
online pentru reunirea lucrătorilor îi poate ajuta pe cei, aflați în concediu temporar să rămână conectați la 
organizație și să păstreze legătura cu colegii de breaslă. 

Luați în considerare să sugerați salariaţilor activități alternative, cum ar fi activități de voluntariat sau instruiri 
online pentru lucrători, astfel încât aceștia să poată continua să se dezvolte în această perioadă. 

 
Muncitorii care continuă să lucreze în cadrul întreprinderii sau revin la locul de muncă 

Este deosebit de important să vă asigurați că salariaţii care continuă să muncească la birou sau revin la 
locul de muncă să se simtă în siguranță și susținuţi. Prin urmare, comunicarea privind măsurile de securitate 
și igienă este crucială. 

De asemenea, fiți conștienți de orice circumstanțe speciale în care se pot pomeni salariații (cum ar fi cei 
cu responsabilităţi de îngrijire) și discutați despre eventualele adaptări care le pot fi de ajutor, cum ar fi 
programele flexibile de muncă, reducerea duratei zilei de muncă. 



  
  

11. Ce măsuri trebuie să fie întreprinse, dacă un salariat dezvoltă simptome de 
COVID-19 la locul de muncă? 

Verificați și urmați îndrumările sau procedurile stabilite de autoritățile naționale de sănătate și cele ale 
administraţiei publice locale. 

Elaborați un plan de acțiuni cu privire la măsurile necesare de întreprins, în cazul în care un lucrător 
dezvoltă simptome caracteristice virusului COVID-19 (febră, tuse, dificultăți de respirație) la locul de 
muncă. Informați muncitorii despre etapele și procedurile relevante. Luați în calcul următoarele acțiuni: 

X Izolați lucrătorul afectat, de preferință într-o odaie separată din spatele unei uși închise. Dacă este 
posibil, deschideți un geam pentru ventilație. Oferiți lucrătorului afectat o mască chirurgicală. 

X Dacă este o situație de urgență (un salaria prezintă simptome acute, cum ar fi dificultăți de 
respirație), apelați imediat Serviciul unic pentru apelurile de urgență (112). În alte cazuri, apelați 
linia de asistență pentru sănătate publică. Urmați instrucțiunile recomandate de serviciile 
respective. 

X Limitați contactul cu lucrătorul infectat la ceea ce este absolut necesar. Orice persoană care oferă 
asistență lucrătorului afectat trebuie să poarte mască medicală, ochelari și mănuși. 

X Curățați zonele utilizate de lucrătorul afectat, în conformitate cu recomandările autorităţilor 
publice în domeniul sănătăţii. 

X Identificați contactele strânse ale lucrătorului afectat în rândul colaboratorilor (cu până la 2 zile 
înainte de debutul simptomelor) pentru a identifica alți angajați care ar putea fi considerați expuși. 
Urmați instrucțiunile suplimentare ale autorităților de sănătate. Colaborați cu ele la orice etapă a 
investigației epidemiologice. 

 
Prevederile naționale conțin următoarele acțiuni: 

Elaborarea unui plan de intervenție și de asigurarea continuității procesului ocupațional 
în cazul înregistrării unui eventual focar la locul de muncă: 
• La baza planului trebuie să fie un scenariu prin care activitatea întreprinderii nu suferă 
perturbări majore ale procesului de muncă, chiar dacă un număr semnificativ de angajați nu vin 
la muncă, fie din cauza restricțiilor locale privind deplasările, fie din cauza faptului că s-au 
îmbolnăvit. 
• Informarea angajaților cu privire la scenariile de evoluție a situației, etapele planului și 
delegarea sarcinilor. 
• Responsabilizarea angajaților la autoizolare în cazul în care prezintă simptome ale maladiilor 
respiratorii acute (unele corespund infecției COVID-19). 
• Garantarea că planul abordează consecințele sociale ale unui caz de COVID-19 la locul de 
muncă și asigurarea accesului la informație și suport. 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrele de Sănătate Publică teritoriale vă pot oferi 
suport și îndrumare în elaborarea unui astfel de plan.  
Măsuri de acțiune în cazul suspiciunii unui sau mai multor cazuri de COVID-19 în rândul 
angajaților: 
• Îndeplinirea recomandărilor elaborate de către specialiștii ANSP și CSP teritoriale cu privire la 
criteriile de identificare a muncitorilor expuși la COVID-19. 
• Izolarea temporară a angajatului suspect cu COVID-19 prin îndepărtarea din zona de muncă, 
cel puțin 2 metri de la alți muncitori. Mai potrivit ar fi izolarea într-o încăpere separată bine 
aerisită. 
• Sunați 112 în cazul apariției semnelor de boală respiratorie (tuse, dificultăți de respirație, febră) 
pentru ca persoana suspectă sa fie preluată și transportată la spital cu ambulanța. Evitarea 
contactului direct cu alte persoane și atingerea suprafețelor și obiectelor până la primirea 
recomandărilor serviciului de sănătate publică sau de urgență. 
• În cazul necesității, angajatul utilizează o baie separată, dacă este disponibilă sau este limitat 
accesul doar pentru el. 
• Monitorizarea persoanelor după vârsta de 63 ani și care prezintă co-morbidități (de ex. diabet 
zaharat, boli cardiovasculare și respiratorii) implică un risc sporit de a suferi complicații grave. 
Acțiuni întreprinse în cazul în care un angajat este suspect cu COVID-19 și a fost recent la 
serviciu: 
• În cazul contactării la locul de muncă cu un angajat suspect, sunt obligatorii recomandările 
autorităților competente. Angajatorul va colabora cu serviciul de sănătate publică. 



  

 
 

• ANSP și CSP teritoriale vor evalua riscurile pentru fiecare situație în comun cu inginerul pentru 
securitatea și sănătatea în muncă. Aceștia vor oferi consultații cu privire la modul de gestionare 
a personalului. 
• Serviciul de sănătate publică împreună cu asistența medicală a întreprinderii ori primară va 
izola persoana afectată și va identifica contacții. 
• Angajatorul trebuie să informeze angajații despre eventuala lor expunere la COVID-19 la locul 
de muncă cu păstrarea confidențialității. 
• Angajații, care au contactat cu un lucrător cu COVID-19 confirmat, trebuie să respecte 
instrucțiuni stricte ce țin de acțiunile ulterioare. 
• Angajații, care au un membru al familiei bolnav la domiciliu cu COVID-19, trebuie să anunțe 
angajatorul. 
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