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 COVID-19 Boala cauzată de coronavirus 20191

 EIP Echipament individual de protecție

 IMM Întreprinderi mici și mijlocii

 SARS-CoV-2 Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2

 SSM Securitate și sănătate în muncă

1 Potrivit îndrumărilor OMS, acest document se referă la virusul SARS-CoV-2 ca „virusul responsabil de infecţia COVID-19” sau 
„virusul COVID-19”. Consultaţi pagina web:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-gui-
dance/naming-the-coronavirus- disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

 Acronime şi abrevieri

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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 1. PREFAŢĂ

Acest document își propune să ofere măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul 
de muncă, cauzată  de virusul SARS-CoV-2, care se răspândește în întreaga lume. Ghidul oferă 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) o Listă de verificare a acțiunilor pentru a evalua ris-
curile pe care le poate implica infecţia cu COVID-19 și informații privind măsurile ce urmează a 
fi întreprinse pentru protejarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Deși, se estimează că aceste măsuri și recomandări vor fi utile şi în cazul altor pandemii, odată 
cu aplicarea Listei  de verificare pentru acţiunile de răspuns la COVID-19 pentru IMM-uri, unele 
sectoare sau întreprinderi pot identifica verificări suplimentare, care pot fi necesare. Deoarece 
cunoștințele despre virus și boală sunt în continuă evoluție, se recomandă ca instrumentele, 
măsurile și politicile relevante să fie actualizate periodic pentru a asigura acțiuni preventive și 
de remediere de ultimă generație, asigurând totodată respectarea legilor și reglementărilor 
naționale.

 2. INFORMAŢII DESPRE PANDEMIA COVID-19

Pe parcursul ultimelor două decenii, omenirea a asistat la o serie de focare de boli infecțioase, 
care au relevat o rată înaltă de răspândire.

În prezent, îngrijorarea crește cu privire la răspândirea continuă a pandemiei de COVID-19 în 
unele părți ale lumii și provocarea de a menține o rată redusă de răspândire în altele. Guver-
nele, patronii/angajatorii, muncitorii și organizațiile sindicale care-i reprezintă se confruntă cu 
provocări enorme, în efortul lor de a combate pandemia de COVID-19 și de a asigura securita-
tea și sănătatea salariaţilor la locul de muncă.
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 Caseta 1 - Informații cheie despre COVID-19

În luna ianuarie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că apariția 
unei noi boli de coronavirus în provincia Hubei, China reprezintă o stare de urgen-
ţă globală pentru sănătatea publică.

Două luni mai târziu, la 11 martie 2020, OMS a declarat focarul noii  infecții 
de coronavirus COVID-19 drept pandemie.

Ce este un Coronavirus?

Coronavirușii constituie o familie numeroa-
să de viruşi, care pot infecta atât oamenii, 
cât și animalele. Ocazional, oamenii se pot 
infecta cu COVID-19 de la alte persoane 
care au virusul. În cazul oamenilor, coro-
navirusul determină infecții respiratorii, 
care pot varia de la o răceală comună la 
afecțiuni severe, ca de exemplu Sindromul 
respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și 
Sindromul respirator acut sever (SARS). 
Din familia coronaviruşilor, cel mai recent 
descoperit determină boala COVID-19.

Ce este COVID-19?
Coronavirusul (COVID-19) este o boală 
infecțioasă, cauzată de un coronavirus de 
tip nou descoperit, cunoscut sub numele 
de sindrom respirator acut sever (SARS-
CoV-2). Primele cazuri de COVID-19 la om 
au fost identificate în orașul Wuhan, China, 
în luna decembrie 2019.

Care este durata perioadei 
de incubaţie a virusului 
COVID-19?
Estimările curente ale perioadei de incuba-
ţie variază între 1-14 zile, cu estimări media-
ne de circa 5 zile.

Care este modalitatea 
de răspândire a infecţiei 
COVID-19?
Oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 
de la alte persoane, care au virusul. Boala 
poate fi transmisă de la o persoană la alta 
prin secreţii sub formă de picături mici, 
care sunt răspândite atunci, când persoa-
na infectată tuşeşte sau strănută. Aceste 
picături se aşează pe obiectele şi supra-
feţele din jur, cum ar fi birouri, mese sau 
telefoane. Oamenii pot contracta infecţia 
cu COVID-19 atingând suprafețe sau 
obiecte contaminate și, ulterior, atingân-
du-şi ochii, nasul sau gura cu mâna.

Care sunt simptomele 
COVID-19?
Cele mai frecvente simptome ale  
COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea 
uscată. În unele cazuri, pacientii pot în-
tâmpina simptome precum: dureri de cap, 
congestie nazală, dureri în gât sau diaree. 
De obicei, aceste simptome sunt uşoare, 
cu debut treptat. Unele persoane se in-
fectează, dar nu dezvoltă nici un simptom 
și se simt bine. Cu toate acestea, potrivit 
cunoștințelor actuale, aproximativ 1 din 6 
persoane care suferă de COVID-19 devine 
grav bolnavă şi prezintă dificultăţi de respi-
raţie. Persoanele în vârstă, precum şi cele 
cu probleme medicale subiacente sunt mai 
susceptibile să dezvolte o formă gravă.

Pentru informații suplimentare, consultați întrebările și răspunsurile OMS privind coronaviruşii (COVID-19), 
disponibile pe pagina web: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Sursa: ”În fața unei pandemii: asigurarea securității și sănătății la locul de muncă” - Geneva: OIM 2020.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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  3. DE CE ESTE NECESAR CA ÎNTREPRINDEREA  
PE CARE O GESTIONAŢI SĂ PUNĂ ÎN APLICARE  
MĂSURI DE PREVENIRE ŞI ATENUARE A INFECŢIEI CU COVID-19?

Această pandemie are impacturi socio-economice enorme asupra lucrătorilor din toate ramuri-
le economiei naţionale și a tuturor tipurilor de afaceri, în special asupra IMM-urilor și economi-
ei informale, cu o reducere fără precedent a activității economice și a timpului de muncă. Esti-
mările OIM relevă că, în prima jumătate a anului 2020, nivelul de pierdere a timpului de muncă  
s-a înrăutățit vădit, în special în țările în curs de dezvoltare. În primul trimestru, OIM a calculat 
o scădere de 5,4% a timpului de muncă la nivel mondial (echivalent cu 155 de milioane de locuri 
de muncă cu normă întreagă), comparativ cu al patrulea trimestru al anului trecut). Se estimea-
ză că pierderile orelor lucrate în lume pentru al doilea trimestru al anului 2020 față de ultimul 
trimestru al anului 2019 vor ajunge la 14,0% la nivel mondial (echivalentul a 400 de milioane de 
locuri de muncă cu normă întreagă2. Datele sugerează că muncitorii din țările emergente, în 
special cei care ocupă un loc de muncă informal, au fost afectați într-o măsură  mai mare decât 
în crizele anterioare. OIM estimează că circa 1,6 miliarde de muncitori din economia informală 
-76% dintre angajații informali din întreaga lume - sunt afectați, în mod semnificativ, de mă-
surile restrictive/deblocare și/sau activează în sectoarele cele mai afectate, cum ar fi comerțul 
cu ridicata și cu amănuntul, industria prelucrătoare, servicii hoteliere şi alimentaţie publică, 
în care femeile constituie o pondere semnificativă în forța de muncă.3 În plus, criza provocată 
de pandemia COVID-19 afectează, în mod disproporționat, femeile lucrătoare în diverse feluri, 
există riscul de a pierde unele dintre câștigurile realizate în ultimele decenii și de a exacerba 
inegalitățile de gen pe piața muncii.4

Dincolo de criza imediată, există și îngrijorări cu privire la reluarea activității economice într-o 
manieră care să susțină progresul realizat în suprimarea transmiterii infecţiei.

Deși autoritățile de sănătate publică din întreaga lume depun eforturi pentru a contracara fo-
carul COVID-19, străduinţa lor ar putea să nu reușească decât dacă întreprinderile pun în apli-
care măsuri-cheie pentru prevenirea și atenuarea infecţiei la locul de muncă. În special, trebuie 
remarcat faptul că:

 Angajatorii au responsabilitatea generală de a se asigura că sunt întreprinse toate 
măsurile de prevenire și protecție practicabile pentru a minimiza riscurile profesiona-
le și pot fi sancționați, în mod firesc, pentru încălcarea sau neglijarea sau nerespecta-
rea legislației naționale.

 Dacă locul de muncă este contaminat cu virusul, acesta poate fi transmis persoanelor 
care interacționează cu muncitorii. Aceasta include familiile lucrătorilor, furnizorilor, 
cumpărătorilor și publicului îngeneral.

2 Monitorul OIM: COVID-19 și lumea muncii. Ediția V. 30 iunie, 2020.
3 Monitorul OIM: COVID-19 și lumea muncii. Ediția V. 27 mai, 2020. 
4  MonitorulOIM:COVID-19șilumeamuncii.EdițiaV.30iunie,2020.
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 Infectarea muncitorilor poate reduce, direct sau indirect, productivitatea muncii în 
mai multe moduri și poate avea un impact negativ asupra afacerii, inclusiv:

 perturbarea afacerilor și pierderea continuă a producției, cauzate de absența 
muncitorilor;

 motivația scăzută de a presta muncă, moralul redus și absenteismul crescut al 
forței de muncă;

 costurile pentru recalificarea muncitorilor pentru locul de muncă și recrutarea 
posibilă a noilor angajaţi;

 orice penalităţi sau proceduri legale, care rezultă din cazuri de sănătate precară.

Dacă întreprinderea pe care o reprezentaţi/gestionaţi nu este pregătită actualmente, trebuie 
să vă pregătiți ACUM. Chiar dacă țara dvs. de reşedinţă a raportat doar câteva cazuri de boală, 
este foarte recomandată verificarea imediată și/sau de a întreprinde acțiuni pentru a limita 
răspândirea virusului. Măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 ar putea fi utile și în alte situ-
ații de urgență în sănătate cu caracteristici similare. Angajatorii și salariaţii trebuie să înceapă 
imediat să aplice măsuri de prevenire și de limitare a transmiterii virusului chiar dacă infecţia cu 
COVID-19 nu a fost detectată în cadrul comunităților în care își desfășoară activitatea.

