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 Mulțumiri

Prezenta lucrare a fost elaborată și coordonată de Rodolfo Arias, colaborator extern al OIM, și 
Rodrigo Mogrovejo, de la Vision Zero Fund (VZF). A fost revizuită de Helmut Schwarzer și Geor-
gina Vázquez de los Reyes de la Biroul de țară al ILO pentru Mexic și Cuba; Ana Catalina Ramírez 
de la LABADMIN/ OSH; Waltteri Katajamaki și Elisenda Estruch-Puertas de la SECTOR; Efraín 
Quicaña de la Biroul regional al ILO pentru America Latină și Caraibe; Schneider Guataqui, de la 
VZF; și Valentina Forastieri, fost funcționar al ILO. Mónica Sayrols a fost responsabilă de coordo-
narea editorială. Am dori să-i mulțumim UE pentru sprijinul acordat.



Comunitatea internațională - condusă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), împreună cu 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), agențiile Organizației Națiunilor Unite și guvernele 
și autoritățile de sănătate publică din întreaga lume - ia măsuri pentru a reduce pandemia de 
COVID-19, cu scopul de a reduce ratele de infectare și de a aborda, de asemenea, impactul 
economic și social rezultat.

În multe țări, sectoarele cele mai afectate au o cotă mare de lucrători angajați informal și lucră-
tori cu acces limitat la servicii de sănătate și protecție socială. Fără măsuri adecvate, lucrătorii 
riscă să fie infectați, să cadă în sărăcie și să se confrunte cu dificultăți serioase în restabilirea 
mijloacelor de subzistență în perioada de recuperare. Guvernele naționale adoptă o serie de 
politici și mecanisme care au ca rezultat schimbări pe scară largă atât în viața de zi cu zi, cât și 
în activitatea productivă.

Aprovizionarea cu alimente este o activitate vitală, fundamentală, care trebuie garantată, în 
special în caz de urgență de sănătate, oferind publicului larg un serviciu esențial, creând în 
același timp liniște sufletească și asigurând accesul la surse sigure și adecvate de produse ali-
mentare de bază.

Chiar dacă mulți producători elaborează și implementează planuri de continuitate în producție, 
ei toți ar trebui, fără excepție, să își concentreze acțiunile pe prevenire și pe protecția tuturor 
lucrătorilor. Organizația Internațională a Muncii (OIM) contribuie la această sarcină importantă 
prin facilitarea propunerilor de prevenire eficace și eficiente.

Introducere
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   1. Scopul

Scopul acestui ghid este de a oferi îndrumări practice pentru prevenirea și atenuarea răspândirii 
bolii de coronavirus (COVID-19) în agricultură. Aceste recomandări trebuie luate în considerare 
alături de toate standardele, reglementările sau directivele emise de fiecare țară, ținând seama de 
acoperirea protecției sale sociale în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

Acest ghid poate fi considerat un instrument de utilizare în întreprinderile agricole, oferind 
ajutor pentru:

 Identificarea și implementarea măsurilor preventive la locurile de muncă pentru a 
evita infectarea cu COVID-19.

 Aplicarea măsurilor de bază pentru a atenua răspândirea virusului.

 Promovarea dialogului social și a cooperării la locul de muncă.

    2. Cui îi este destinat ghidul?

 Angajatorilor sau reprezentanților acestora responsabili de întreprinderile agricole 
(persoanele responsabile de asigurarea siguranței și sănătății lucrătorilor).

 Muncitorilor agricoli (femei, bărbați, muncitori permanenți și temporari, zilieri și mi-
granți).

 Orice tip de întreprindere agricolă: mare, mijlocie sau mică; cooperative; afaceri de 
familie.

    3. Care este domeniul de acoperire și principiile ghidului?

Acest ghid include măsuri preventive pentru a evita expunerea la COVID-19 și pentru a atenua 
răspândirea acestuia, prin implementarea recomandărilor care sunt ușor de aplicat la locurile 
de muncă. Având în vedere caracteristicile virusului, recomandările se aplică în general și locu-
ințelor lucrătorilor și transportului la locul de muncă.
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Angajatorii ar fi responsabili să se asigure că măsurile propuse sunt adoptate pentru a reduce 
la minimum riscurile la locul de muncă și, de asemenea, pentru a furniza resurse și intrări fără 
costuri pentru angajații lor. Lucrătorii ar avea responsabilitatea de a coopera cu implementarea 
recomandărilor, respectarea măsurilor de siguranță și asigurarea siguranței altor persoane în 
limite rezonabile (inclusiv prevenirea expunerii la riscuri de siguranță și sănătate) și utilizarea 
dispozitivelor de siguranță și a echipamentelor individuale de protecție (EIP) în mod adecvat. 
Acest ghid se aplică tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor contractual, și reflectă principiile 
egalității și nediscriminării.
În plus, se anexează un set de grafică cu mesaje instructive, pentru a consolida recomandările 
adresate lucrătorilor.