  4. LISTA DE VERIFICARE PENTRU ACŢIUNILE DE RĂSPUNS  
LA COVID-19 PENTRU IMM-URI: DESCRIEREA  
ȘI MODUL DE UTILIZARE A LISTEI DE VERIFICARE

Lista de verificare pentru acțiunile de răspuns la COVID-19 pentru IMM-uri constituie un instru-
ment simplu de asistare a IMM-urilor în procesul de pregătire a răspunsului lor la pandemia 
COVID-19 prin evaluarea riscului pentru întreprindere și asigurarea faptului că locul de muncă 
este pregătit pentru epidemiile actuale și viitoare (de ex. gripa sezonieră). Lista de verificare 
pentru acțiunile de răspuns include cinci puncte de verificare (de la I la V), divizate în 30 de 
acțiuni.
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MODUL DE UTILIZARE A LISTEI DE VERIFICARE

  1. Desemnați o echipă care să includă managementul superior, supraveghetorii, 
reprezentanții lucrătorilor și personalul responsabil de securitatea și sănătatea 
muncii la întreprindere.

  2. Informați și instruiți echipa cu privire la etapele de implementare a Listei de 
verificare (consultați punctele de verificare I-V și acțiunile 1-30, prezentate mai 
jos, precum și notele detaliate suplimentare, prevăzute în Secțiunea 5).

  3. Completați lista de verificare și înregistrați rezultatele obţinute.

  4. Planificați, ca echipă, ce măsuri trebuie întreprinse, de către cine și când. Iden-
tificați o modalitate de a aplica măsura și, dacă este necesar, solicitați recoman-
darea managerului sau a lucrătorilor din regiune.

 Dacă măsura a fost deja aplicată sau nu este necesară, marcați „NU” la rubri-
ca „Propuneți o acțiune”. 

 Dacă considerați că măsura merită să fie implementată, marcați “DA”.

 Utilizați spațiul de sub rubrica „Observații/comentarii” pentru a adăuga co-
mentarii, pentru a descrie o situație sau pentru a indica o sugestie.

  5. Recitiţi articolele pe care le-aţi marcat cu „DA”. Selectați elementele pe care le 
considerați cele mai importante și marcați-le ca „Prioritare”.*

  6. Imediat după finalizarea Listei de verificare, organizați o discuție de grup cu 
membrii echipei pentru a redacta sugestii în adresa conducerii întreprinderii 
(practica a demonstrat că acest pas este esențial pentru promovarea schimbări-
lor pozitive).

  7. Prezentați rezultatele discuției de grup managementului întreprinderii ca 
bază pentru planificarea implementării continue a măsurilor de îmbunătățire/
optimizare.

Echipa nu trebuie să ezite să solicite clarificări din partea autorităților de securitate și să-
nătate în muncă (SSM), inspectoratelor muncii, organizațiilor naționale de securitate sau 
asociațiilor profesionale naționale de SSM și organizaţiilor patronale şi sindicale.

Aceasta nu este o listă exhaustivă a tuturor măsurilor necesare. Membrii echipei trebuie 
să completeze Lista de verificare cu elemente suplimentare, pe care le consideră adecvate 
pentru îmbunătățirea răspunsului de control al infecției COVID-19 la locul de muncă.

Managementul întreprinderii trebuie să respecte obligațiile legale la nivel național în pro-
cesul de elaborare a planului său de prevenire și control a infecţiei COVID-19 la locul de 
muncă.
* Trebuie să fie stabilite prioritățile, în funcție de probabilitatea mai mare sau mai mică ca o anumită situație 
să afecteze sănătatea muncitorilor, gravitatea și urgența acesteia.

MODUL DE UTILIZARE A LISTEI DE VERIFICARE
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   I. COLECȚAȚI ȘI DISTRIBUIŢI INFORMAŢII ACTUALIZATE

1 Consultați periodic serviciile de sănătate în muncă, autoritatea de 
sănătate publică la nivel local sau alți parteneri care posibil au elab-

orat materiale informative pentru a promova prevenirea riscului de ex-
punere la virus la locul  de  muncă  și alte recomandări tehnice.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

2 Stabilirea unui sistem la locul de muncă pentru furnizarea informațiilor fiabile actualizate 
muncitorilor cu privire la situația emergentă a COVID-19, cu referire la informațiile publicate 

de către autorităţile în sănătate la  nivel  național sau local.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

 II. ELABORAȚI UN PLAN DE PREGĂTIRE ŞI RĂSPUNS 
            A ÎNTREPRINDERII LA INFECŢIA COVID-19

3 Elaborați și publicați o declarație privind angajamentul și re-
sponsabilitățile managementului de a reduce riscul de expune-

re la virus și transmiterea infecţiei cu COVID-19 la locul de muncă, 
în consultare  cu  reprezentanții  muncitorilor.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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4 Elaborați un "Plan de pregătire și răspuns pentru prevenirea in-
fecţiei cu COVID-19  la locul de muncă", luând în calcul toate do-

meniile de activitate și sarcinile îndeplinite de lucrători,  cât și sursele  
potențiale de expunere.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

5 Integrați securitatea și sănătatea în muncă în “Planul de 
intervenţie  și  de  continuitate a  afacerii” și luați în calcul 

alte cerințe legate de forța de muncă, inclusiv care operațiuni 
trebuie să fie realizate  cu forță  de  muncă redusă.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

6 Elaborați un plan de acţiuni, în eventualitatea identificării unui caz de COVID-19 confirmat sau 
suspectat la  locul de muncă, care include, printre altele, raportarea, monitorizarea și dezin-

fectarea, în  conformitate  cu prevederile  la  nivel național.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

7 Instituiți un mecanism de monitorizare și evaluare pentru stra-
tegiile și planurile de prevenire a virusului COVID-19.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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 III. EFECTUAŢI O EVALUARE A RISCURILOR

8 Cartografiați pericolele tuturor operațiunilor, care ar acoperi toate locurile de muncă.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

9 Evaluaţi riscul potențialelor  interacțiuni între muncitori, contractori, clienți și vizitatori la lo-
cul de muncă și contaminarea mediului de lucru și puneţi în aplicare măsuri pentru a aborda 

riscurile identificate .

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

 IV. ORGANIZAȚI PROCESUL DE MUNCĂ

10 Promovați telemunca muncitorilor necritici pentru a re-
duce, la minimum, transmiterea infecţiei cu COVID-19 la 

locul de muncă.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

11 Dacă activitatea de telemuncă nu este fezabilă, introduceți schimburi pentru a evita con-
centrații mari de lucrători  în  cadrul întreprinderii.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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12 Călătoriile ne-esențiale trebuie să fie evitate. Evaluați riscul de contractare a infecției cu 
COVID-19 atunci, când este planificată o deplasare de serviciu (pentru toate etapele călă-

toriei și sarcinile de muncă).

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

13 Evitați întrunirile față în față, acordând preferință apelurilor telefonice, comunicării prin 
e-mail sau şedinţelor  virtuale. Dacă trebuie să  organizați întâlniri în persoană,  pregătiți  

spațiul corespunzător pentru a permite  distanțarea fizică.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

14 Instruiți managementul, muncitorii și reprezentanții acestora cu privire la măsurile adop-
tate pentru a preveni riscul expunerii salariaţilor la virus și măsurile care trebuie întreprin-

se, în caz de contractare a infecției cu COVID-19. În cazul lucrătorilor expuși unui risc crescut, o 
astfel de instruire trebuie să includă utilizarea, întreținerea și eliminarea corectă  a echipamentu-
lui individual de protecție (EIP).

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

15 Asistați muncitorii din sfera serviciului de livrare, șoferii de camioane și personalul  din 
sectorul transporturilor să minimizeze contactul direct cu clienții și să asigure practicile 

de igienă personală, cum ar fi spălarea mâinilor și utilizarea soluţiilor dezinfectante pentru mâini.  
Dacă muncitorii intră în contact  direct  cu clienții,  luați în calcul furnizarea EIP.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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16 Organizați munca într-un mod, care să per-
mită respectarea obligatorie a distanței soci-

ale de minim 2 metri faţă de alte persoane sau orice 
distanță prescrisă de autoritatea competentă.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

17 Oferiți personalului,  clienților  și  vizitatorilor locuri  ample și  ușor 
accesibile în care să se poată spăla pe mâini cu apă și săpun sau să-şi 

dezinfecteze mâinile cu produse igienice și promovaţi o cultură de spălare a 
mâinilor cu săpun  în  cadrul întreprinderii.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

18 Instalați dozatoare de igienizare a mâinilor în locuri proeminente, în preajma locului de 
muncă și asigurați-vă că acestea sunt reîncărcate în mod regulat.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

19 Promovați o cultură de ștergere regulată a birourilor și sta-
țiilor de lucru, a clanţelor uşilor, telefoanelor, tastaturilor și 

a obiectelor de lucru cu dezinfectant și dezinfectați, în mod regulat, 
spaţiile comune, inclusiv toaletele. Suprafețele care sunt atinse frec-
vent trebuie curățate mai des. În funcție de operațiunile specifice, 
luați în calcul angajarea serviciilor de curățenie şi dezinfectare.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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20 Îmbunătățiți sistemul de ventilație de evacuare și 
creșteți volumul de alimentare cu aer curat al încăperil-

or și spaţiilor cu nivel  ridicat de expunere  la virus.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

21 Promovați o igienă respiratorie bună la locul de muncă, cum ar fi 
acoperirea gurii  și nasului cu pliul cotului sau cu un şerveţel atunci, 

când tuşiți sau strănutați.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

22 Asigurați respectarea distanței sociale la locul de muncă 
și rămâneți în afara „mediilor colective” (locurile de 

întâlnire și adunare a oamenilor), după posibilitate.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

23 Furnizați  măști  faciale  adecvate  și  puneți  la  dispoziție  șervețele  
de  hârtie  la locul de muncă, pentru a fi utilizate de către persoan-

ele, care dezvoltă secreții nazale sau tuse, cât şi pubele (containere) în-
chise pentru eliminarea igienică a acestora.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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24 Organizați procesul de izolare a persoanelor care prezintă simptome de COVID-19 la locul 
de muncă, în așteptarea transferului la  o  unitate  sanitară  corespunzătoare.  Luați  măsuri  

pentru  dezinfectarea locului de muncă și supravegherea sănătății persoanelor care sunt sau au 
fost în  contact  strâns  cu persoanele,  care  au  dezvoltat simptome.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

 V. PROTEJAȚI ȘI SPRIJINIŢI MUNCITORII

25 În conformitate cu standardele naționale, extindeți accesul  salariaţilor la concediul medi-
cal plătit, prestațiile de boală și concediul pentru creșterea copilului/concediul parental și 

informați toți muncitorii despre aceste opțiuni.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

26 Informați muncitorii despre faptul că au dreptul să părăsească locul de muncă în orice 
situaţie care prezintă  pericol iminent și grav pentru viața  și sănătatea lor, în conformitate 

cu legislația națională  și procedurile stabilite și că trebuie să informeze imediat conducătorul 
nemijlocit cu privire la această situație.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

27 Mențineți o comunicare regulată cu muncitorii și reprezentanții lor, inclusiv prin internet 
sau, atunci când acest lucru nu este posibil, la telefon.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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28 Ajutați muncitorii în gestionarea oricăror tipuri de riscuri psihosociale emergente sau noi 
forme de aranjamente de muncă și în promovarea și menținerea unui stil de viață sănătos, 

inclusiv în ceea ce privește  dieta, respectarea normelor  de odihnă  și somn,  exerciții fizice  și con-
tacte  sociale cu prietenii  și familia.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

29 În conformitate cu recomandarea autorităților locale,  încurajați muncitorii cu simptome 
suspecte de COVID-19 să nu se prezinte la locul de muncă și să respecte alte aspecte ale 

acestui tip de îndrumări.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:

30 Recomandați muncitorilor să apeleze la furnizorul lor de 
asistență medicală sau  la  autoritatea  de  sănătate  pu-

blică  la nivel local atunci, când suferă de o afecțiune gravă, cum 
ar fi probleme de respirație, și să ofere detalii  despre  călătoriile 
recente  și simptome.

ProPuneți o acțiune?

NU              DA                Prioritate    

Observații/comentarii:
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  5. LISTA DE VERIFICARE PENTRU ACŢIUNILE DE RĂSPUNS  
LA COVID-19 PENTRU IMM-URI: DESCRIEREA ȘI MODUL  
DE UTILIZARE A LISTEI DE VERIFICARE:  
NOTE DETALIATE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE VERIFICARE

Mai jos sunt prezentate notele detaliate cu privire la punctele de verificare I-V (inclusiv acțiunile 
1-30) de răspuns la COVID-19 pentru IMM-uri.

 COLECȚIAȚI ȘI DISTRIBUIŢI INFORMATII ACTUALIZATE

 ELABORAȚI UN PLAN DE PREGĂTIRE ŞI RĂSPUNS AL ÎNTREPRINDERII LA INFECŢIA 
COVID-19 

 EFECTUAŢI O EVALUARE A RISCURILOR

 ORGANIZAȚI PROCESUL DE MUNCĂ 

 PROTEJAȚI ȘI SPRIJINIŢI MUNCITORII

 PUNCTUL DE VERIICARE I.  
COLECȚAȚI ȘI DISTRIBUIŢI INFORMATII ACTUALIZATE

1 SOLICITĂȚI INFORMAȚII ȘI SUPORT 
Consultați periodic serviciile de sănătate în muncă, autoritatea de sănătate publică la nivel 

local sau alți parteneri, care ar putea elabora materiale informative pentru a promova preve-
nirea riscului de expunere la virus la locul de muncă și alte recomandări tehnice.

Note: Trebuie să fie colectate și analizate informații specifice și fiabile despre COVID-19. Aces-
tea pot include documente și alte publicații ale organizațiilor și agențiilor naționale și inter-
naționale în domeniul securităţii și sănătăţii și ale agențiilor sau ministerului sănătății, muncii 
sau transporturilor, precum și literatura științifică, examinată de colegi etc.

De exemplu, este foarte important să cunoaștem numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 
în zona în care se află întreprinderea, deoarece acest lucru este util pentru evaluarea riscului de 
transmitere comunitară a bolii.

Fiabilitatea surselor de informare constituie un subiect foarte relevant. Deseori, în timpul unei 
epidemii, există o diseminare rapidă a informațiilor de toate tipurile din surse multiple, inclusiv 
zvonuri, bârfe și informații nesigure, care pot crea panică în rândul populației generale.

Datorită naturii inovative a virusului și a progresului continuu de descoperire a noilor cunoștințe 
științifice, este esențial să se asigure că informațiile obținute sunt frecvent monitorizate și actu-
alizate prin schimb oportun de informații, recomandări și opinii între experții sau actorii insti-
tuţionali/persoanele oficiale din sănătate.
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2 FURNIZAŢI INFORMAŢII
Stabilirea unui sistem la locul de muncă pentru furnizarea 

informațiilor fiabile actualizate muncitorilor cu privire la situa-
ția emergentă a COVID-19, bazate pe informațiile publicate de 
către autorităţile în sănătate la nivel național sau local.

Note: Astfel de informații trebuie să fie furnizate muncitorilor 
într-un mod ușor de utilizat, accesibil pentru toți. De asemenea, 
informaţia poate fi partajată cu clienții, furnizorii, întreprinderi-
le învecinate și alți parteneri de afaceri.

 PUNCTUL DE VERIICARE II. ELABORAȚI UN PLAN DE PREGĂTIRE  
ŞI RĂSPUNS AL COMPANIEI LA INFECŢIA COVID-19

3 DECLARAŢIE
Elaborați și publicați o declarație privind angajamentul și responsabilitățile managementu-

lui de a reduce riscul de expunere a personalului întreprinderii la virus și transmiterea infecţiei 
cu COVID-19 la locul de muncă, în consultare cu reprezentanții lucrătorilor.

Note: Angajamentul clar al managementului superior construiește o bază solidă pentru o co-
operare eficientă între angajatori și salariaţi. Solicitați ideile și opiniile muncitorilor cu privire la 
modul în care aceștia își pot proteja sănătatea și locul de muncă împotriva infecţiei cu COVID-19 
și pentru a preveni viitoarele epidemii. În acest scop, este necesar de a organiza întâlniri perio-
dice pentru a colecta ideile acestora.

4 PLANUL
Elaborați un "Plan de pregătire și răspuns pentru preve-

nirea infecţiei cu COVID-19 la locul de muncă", luând în calcul 
toate domeniile de activitate și sarcinile îndeplinite de lucră-
tori, cât și sursele potențiale de expunere.

Note: Ca parte a sistemelor de gestionare a SSM, întreprinde-
rile trebuie să ia măsuri de prevenire, pregătire și răspuns la 
urgențele de sănătate pentru diferite scenarii, inclusiv focare. 
Astfel de aranjamente trebuie să fie adecvate particularităţilor 
și dimensiunii întreprinderii și stabilite în cooperare cu servici-
ile de urgență externe și autoritățile competente. Procedurile de comunicare internă și externă 
trebuie să fie bine definite și clare, incluzând informațiile de contact ușor accesibile ale serviciilor 
locale de intervenție, în caz de urgență. Trebuie să fie pregătite și echipate măsurile de prim aju-
tor, asistență medicală, măsurile de prevenire și protecție împotriva incendiilor, căile și planurile 
de evacuare, precum și personalul responsabil. Pentru asigurarea pregătirii oportune, trebuie să 
fie realizată instruirea periodică a personalului și exersarea practicilor de combatere a acestora.

În vederea considerentelor menționate mai sus și integrarea acestora în politicile SSM ale în-
treprinderii, trebuie să fie elaborat un Plan specific de pregătire și răspuns pentru prevenirea 
virusului COVID-19 la locul de muncă.

Muncitorii întreprinderii trebuie să fie implicați la toate etapele elaborării unor astfel de planuri, 
iar contribuția lor trebuie să fie încurajată și luată în calcul.
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Astfel de planuri trebuie să ofere modalități practice de protejare a muncitorilor, inclusiv de 
asistenţă medicală, promovarea igienei personale și schimbarea modului de organizare a mun-
cii (consultaţi punctele de control III și IV). Acesta reprezintă un efort comun, care permite tu-
turor salariaţilor, muncitorilor și angajatorilor (managerilor) să se simtă mândri și implicați ca 
participanți activi în procesul de asigurare a unui loc de muncă sigur și sănătos, la orice etapă.

5 PLAN DE CONTINUITATE A AFACERILOR
Integrați   securitatea   și   sănătatea în muncă în “Planul de

intervenţie și de continuitate a afacerii” și luați în calcul alte cerințe legate de forța de muncă, 
inclusiv care operațiuni trebuie să fie realizate cu forță de muncă redusă.

Note: Un plan de continuitate a activității, elaborat cu implicarea şi participarea deplină a mun-
citorilor va contribui la identificarea riscurilor, care ar putea afecta o anumită afacere sau orga-
nizație într-o perioadă de criză și la elaborarea strategiilor pentru reducerea impactului acesteia.

Planul trebuie să acopere măsuri-cheie pentru a menține afacerea în funcțiune, în condiții ex-
traordinare cauzate de pandemie (telemunca, munca în schimburi și alte aranjamente netradi-
ţionale de muncă, care implică forță de muncă redusă), inclusiv în ceea ce privește furnizarea 
de materii prime, stocul de numerar pentru situații de urgență, fluxul de numerar/de trezore-
rie, mijloacele de transport și livrarea produselor către clienți.
Planul trebuie să fie comunicat tuturor muncitorilor, contractanților și furnizorilor.
 

6 ELABORAREA UNUI PLAN PENTRU MUNCITORII CONFIRMAŢI  
SAU SUSPECTAŢI DE COVID-19

Elaborați un plan de acţiuni, în eventualitatea în care un caz 
de COVID-19 confirmat sau suspectat este identificat la lo-
cul de muncă, care include, printre altele, raportarea, moni-
torizarea și dezinfectarea, în conformitate cu prevederile la 
nivel național.

Note: Supravegherea sănătății reprezintă o măsură impor-
tantă de prevenire. Întreprinderile trebuie să monitorizeze 
starea de sănătate a muncitorilor, să elaboreze protocoale 
pentru cazurile suspectate la și confirmate de COVID-19 și 
să asigure protecția datelor cu caracter medical și personal, 
în conformitate cu legislația și orientările naționale.

Atunci când muncitorii care s-au aflat în contact strâns cu persoanele infectate cu COVID-19 
sunt identificați, aceștia trebuie să fie îndrumați să urmeze instrucțiunile serviciului/personalu-
lui medical și al autorităților medicale.

În cazul muncitorilor, care dezvoltă simptome sau sunt confirmaţi pozitiv la COVID-19 trebuie 
să fie definite protocoalele care le-ar permite să stea acasă. Trebuie să fie plasate postere, care 
ar informa muncitorii despre necesitatea de a sta acasă și de a solicita asistență medicală, în 
cazul apariţiei simptomelor caracteristice virusului COVID-19. Despre existenţa unor astfel de 
protocoale trebuie să fie informaţi toți muncitorii, prin intermediul posterelor, care trebuie să 
fie afișate, în mod vizibil, inclusiv la intrarea în întreprindere. De asemenea, aceste postere 
trebuie să ofere informații despre măsurile igienice (de exemplu, spălarea mâinilor și eticheta 
respiratorie, descrise mai jos).
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În plus, trebuie să fie activate procedurile administrative pentru a se asigura că muncitorii pro-
fită de beneficiile stabilite de lege (vedeţi punctul de control V, acțiunea 25).

7 MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Instituiți un mecanism de monitorizare și evaluare pentru strategiile și planurile de preve-

nire a virusului COVID-19.

Note: Strategiile și planurile de prevenire trebuie să fie revizuite în mod regulat pentru a asi-
gura actualitatea lor continuă.

Planul de pregătire al companiei trebuie să corespundă scopului. Pregătiți o versiune prelimi-
nară a planului și dezvoltați-l pas cu pas, cu informații și cerințe actualizate și idei noi.

Pentru a asigura că măsurile de control sunt adaptate la noile condiții de activitate, în funcţie 
de răspândirea focarului, procesele specifice în evoluție, condițiile de muncă și caracteristicile 
forței de muncă în timpul pandemiei și ulterior, este necesar de a realiza o monitorizare conti-
nuă a condițiilor de SSM și evaluare adecvată a riscurilor. Pentru a obţine informații, materiale 
și recomandări tehnice, întreprinderile trebuie să monitorizeze serviciile de sănătate în muncă, 
autoritățile locale de sănătate publică și alți parteneri.

 PUNCTUL DE VERIICARE III. EFECTUAŢI O EVALUARE A RISCURILOR

8 CARTOGRAFIEREA PERICOLULUI
Cartografiați pericolele tuturor operațiunilor, care ar acoperi toate locurile de muncă.

Note: Pericolul reprezintă orice lucru care are potențialul de a dăuna securitatea sau sănăta-
tea unei persoane. Pentru evaluarea riscurilor COVID-19, în scopul cartografierii pericolelor, 
pericolul constituie virusul responsabil pentru infecţia COVID-19 și caracteristicile sale, inclusiv 
tiparele de transmitere și persistența virusului pe diferite suprafețe, trebuie luate în calcul.

Investigați întreprinderea și analizați ce factori ar putea cauza, în mod rezonabil, expunerea 
personalului la virus pentru a identifica ce activități și procese de muncă și ce părți ale locului 
de muncă au potențialul de a permite contaminarea infecției (contact de la persoană la persoa-
nă sau contactul de la persoană la echipament-posibil-contaminat).

Deși identificarea pericolelor trebuie să fie efectuată în condiții obişnuite de muncă, pandemia 
implică necesitatea de a evalua dacă riscul se modifică ca răspuns la diferite moduri de activi-
tate. De exemplu, poate fi necesar ca funcţionarea întreprinderii să fie menținută cu un număr 
redus de muncitori. Funcţionarea întreprinderii cu număr redus de forţă de muncă poate creș-
te probabilitatea accidentelor profesionale din cauza factorilor tehnici și umani, precum nivel 
scăzut de verificare a echipamentului, stresului sau oboselii.
 

9 EVALUAREA RISCURILOR
Evaluaţi riscul potențialelor interacțiuni dintre muncitori,contractori,clienți și vizitatori lalo-

culdemuncă și contaminarea mediului de muncă și puneţi în aplicare măsuri pentru a aborda 
riscurile identificate.
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Note: Pentru a întreprinde măsurile adecvate cu scopul de a proteja muncitorii de riscurile 
profesionale de expunere la virus - în măsura în care este practic rezonabil - angajatorii trebuie 
să efectueze o evaluare a riscurilor.

Evaluarea riscurilor este un proces de estimare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea 
muncitorilor, generate de pericolele existente la locul de muncă.

În general, riscul profesional se referă la combinația dintre probabilitatea şi gravitatea unei 
vătămări sau îmbolnăviri, care apare ca rezultat al expunerii la un pericol.

Prin urmare, evaluarea riscului de contagiune la locul de muncă va lua în calcul:

  Probabilitatea de a fi expus la virus, luând în considerare caracteristicile virusului, 
inclusiv transmiterea acestuia, de la o persoană la alta prin picături mici nazale sau 
din gură sau prin obiecte și suprafețe contaminate cu picături.

  Gravitatea rezultatelor sănătăţii, luând în calcul factorii individuali, inclusiv vârsta, 
bolile subiacente și condițiile de sănătate, precum și măsurile disponibile pentru a 
controla impactul virusului.

Evaluarea riscurilor permite evaluatorilor să stabilească dacă există măsuri de precauție adec-
vate sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a preveni vătămarea persoanelor 
supuse riscului, inclusiv a muncitorilor, contractanților, clienților și vizitatorilor. Angajatorii au 
responsabilitatea de a revizui evaluările de risc ori de câte ori există o modificare a procesului 
de muncă și/sau sunt introduse noi riscuri sau se constată că măsurile de control al riscului 
sunt insuficiente sau inadecvate.

MODUL DE EVALUARE A RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

Urmaţi aceste cinci etape

  Etapa 1 Identificați pericolele.

  Etapa 2 Identificați cine ar putea fi vătămat și cum.

  Etapa 3 Evaluaţi riscul - identificaţi şi implementaţi măsuri de control ale 
riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă.

  Etapa 4 Înregistraţi cine este responsabil pentru implementarea măsu-
rilor de control ale riscului şi a intervalului de timp.

  Etapa 5 Înregistraţi costatările, monitorizaţi şi revizuiţi evaluarea riscu-
rilor şi actualizaţi-le, după necesitate.
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Acțiunile de prevenire și atenuare a infecției COVID-19 la locul de muncă trebuie puse în aplica-
re în tandem cu măsurile de abordare a altor riscuri în domeniul SSM. Este necesar de a acorda 
atenția cuvenită pentru a evita implementarea măsurilor de prevenire a expunerii la virus, care 
creează noi surse de risc. Este important să fie evaluaţi anumiți factori, inclusiv, dar fără a se 
limita la naveta în condiţii sigure și disponibilitatea personalului și serviciilor esențiale (de în-
treținere, prim ajutor, servicii de urgență etc.).

Cooperarea cu muncitorii, managerii și personalul SSM este esențială. Odată cu finalizarea eva-
luărilor de risc, trebuie să fie elaborat un plan de acțiuni, care ar indica măsurile de control al 
riscului care urmează a fi implementate. Astfel de măsuri trebuie să vizeze, în primul rând, eli-
minarea riscului și, dacă nu este posibil, reducerea acestuia, urmând ierarhia controalelor, care 
stabilește ordinea de prioritate pentru măsurile de prevenire și protecție.Se va da preferinţă 
măsurilor colective, care protejează pe toată lumea (cum ar fi telemunca, barierele/ecranele 
separatoare din plastic, distanțarea socială) și, dacă este necesar, acestea vor fi combinate cu 
măsuri individuale, cum ar fi EIP, care este clasificat în ultima linie de apărare.

Probabilitatea expunerii la virus va crește, odată cu interacţionarea cu mai multe persoane. În 
acelaşi timp, probabilitatea expunerii va scădea odată cu evitarea contactului cu alte persoane.

Orice evaluare a riscurilor trebuie să ia în calcul întreaga zi de muncă, precum și riscurile aso-
ciate cu naveta la locul de muncă, accesul la spațiile comune (de ex. cafenelele și facilitățile 
sanitare) și zonele/spaţiile clădirii în care circulă lucrătorii.

Ierarhia controalelor
Cele mai 
eficiente

Cel mai
puţin 

eficient

Eliminare

Substituţie

Controale
administrative

EIP

Controale tehnice

Îndepărtați fizic 
pericolul

A inlocui
pericolul

Izolați oamenii de 
pericol

Schimbați modul în care 
lucrează oamenii

Protejați lucrătorul cu echipament 
de protecție individuală

Eliminarea/substituirea pericolului. Deoarece nu este, deocamdată, posibil de a elimina sau 
substitui pericolul ocupațional (virusul), în cazul redeschiderii locului de muncă, este necesar 
de a aplica o combinație de alte măsuri preventive pentru a proteja muncitorii de expunerea la 
coronavirus.

Controalele tehnice. Acestea includ îmbunătățirea ventilației prin creșterea ratelor de ven-
tilare a încăperilor în mediul de lucru; instalarea barierelor fizice, cum ar fi viziere din plastic 
transparent pentru protecția împotriva particulelor lichide, ce pot rezulta ca urmare a strănu-
tului sau instalarea unei ferestre de protecţie de tip “drive-through" pentru serviciul cu clienții.
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Controalele administrative și organizaționale. Acestea includ modificări ale politicii sau pro-
cedurilor de muncă pentru a reduce sau minimiza expunerea la un pericol, cum ar fi introdu-
cerea unor schimburi suplimentare, distanțare fizică sau bune practici de igienă și control al 
infecțiilor, îndreptate atât asupra lucrătorilor, cât și asupra locului de muncă.

EIP. În timp ce controalele inginerești și administrative sunt considerate mai eficiente, ar pu-
tea fi necesare și EIP pentru a preveni anumite tipuri de expunere, mai ales în cazul celor mai 
periculoase ocupații.

Este posibil ca purtarea măştii să creeze un fals sentiment de siguranţă, du-
când la diminuarea practicii măsurilor preventive benefice recunoscute, cum 
ar fi distanţarea fizică şi igiena mâinilor.

Pentru informații suplimentare, consultați documentul de politici al OIM „O revenire si-
gură și sănătoasă la muncă în timpul pandemiei COVID19” aici. 5 2

 PUNCTUL DE VERIICARE IV. ORGANIZAȚI PROCESUL DE MUNCĂ

10 TELEMUNCA
Promovați telemunca muncitorilor non-critici pentru a reduce, la minimum, transmite-

rea infecţiei cu COVID-19 la locul de muncă.

Note: Telemunca3 trebuie să fie aplicată ori de câte ori este 
posibil, deoarece reprezintă o măsură preventivă eficientă, în 
special în cazul muncitorilor cu risc sporit (muncitorii cu boli 
cronice, muncitorii vârstnici). Furnizorul competent de servi-
cii de medicină a muncii sau, după caz, medicul muncii poate 
indica ce muncitori trebuie să aibă prioritate, dacă opțiunile 
pentru telemuncă sunt limitate. De asemenea, necesităţile fa-
miliei (de ex. muncitorii cu copii, muncitorii care au în îngrijire 
persoane în etate sau alţi membri ai familiei cu risc sporit) tre-
buie să fie considerați drept candidați la telemuncă.

Telemunca este o opțiune emergentă pentru aranjamente de muncă, chiar și în condiții 
non-pandemice. Beneficiile pentru muncitori includ reducerea timpului de navetă de la domici-
liu la locul de muncă, o autonomie mai mare a timpului de muncă, ceea ce duce la o flexibilitate 
mai mare, în ceea ce privește organizarea timpului de muncă, un echilibru general mai bun 
dintre viața personală și cea profesională și productivitate mai mare.Companiile beneficiază 
de îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie/privată, ceea ce poate 
duce la creșterea motivației, la reducerea fluxului de personal și la creșterea productivității și 
eficienței, precum și la reducerea nevoii de spațiu de birouri și a costurilor asociate.

Pentru a fi eficientă, telemunca trebuie să se bazeze pe dialog și cooperare între management 
și salariați. Acest lucru este și mai important pentru telesalariații cu normă întreagă. Este esen-

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_745549.pdf
3 Telemunca reprezintă activitatea prin muncă a salariatului, prestată la domiciliu, în timp ce comunică cu biroul prin interme diul 
telefonului, poştei electronice sau prin Internet.
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țial de a oferi telemuncitorilor și managerilor acces la echipament hardware și programe soft 
adecvate, suport tehnic și instruire. Nu mai puțin importantă este necesitatea de a asigura un 
mediu de muncă sigur, care include asigurarea măsurilor de adaptare a persoanelor cu dizabi-
lități și combaterea violenţei cibernetice printre formele de agresiune domestică.

Provocările posibile ale telemuncii (izolarea, lipsa interacțiunii în persoană cu colegii de muncă, 
managerii și clienții) trebuie să fie luate în calcul, în mod corespunzător.

11 MUNCA ÎN SCHIMBURI
În cazul în care prestarea muncii în regim de telemuncă nu este fezabilă, introduceți 

schimburi/ture pentru a evita concentrații mari de lucrători în cadrul întreprinderilor.

Note: Atunci când natura muncii nu permite prestarea muncii în regim de telemuncă, schim-
burile constituie o măsură alternativă pentru menținerea nivelurilor de ocupare, păstrând, în 
același timp, un număr mai mic de salariaţi în cadrul întreprinderii. Această practică contribuie 
și la menținerea unei distanțe sigure (fizice și sociale) la locul de muncă.

Munca în schimburi trebuie să fie planificată în baza nevoilor de afaceri, a obligațiilor de secu-
ritate și sănătate în muncă și a necesităţilor și preferințelor individuale ale muncitorilor. Oferiți 
salariaţilor opţiunea de a alege între schimburile disponibile, în funcție de nevoile și preferin-
țele lor individuale, cum ar fi starea lor de sănătate, situația internă a familiei (de ex. responsa-
bilitățile familiale) și diferențele sau preferințele individuale (de exemplu, „persoană matinală” 
vs. „persoana serală”).

12 DEPLASĂRILE
Călătoriile neesenţiale trebuie să fie evitate. Evaluați riscul de contaminare a infecției 

COVID-19 atunci, când este planificată o deplasare de afaceri (pentru toate etapele călătoriei și 
sarcinile de serviciu).

Note: Toate călătoriile neesențiale trebuie să fie amânate. Riscul de infecție cu COVID-19 tre-
buie evaluat pentru toate etapele călătoriilor de afaceri esențiale și a sarcinilor de serviciu. 
Informațiile necesare includ restricții de călătorie și recomandări emise de autoritățile nați-
onale sau internaționale, cele mai recente informații privind zonele de răspândire a infecţiei 
COVID-19 și riscurile pentru sănătate în călătorie.

Asigurați-vă că toți călătorii sunt informați de către un profesionist calificat cu privire la măsu-
rile de prevenire și, dacă este posibil, luați în calcul producerea sticlelor mici de dezinfectant pe 
bază de alcool pentru dezinfectarea mâinilor.

Transportul public/colectiv, în special dacă este utilizat de sectoare mari ale populației, cum 
ar fi metrourile, trenurile și gările (mai ales cele care deservesc orașele mari), pot prezenta un 
risc sporit de expunere la virus. Mijloacele alternative de deplasare, cum ar fi mersul pe jos 
menținând distanța fizică față de ceilalți pietoni sau utilizarea bicicletei sau a unui vehicul, pot 
constitui opțiuni adecvate în timpul pandemiei, deși primele două alternative sunt preferabile, 
deoarece sunt ecologice și permit exerciții sănătoase.
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13 ÎNTRUNIRILE
Evitați întâlnirile în persoană, acordând preferință apelurilor telefonice, comunicării 

prin intermediul poştei electronice sau şedinţelor virtuale. Dacă, totuşi, trebuie să organizați 
întâlniri în persoană, adaptați spațiul de întâlnire pentru a permite distanțarea fizică.

Note: Întrunirile trebuie evitate ori de câte ori este posibil și înlocuite cu apeluri telefonice, 
videoconferințe sau schimburi de e-mailuri. În cazul în care întâlnirile nu pot fi evitate, trebuie 
asigurată distanțarea fizică.

14 INSTRUIREA PERSONALULUI
Instruiți managementul, muncitorii întreprinderii și reprezentanții acestora cu privire la 

măsurile adoptate pentru a preveni riscul expunerii la virus și cum să acționeze în caz de con-
tractare a infecției COVID-19. În cazul muncitorilor cu risc ridicat, o astfel de instruire trebuie să 
includă utilizarea, întreținerea și eliminarea corectă a EIP.

Note: Programele de instruire trebuie să acopere toți muncitorii întreprinderii, trebuie să fie 
dirijate de persoane competente și trebuie să acopere măsurile adoptate pentru a minimiza 
transmiterea virusului la locul de muncă. Acestea pot include igiena la locul de muncă, dis-
tanțarea fizică, comportamente sănătoase, aranjamente de muncă ajustate (cum ar fi tele-
munca, ore de muncă și pauze eșalonate), identificarea și gestionarea cazurilor suspectate de 
COVID-19 și, atunci când este necesar, utilizarea corectă a EIP.

15 TRANSPORTAREA MUNCITORILOR
Ajutați muncitorii din sfera serviciului livrare, șoferii de camioane și personalul din sec-

torul transporturilor să minimizeze contactul direct cu clienții și să asigure practicile de igienă 
personală, cum ar fi spălarea mâinilor și utilizarea soluţiilor dezinfectante pentru mâini. În ca-
zul în care muncitorii se află în contact direct cu clienții, luați în calcul furnizarea EIP. 
Note: Lucrătorii din sfera transporturilor, cum ar fi șoferii de camioane și muncitorii livratori, 
trebuie să fie instruiți să-și limiteze contactul cu clienții, să asigure igiena personală (spălarea 
mâinilor/utilizarea dezinfectantului pentru mâini) și trebuie să dispună de acces la toalete, ves-
tiare și, dacă este necesar, la dușuri, respectând distanța fizică și igiena corespunzătoare.Dacă 
nu poate fi evitat contactul direct cu clienții sau cu alți salariaţi, angajatorul trebuie să furnizeze 
EIP. Operațiunile de plată trebuie să fie realizate, preferabil, prin intermediul mijloacelor elec-
tronice (transfer bancar) sau cu ajutorul unui card de credit, prin metode fără contact electro-
nic (contactless), ori de câte ori este posibil.

16 DISTANȚAREA FIZICĂ
Organizați munca într-un mod, care să permită respectarea obligatorie a distanței so-

ciale de minim 2 metri faţă de alte persoane sau orice distanță prescrisă de autoritatea com-
petentă.
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Note: Locul de muncă trebuie să prevadă măsuri pentru a menține o distanță de minimum 2 
metri între persoane și pentru a evita contactul fizic direct. Diferite țări pot adopta standarde 
minime de distanță diferită, prin urmare este esențial să se respecte distanța fizică prescrisă 
de autoritățile competente. Având în vedere că prevederile legale impun un „standard minim”, 
angajatorii pot întotdeauna extinde această distanță, dacă spațiile și tipul de muncă permit 
acest lucru.

În cazul în care distanța fizică de minimum 2 metri nu poate fi respectată, în raport cu o anumi-
tă activitate, acțiunile alternative de atenuare a infecţiei pot include activități eșalonate: plasa-
rea lucrătorilor cu spatele unul în raport cu altul şi nu faţă în faţă şi instalarea ecranelor sau a 
barierelor transparente în toate punctele de interacțiune și curățarea lor, în mod regulat.

Ecranele sau barierele de protecție trebuie să fie continue (fără deschideri sau goluri) și imper-
meabile (pentru a bloca pătrunderea oricăror picături respiratorii) și trebuie să fie transparente 
în locurile frecventate de public. Acestea trebuie să fie plasate ferm şi să nu împiedice sau să 
tergiverseze evacuarea promptă a muncitorilor din întreprindere, în caz de urgențe (incendii, 
explozii, cutremure etc.).

Respectarea unei distanțe de 2 metri între muncitori este considerată potrivită, 
cu excepția cazului în care orientările naționale sau rezultatele evaluărilor de 
risc stabilesc altfel.

Trebuie să fie promovată și semnalizată corespunzător utilizarea unidirecțională a pasajelor și 
a scărilor.

Marcajele de podea constituie şi ele modalități simple de a marca distanța fizică necesară la 
locul de muncă.

ECRANELE TRANSPARENTE AJUTĂ LA EVITAREA 
CONTACTULUI DIRECT CU ORICE PERSOANĂ ȘI LA 

REDUCEREA RISCURILOR DE INFECȚIE.
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Începutul și sfârșitul schimbului/turei pot prezenta o provocare pentru menținerea distanței 
fizice corecte, însă măsurile organizatorice, cum ar fi reducerea contactului între diferite secții 
ale întreprinderii la aceste ore sau instituirea timpului diferenţiat de începere/încheiere a zilei 
de muncă, pot oferi o soluție.

17 SPĂLAREA MÂINILOR
Oferiți personalului, clienților și vizitatorilor locuri ample și ușor accesibile în care să se 

poată spăla pe mâini cu apă și săpun sau să-şi dezinfecteze mâinile cu produse igienice și pro-
movaţi o cultură de spălare a mâinilor cu săpun.

Note: Igiena personală trebuie să fie asigurată pentru toți angajaţii, care accesează locul de 
muncă şi nu doar pentru personal, ci și pentru muncitorii externi (de ex. șoferii de camioane), 
clienții, inspectorii sau vizitatorii. Instalați/amplasaţi facilități de spălare a mâinilor sau gel igi-
enizant pentru mâini în bază de alcool (tărie de 60%) la intrarea în întreprindere și peste tot, 
în cadrul acesteia. Stațiile destinate spălării mâinilor trebuie menținute curate, să permită spă-
larea mâinilor cu apă și săpun și să fie prevăzute cu facilități care să permită uscarea mâinilor 
și coșuri pentru eliminarea materialelor utilizate. Semnele care oferă instrucțiuni corecte de 
spălare a mâinilor trebuie să fie afișate și ușor vizibile în locuri proeminente pentru a promova 
bunele practici.

Stabiliți o practică a companiei potrivit căreia toată lumea se spală cu atenție pe mâini. Afișați 
postere, care arată cum să vă spălați corect pe mâini, conform metodei OMS. https://www.
who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1

SPĂLAREA MÂINILOR CU APĂ ȘI SĂPUN FOLOSIND METODA OMS REPREZINTĂ O 
MODALITATE SIMPLĂ ŞI EFICIENTĂ PENTRU A REDUCE RISCUL TRANSMITERII COVID-19.

SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI CU APĂ ŞI SĂPUN, PE TOATĂ SUPRAFAŢA PALMEI, DOSUL PALMEI, 
ÎNTRE DEEGETE ŞI SUB UNGHII. 

SPĂLAŢI-VĂ MÂINILE ÎN MOD REGULAT ŞI FRECVENT!

Udați mâinile cu apă

Frecări rotative  
într-un sens şi 

celălalt cu degetele 
împreunate ale mâînii 

drepte pe palma 
stângă şi vice-versa

Aplicaţi săpun 
suficient pentru 
a acoperi toată 

suprafaţa mâinilor

Clătiţi mâînile cu apă

Frecaţi mâinile palmă 
peste palmă. Palma 
dreaptă peste dosul 

palmei stângi cu 
împletirea degetelor 

şi vice-versa

Uscaţi mâînile cu 
un prosop de unică 

folosinţă

Palmă peste palmă cu 
degetele împletite

Închideţi robinetul 
folosind un prosop

Dosul degetelor pe 
palma opusă, cu 

degetele împreunate

Odată uscate, 
procedura de spălare 

este finisată

Frecări rotative cu 
degetul mare stâng 

prins în palma 
dreaptă şi vice-versa

Mâinile tale sunt 
acum în siguranță
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18 DEZINIFICANŢII
Instalați dozatoare de igienizare a mâinilor în locuri proeminente, în preajma locului de 

muncă și asigurați-vă că acestea sunt reîncărcate în mod regulat.

Note: Atunci când nu puteți folosi apă și săpun, dezinfectați-vă, în mod regulat și temeinic, 
mâinile cu un anstiseptic pentru mâini pe bază de alcool. Aplicați pe mâini o cantitate de dez-
infectant de mărimea unei monede. Nu este necesar să utilizați o cantitate mare de produs. 
Evitați atingerea ochilor, gurii și nasului imediat după utilizarea unui astfel de produs pe bază 
de alcool, deoarece poate provoca iritații. Produsele de dezinfectare pentru mâini recomandate 
pentru protecția împotriva COVID-19 sunt pe bază de alcool și, prin urmare, pot fi inflamabile.
Nu folosiţi astfel de produse înainte de a aprinde focul, de a găti sau de a întreprinde activități 
în apropierea unei flăcări deschise, care ar putea determina aprinderea dezinfectantului. Reţi-
neţi că spălarea mâinilor cu apă și săpun este eficientă și împotriva virusului COVID-19.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea unei soluții de mâini pe bază de alcool ucide virușii 
de pe mâini. Dacă mâinile sunt vizibil murdare, spălați-le mai întâi cu apă și săpun. Dacă utilizați un 
dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool, asigurați-vă că-l utilizați și-l păstrați cu atenție.

19 CURĂŢAREA ŞI DEZINFECTAREA SPAŢIILOR DE MUNCĂ
Promovați o cultură de curăţare regulată a birourilor și stațiilor de lucru, a clanţelor/

mânerelor uşilor, a telefoanelor, tastaturilor și a obiectelor de lucru cu dezinfectant și dezin-
fectați, în mod regulat, spaţiile comune, inclusiv toaletele. Suprafețele care sunt atinse frecvent 
trebuie curățate mai des. În funcție de operațiunile specifice, luați în calcul angajarea serviciilor 
de curățenie şi dezinfectare.

Note: Asigurați curățarea și dezinfectarea obiectelor și suprafețelor care sunt atinse, în mod 
regulat, cum ar fi birourile și stațiile de lucru, butoanele ușii, întrerupătoarele de lumină, apa-
ratele de telefon, tastaturile și obiectele de lucru.Suprafețele care sunt atinse frecvent, inclusiv 
spaţiile comune, bucătăria și zonele de pregătire a alimentelor, băile, toaletele și suprafețele de 
lucru, trebuie curățate și dezinfectate mai des.

În funcție de operațiuni, angajarea serviciilor de curățare și dezinfectare sau alocarea persona-
lului suplimentar pentru astfel de sarcini poate constitui o opțiune. Pentru a evita contactul cu 
alți angajaţi, personalul din domeniul curățeniei trebuie să muncească între schimburi.Celălalt 
personal trebuie să părăsească spațiile supraîncărcate pentru a evita activitatea de curățare 
copleșitoare. Personalul de curățenie poate prezenta un risc mai mare de expunere la virus și 
alte pericole (cum ar fi pericolele chimice, fizice și ergonomice), de aceea trebuie să fie instruit, 
în mod adecvat, cu privire la măsurile de prevenire. Angajatorii trebuie să ofere personalului 
de curăţenie EIP adecvate, inclusiv măști de protecție, mănuși de cauciuc (reţineţi că utilizarea 
mănușilor nu înlocuiește necesitatea de igienizare regulată a mâinilor!), şorțuri, șepci și cizme.

CURĂŢAŢI ȘI DEZINFECTAȚI PODELELE, ROBINETELE DE 
APĂ ȘI CLANŢELE/MÂÎNERILE DE UȘĂ CÂT MAI FRECVENT 
POSIBIL. ACESTEA POT SERVI DREPT SURSE DE INFECȚIE, 

DEOARECE MULȚI OAMENI LE FOLOSESC ZILNIC. 
INSTRUIȚI MENAJERELE/DERITICĂTOARELE CUM SĂ SE 

PROTEJEZE CORECT.
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Personalul de curăţenie va avea nevoie de coșuri de gunoi căptușite cu saci/pungi de plastic, 
care pot fi golite, fără a le atinge conținutul. Prosoapele/şerveţelele de hârtie, soluţiile igieni-
zante și dezinfectanții trebuie să fie întotdeauna disponibile.

Vehiculele companiei trebuie, la fel, să fie curățate în mod regulat (mânerele ușilor și salonul) 
și echipate cu produse de igienă și dezinfectare a mâinilor, prosoape de hârtie și pungi pentru 
deșeuri.

Dacă este posibil, fiecare membru al personalului de curățenie trebuie să folosească și să aibă 
grijă de uneltele sale individuale, care trebuie să fie curățate și dezinfectate în mod regulat (în 
special mânerele, suprafețele și comutatoarele cu buton). Echipamentele utilizate colectiv tre-
buie curățate și dezinfectate după folosirea de către fiecare utilizator.

20 VENTILAREA
Îmbunătățiți sistemul de ventilație de evacuare și creșteți volumul de alimentare cu aer 

curat al încăperilor și spaţiilor cu nivel ridicat de expunere la virus.

Note: Ventilarea crescută prin aerare naturală sau ventilație artificială constituie o măsură efici-
entă pentru a elimina virusul asociat cu picăturile foarte fine (cele capabile să plutească în aer și 
să parcurgă distanțe mai mari). De asemenea, aceasta îmbunătățește igiena și calitatea aerului.

Deschiderea geamurilor pe laturile opuse ale unei camere ar fi o măsură fezabilă.

21 IGIENA RESPIRATORIE
Promovați o igienă respiratorie bună la locul de muncă, cum ar fi acoperirea gurii și 

nasului cu pliul cotului sau cu unşerveţel atunci, când tuşiți sau strănutați.

Note: Igiena respiratorie face parte din igiena personală și constă în acoperirea gurii şi a na-
sului cu şerveţele de unică folosinţă sau, în lipsa acestora, cu pliul cotului, în timpul tusei şi 
strănutului. Această măsură simplă limitează foarte mult transmiterea picăturilor de secreţii 
respiratorii în mediu și scade riscul contaminării mâinilor. Aruncați şerveţelul imediat după 
utilizare în cel mai apropiat coș de gunoi închis și spălați și, ulterior, uscați (igienizați) mâinile.

DESCHIDEȚI GEAMURILE PENTRU A MĂRI VOLUMUL 
AERULUI VENTILAT.

FLUXUL DE AER PROASPĂT REDUCE RISCUL DE 
EXPUNERE LA VIRUS.

DACĂ NU SUNT DISPONIBILE ŞERVEŢELELE, TUŞIȚI SAU 
STRĂNUTAŢI ÎN PLIUL COTULUI ȘI NU ÎN MÂNĂ.

ACEASTĂ MĂSURĂ POATE AJUTA LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII 
INFECŢIILOR RESPIRATORII, PRECUM COVID-19.
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22 DISTANȚAREA SOCIALĂ
Asigurați respectarea distanței sociale la locul de muncă și rămâneți, după posibilitate, 

în afara „mediilor colective” (locurile de întâlnire și adunare a oamenilor).

Note: Densitatea persoanelor în incinta clădirii trebuie să fie redusă prin păstrarea unei dis-
tanțe fizice de, cel puțin, 2 metri în cazul locurilor de muncă și spațiilor comune, inclusiv oficiilor 
și bucătăriilor.

Mesele și scaune trebuie să fie așezate la o distanță suficientă. Cozile  trebuie să fie evitate, în 
timp ce distanța de siguranță poate fi ușor marcată cu marcaje de podea cu bandă adezivă în 
fața tejghelelor pentru alimente, a punctelor de ridicare și eliminare a deșeurilor, ori de câte ori 
este necesar. Dacă este nevoie, perioadele de servire pot fi prelungite.

În cazul furnizării serviciilor de catering, livrarea alimentelor în cutie și a apei potabile îmbute-
liate ar constitui o opțiune pentru a evita aglomerările de persoane în cafenele, bucătării sau 
cantine. Personalul trebuie să fie instruit să intre în încăpere pe rând, câte unul pentru a-şi 
ridica mâncarea și băuturile.

Pentru diferite echipe sau departamente de lucru pot fi prevăzute intervale diferite de timp 
pentru colectarea alimentelor.

În acest scop, ar fi ideal de alocat o încăpere mare, curată și sigură, posibil cu două uși pentru 
a asigura un flux pietonal, în sens unic.

La intrarea în toalete și vestiare trebuie să fie afișate postere pentru a permite accesul unui 
singur utilizator la un moment dat. Alternativ, pot fi aplicate măsuri adecvate pentru a asigura 
distanțarea fizică (cum ar fi ecranele şi  separatoarele de cameră etc.).

23 MĂŞTILE ȘI ŞERVEŢELELE
Furnizați măști faciale adecvate și puneți la dispoziția personalului șervețele de hârtie 

la locul de muncă, pentru a fi utilizate de persoanele, care dezvoltă  secreții nazale sau tuse, cât 
şi pubele închise pentru eliminarea igienică a acestora.

Note:Trebuie prevăzute măști adecvate pentru lucrătorii, care dezvoltă simptome (de ex. rino-
ree sau tuse), împreună cu containere/pulbele închise pentru deșeuri, pentru a le elimina. De 
asemenea, aceştia trebuie să dispună de accesul la şerveţele de unică folosință.

DACĂ TUŞIȚI SAU STRĂNUTAȚI, PURTAȚI 
O MASCĂ FACIALĂ.
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24 IZOLAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Organizați procesul de izolare a persoanelor care prezintă simptome de COVID-19 la 

locul de muncă, în așteptarea transferului la o unitate sanitară corespunzătoare. Luați măsuri 
pentru dezinfectarea locului de muncă și supravegherea sănătății persoanelor care sunt sau au 
fost în contact strâns cu persoanele, care au dezvoltat simptome.

Note: În cazul în care o persoană dezvoltă simptome la locul de muncă, este necesar de a între-
prinde măsuri pentru izolarea ei imediată, într-o cameră separată. De asemenea, este necesar 
de a e livra EIP, într-un mod sigur.De exemplu, înainte de a-l accesa, EIP poate fi plasat în spa-
ţiul, în care muncitorul simptomatic va fi izolat temporar. Dacă acest lucru nu este posibil, EIP 
poate fi lăsat lânga ușa camerei de izolare, unde persoana simptomatică îl poate colecta, fără 
a intra în contact cu alte persoane. Angajatorii trebuie să respecte, cu strictețe, instrucțiunile 
autorităților de sănătate publică la nivel local.

Trebuie remarcat faptul că, deși majoritatea pacienților cu COVID-19 prezintă simptome ușoa-
re, cei cu simptome severe (de ex. probleme de respirație) necesită îngrijire medicală de urgen-
ţă, într-o unitate de asistenţă medicală corespunzătoare.

Potrivit instrucțiunilor autorităților de sănătate publică la nivel local, întreprinderile au obligaţia 
să dezinfecteze mediul de muncă. În cazul în care colegii de breaslă și alte persoane trebuie să 
fie identificate ca posibile contacte ale salariaţilor infectați, întreprinderea trebuie să fie deschi-
să pentru cooperare.

Muncitorii care au fost trataţi de COVID-19 vor reveni la muncă după îndeplinirea cerințelor de 
sănătate la nivel național sau local.Trebuie evitate orice fel de discriminare, blamare sau stig-
matizare.4

 PUNCTUL DE VERIICARE V. PROTEJAȚI ȘI SPRIJINIŢI MUNCITORII

25 CONCEDIU ȘI BENEFICII
În conformitate cu standardele naționale, extindeți accesul la concediul medical plătit, 

prestațiile de boală și concediul pentru creșterea copilului/concediul parental și informați toți 
salariații despre aceste opțiuni.

Note: În cazul în care legislația națională nu conţine prevederi în acest sens, ar fi o bună prac-
tică ca muncitorii care au contractat virusul COVID-19 să beneficieze de concediu medical sau 
prestații de boală, atâta timp cât sunt incapacitați să muncească, pentru a compensa pierderea 
suportată şi câştigul ratat ca consecință.Toți muncitorii au dreptul să beneficieze de informații 
adecvate cu privire la prestațiile de asigurări de șomaj de stat regulate sau extinse.

26 INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL MUNCITORILOR DE A PĂRĂSI LOCUL DE MUNCĂ ÎN 
CAZ DE PERICOL IMINENT ȘI GRAV PENTRU SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LOR

Informați muncitorii despre faptul că au dreptul să părăsească locul de muncă în orice situaţie, 
care prezintă pericol iminent și grav pentru viața și sănătatea lor, în conformitate cu legislația 
naționalăși și procedurile stabilite și că trebuie să informeze imediat conducătorul nemijlocit 
cu privire la această situație.
4 OIM definește stigmatul în legătură cu boala ca fiind excluderea, respingerea sau devalorizarea pacienților și a familiilor acestora, 
pe baza credințelorde inacceptabilitate socială sau inferioritate.
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Note: În conformitate cu legislația națională, informați personalul cu privire la dreptul lor de 
a se îndepărta de orice situație pentru care au o justificare rezonabilă să creadă că prezintă 
un pericol iminent și grav pentru viața sau sănătatea lor, precum și despre necesitatea de a-şi 
informa imediat superiorul direct.

27 COMUNICAREA CU MUNCITORII
Mențineți o comunicare regulată cu muncitorii și reprezentanții lor, inclusiv prin Inter-

net sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin telefon.

note: Pentru a asigura asistența necesară întreprinderilor și pentru a le oferi sprijin moral 
este necesar de a menţine comunicarea cu muncitorii bolnavi și familiile acestora, precum și cu 
salariaţii care muncesc temporar în regim de telemuncă.

28 RISCURILE PSIHOSOCIALE
Ajutați muncitorii în gestionarea oricăror tipuri de riscuri psihosociale emergente sau 

noi forme de aranjamente de muncă și în promovarea și menținerea unui mod de viață sănă-
tos, inclusiv în ceea ce privește dieta, respectarea normelor de odihnă și somn, exerciții fizice și 
contacte sociale cu prietenii și familia.

Note: Asigurați-vă că noile aranjamente de muncă (de ex. telemunca) funcționează corect și 
nu generează sau agravează riscurile psihosociale. În timpul unui focar precum COVID-19, în-
treaga populație este supusă unui nivel înalt de stres, care poate avea consecinţe grave asupra 
sănătății mintale, mai ales în cazurile în care se impune izolarea obligatorie la domiciliu.Senti-
mentele de incertitudine se pot acumula, odată cu anxietatea declanșată de noile aranjamente 
de muncă. Acest aspect crește necesitatea de a consolida contactul cu persoanele care mun-
cesc la domiciliu și salariaţii bolnavi.

De asemenea, păstrarea legăturii cu angajaţii va servi pentru a identifica dacă muncitorii au 
nevoie de sprijin tehnic sau psihosocial suplimentar.

Mai mult ca oricând, întreprinderile trebuie să-și încurajeze și să-și sfătuiască lucrătorii să ad-
opte și să mențină un stil de viață sănătos, deoarece o dietă echilibrată și un somn adecvat vor 
influența pozitiv funcția imună, în timp ce exercițiile fizice au un impact pozitiv asupra dispo-
ziției. Exersarea şi antrenamentul trebuie promovate, în special, în rândul lucrătorilor izolaţi la 
domiciliu.
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29 STAŢI ACASĂ!
În conformitate cu recomandarea autorităților locale, încurajați muncitorii cu simpto-

me suspecte de COVID-19 să nu se prezinte la locul de muncă și să respecte alte aspecte ale 
acestui tip de recomandări.

Note: Muncitorii care dezvoltă simptome ale virusului COVID-19 nu trebuie să aibă acces la lo-
cul de muncă. Aceştia trebuie să rămână acasă și să urmeze instrucțiunile autorităților sanitare. 
Majoritatea țărilor au instituit instrucțiuni pentru public (cum ar fi liniile telefonice speciale cu 
serviciul 24/7, gestionate de către personalul medical calificat) pe care să le urmeze, în caz de 
simptome compatibile cu COVID-19.

Serviciile de sănătate în muncă supraveghează monitorizarea sănătății salariaţilor la locul de 
muncă și, prin urmare, sunt responsabile, printre alte funcții, de urmărirea cazurilor confirma-
te și suspectate de COVID-19; urmărirea/supravegherea clinică a oricărui potențial contagiu și 
instruirea muncitorilor cu privire la regimul de carantină/autoizolare și notificarea autorităților 
de sănătate publică și securitate socială.

30 CONSILIAȚI MUNCITORII
Recomandați lucrătorilor să apeleze la furnizorul lor de asistență medicală sau la au-

toritatea de sănătate publică la nivel local atunci, când suferă de o afecțiune gravă, cum ar fi 
probleme de respirație, și să ofere detalii despre călătoriile recente și simptome.

Note: Apelarea furnizorului de servicii medicale (de ex. a medicului generalist) sau a autorită-
ților locale de sănătate publică după apariția simptomelor sugestive pentru COVID-19, mai ales 
dacă starea pesrsoanei este gravă (de ex. probleme de respirație) este foarte importantă.Infor-
mațiile pertinente (numerele de telefon și alte informații de contact) trebuie să fie disponibile 
tuturor salariaţilor și postate la locul de muncă.

Informațiile privind călătoriile recente (interne și internaționale) trebuie să fie comunicate au-
torităților sanitare, de exemplu, pentru identificarea contactelor lor în timpul călătoriei (pasa-
gerii aceleeași aeronave, tren sau navă, însoțitori ai întâlnirilor de afaceri, personalul hotelului 
etc.). În cazul deplasărilor de serviciu, va fi contactat angajatorul.

STAŢI ACASĂ, DACĂ MANIFESTAŢI SIMPTOME 
ALE COVID-19 ŞI URMAŢI RECOMANDĂRILE 

AUTORITĂŢILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
LA NIVEL LOCAL.
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  6. PLANUL DE ACŢIUNI ŞI MĂSURILE SUBSECVENTE

Planul de acțiuni și măsurile subsecvente pentru optimizările planificate pot fi pregătite, folo-
sind modelul prevăzut în Anexa I.

Atribuirea responsabilității pentru implementarea măsurilor de control și a intervalului 
de timp.

Odată cu deciderea măsurilor de control al riscurilor, angajatorii trebuie să întreprindă măsuri 
pentru a le implementa. De asemenea, aceștia trebuie să-și atribuie responsabilitatea în cadrul 
întreprinderii pentru implementarea lor într-un interval de timp rezonabil și să înregistreze 
data la care au fost acționate și activate.

Acțiunile propuse conţin trei responsabilități distincte:

     Cinedincadrulîntreprinderiiesteresponsabil/ă deacţiune?

     Care este termenul-limită de implementare a acțiunii?

     La ce dată a fost stabilită sau activată măsura de control al riscului?

Aceasta înseamnă că, pentru fiecare măsură de control indicată în Lista de verificare a acțiunii, 
trebuie să specificați persoana responsabilă/persoanele responsabile de implementarea mă-
surii, cât şi termenul-limită pentru finalizarea acesteia. De asemenea, Planul de acțiuni trebuie 
să fie actualizat odată cu instituirea sau activatarea cu success a măsurii de control.

În procesul de evaluare a riscurilor, este firesc să identificaţi mai multe probleme decât puteți 
soluţiona simultan. Acesta este motivul pentru care este important să fie acordată prioritate 
și să fie abordate, mai întâi, cele mai grave riscuri. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați mun-
citorii și va asigura eficiență și rentabilitate măsurilor de control al riscurilor applicate de Dvs.

Evaluările riscurilor pentru IMM-uri nu trebuie să constituie lucrări academice, însă intenția 
este întotdeauna ca angajatorul unei întreprinderi să implementeze recomandările. Prin urma-
re, Planul de acțiuni trebuie să fie practic și detaliat.

Monitorizarea eficacității măsurilor de control

Angajatorii trebuie să monitorizeze și să verifice eficacitatea acțiunilor propuse și să se asigure 
că acestea sunt menținute. În special:

     A funcționat această măsură?

     Au fost reduse riscurile, iar muncitorii au fost protejați mai bine?

     Cine va monitoriza și va verifica dacă măsurile de control continuă să fie eficiente?

     Cine va verifica dacă sunt necesare măsuri noi/suplimentare?
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Revizuirea și actualizarea Listei de verificare a acțiunilor

Evaluarea riscurilor nu este o activitate unică. Ea trebuie să fie revizuită din când în când, în 
funcţie de schimbarea situației pandemice, apariţiei noilor dovezi, cerințe și modificări ale aran-
jamentelor de muncă.

Revizuiţi Lista de verificare a acțiunii pe care aţi întocmit-o. Au fost operate careva modificări? 
Mai trebuie să întreprindeţi măsui de optimizare? Muncitorii dvs. au identificat o problemă? 
Asigurați-vă că evaluarea riscurilor rămâne actualizată. Dacă există o schimbare semnificativă, 
nu așteptați! Revizuiți lista de verificare a acțiunii și, dacă este necesar, modificați-o.

MESAJE CARE TREBUIE REŢINUTE

Până în prezent, este cunoscut faptul că virusul care provoacă COVID-19  este transmis la oa-
meni prin picături respiratorii. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care se află 
în contact strâns cu un pacient cu boala COVID-19 (de ex. personalul medical sau persoanele 
care locuiesc în aceeași casă). Măsurile de prevenire și atenuare a bolii sunt esențiale.

CELE MAI EFICIENTE MĂSURI DE PREVENIRE 
ÎN COMUNITATE/LA LOCUL DE MUNCĂ INCLUD:

Text adaptat din sursa OMS: https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measu-
res-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19

 efectuarea frecventă a igienei mâinilor, folosind apă și săpun;

 curățarea și dezinfectarea obiectelor/suprafețelor utilizate/atinse frec-
vent, inclusiv a tuturor camerelor comune, suprafețelor, podelelor, toa-
letelor/băilor și vestiarelor;

 evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii;

 practicarea igienei respiratorii prin tuse sau strănut în pliul cotului sau 
într-un şerveţel, cu aruncarea imediată a acestuia;

 purtarea unei măști faciale în cazul prezenţei simptomelor respiratorii și 
efectuarea igienei mâinilor după îndepărtarea măștii;

 menținerea distanței sociale (minim 2 m) faţă de alte persoane.

“Securitatea și sănătatea la locul de muncă pot salva vieți”a fost sloganul Zilei Mondiale a SSM 
din 2020, organizate de OIM.

Declarația Centenarului OIM, adoptată în iunie 2019 a declarat că „condițiile de muncă sigure 
și sănătoase sunt fundamentale pentru munca decentă”5 și această pandemie face Declarația 
Centenarului și mai semnificativă.Lumea muncii, în care IMM-urile joacă un rol important, poa-
te fi într-adevăr esențială în prevenirea și atenuarea pandemiei COVID-19.

5 Textul "Declarației Centenarului OIM privind viitorul muncii" din 21 iunie, 2019 este disponibil la adresa: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
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     Anexa I: Planul de acţiuni și formularul 
         de monitorizare pentru COVID-19
         Lista de verificare pentru IMM-uri

1. PLANIFICAREA ACŢIUNII

Departament/Secție/Operațiune: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Data:__________________ Grupul:__________________

Punctele de verificare *

[] I. Colectaţi şi  partajaţi informaţii actualizate

[] II. Elaboraţi un plan de pregătire şi răspuns 

                 a întreprinderii la infecţia COVID-19

[] III. Efectuaţi o evaluare a riscurilor

[] IV.  Organizaţi procesul de muncă

[] V. Protejați și sprijiniți muncitorii

____________________________________________________________________ 

Locația:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Descrierea optimizărilor anticipate:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Ce măsuri de optimizare sunt necesare?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

De ce sunt necesare măsurile de optimizare?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Abilități și tehnici necesare pentru implementare:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

* Pentru îmbunătățirea diverselor domenii tehnice trebuie să fie folosite foi separate

Suport necesar pentru implementarea măsurilor de optimizare (îmbunătățire) 
(inclusiv din partea autorității/autorităților SSM):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Perioada necesară pentru finalizarea măsurilor de optimizare: ______________

Data estimativă de finalizare a măsurilor de optimizare:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. ACȚIUNEA DE MONITORIZARE (FOLLOW-UP): (INFORMAȚII 
    CU PRIVIRE LA OPTIMIZĂRILE REALIZATE)

Data:_________________________________ Grupul:____________________

Departament/Secțiune/Operaţiune: ___________________________

Denumirea optimizării realizate/în proces:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Punctele de verificare:

[] I. Colectaţi şi  partajaţi informaţii actualizate

[] II. Elaboraţi un plan de pregătire şi răspuns  
                 al întreprinderii la infecţia COVID-19

[] III. Efectuaţi o evaluare a riscurilor

[] IV. Organizaţi procesul de muncă

[] V. Protejați și sprijiniți muncitorii

Data implementării măsurii de optimizare:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Revizuirea acțiunilor finalizate.

    Au fost reduse riscurile și muncitorii au fost protejați mai bine?

    Sunt măsurile de control încă eficiente?

    Sunt necesare măsuri noi/suplimentare?

Numele persoanei/persoanelor responsabile:

____________________________________________________________________
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Link-uri utile

OIM

COVID-19 and the world ofwork/Virusul COVID-19 și lumea muncii:https://www.ilo.org/global/topics/
coronavirus/lang--en/index.htm

AsafeandhealthyreturntoworkduringtheCOVID-19pandemic/Revenirea la locul de muncă în condiţii si-
gure și sănătoase în timpul pandemiei COVID-19:https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-
at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm

Safe Return to Work: Ten Action Points/Revenirea în siguranță la muncă: zece puncte de orientare 
practică:https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/
WCMS_745541/lang--en/index.htm

OMS

Information about where COVID-19 is spreading/Informații vizând locul de răspândire a infecţiei CO-
VID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-el-coronavirus-2019/situation-reports/

Advice and guidance on COVID-19/Recomandări și îndrumări privind pandemia COVID-19: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-corona-virus-2019

Uniunea Europeană

EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork/Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Mun-
că:https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-re-sources-workplace

EuropeanCentreforDiseasePreventionandControl/Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor:h-
ttps://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

Statele Unite

CentersforDiseaseControlandPrevention(informationalsoavailableinSpanishandotherlan- guages)/Cen-
trele de supraveghere și prevenire a bolilor (informații disponibile în limba spaniolă și în alte limbi):htt-
ps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745541/lang--en/index.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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