    4. Cum se răspândește COVID-19?

O persoană poate contracta COVID-19 prin contactul cu o altă persoană care este infectată cu vi-
rusul. Boala se poate răspândi între persoane prin picături emanate din nas sau gură atunci când 
persoana infectată tușește sau expiră. Picăturile cad pe obiectele și suprafețele din apropiere, 
astfel că dacă alte persoane ating obiectele sau suprafețele respective, după care își ating ochii, 
nasul sau gura, și ele pot contracta COVID-19. Ele se pot infecta și dacă inspiră picăturile emanate 
de persoana cu COVID-19 care tușește sau expiră. Iată de ce este important de a sta la o distanță 
de 1-2 metri de la persoana care are simptome (conform legislației naționale aplicabile).

     5. Politici, planificare și organizare

 Desemnați un grup de lucru, în funcție de dimensiunea întreprinderii agricole, care să 
includă conducătorul și/sau supraveghetorul, reprezentanții lucrătorilor (comitetul de 
securitate și sănătate) și ofițerul pentru securitatea și sănătatea la locul de muncă.

 Oferiți informații și instruire grupului cu privire la pașii care urmează a fi întreprinși 
pentru a implementa măsurile preventive și de atenuare.

 Elaborați un plan de lucru în conformitate cu rezultatele dintr-o diagramă a actorilor și 
activităților (descrise mai jos).

  Pentru a implementa planul de lucru, promovați cooperarea la locul de muncă.

  Consultați lucrătorii și luați în considerare propunerile lor.
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Pașii de urmat:

 Completați graficul actorilor și activităților și purtați un dialog cu grupul de 
lucru cu privire la recomandările care trebuie oferite angajatorului sau con-
ducătorului. Experiența a arătat că acest pas este esențial pentru promovarea 
schimbărilor pozitive.

  Puneți la dispoziție resurse financiare adecvate pentru achiziționarea tu-
turor materialelor necesare pentru implementarea măsurilor și recoman-
dărilor propuse.

 Prezentați rezultatele discuției angajatorului sau conducătorului pentru a plan-
ifica implementarea măsurilor de prevenire și atenuare convenite.

 Documentați toate informațiile despre activitățile desfășurate păstrand un jurnal 
în special al programelor de curățare pentru toalete, cantine și spații de agre-
ment, precum și al achizițiilor intrărilor (săpun, alcool, clor, mănuși, măști etc.)

     6. Evaluarea, gestionarea și comunicarea riscurilor

 Efectuați evaluarea riscurilor prin analiza diferitelor medii de lucru și activități 
desfășurate de lucrători, stabilind o ierarhie a zonelor prioritare, stațiilor și 
mediilor de lucru, precum și a altor domenii potențiale de interacțiune cu alți 
lucrători, furnizori, clienți și vizitatori.

   Dacă este necesar, ajungeți la un consens cu privire la modul de aplicare a 
măsurilor, solicitând opiniile - în funcție de mărimea întreprinderii agricole 
- conducătorului întreprinderii, comitetului de securitate și sănătate (dacă 
există), ale lucrătorilor și ale persoanei responsabile pentru programe de 
securitate și sănătate în muncă.

Diagrama actorilor și a activităților

Locul de 
muncă sau 

locația

Măsurile 
preventive

și de atenuare
de luat

în considerare

Cine le
imple-

mentează?

Când sunt
implemen-

tate?
Cu cine sunt
coordonate? Prioritatea



9Ghid practic pentru prevenirea și atenuarea COVID-19 în agricultură

    Țineți personalul separat, în conformitate cu distanța minimă stabilită de 1-2 metri 
(conform legislației naționale).

    Permiteți aflarea a maxim cinci lucrători la aceeași stație de lucru (conform legis-
lației naționale), asigurând o distanță sănătoasă.

    Pentru locurile de muncă în care lucrătorii trebuie să se afle la mai puțin de 1 metru 
distanță, trebuie purtate măști.

    Stabiliți grupuri de lucru pentru a minimiza mișcarea lucrătorilor în zonele de lucru 
și pentru a facilita urmărirea și monitorizarea în cazul în care se identifică vreun 
caz de infectare.

    Evitați rotațiile lucrătorilor.

    Stabiliți ore eșalonate de lucru pentru echipaje sau grupuri în zonele unde diferite 
locuri de muncă și operațiuni necesită un număr mai mare de lucrători, precum și 
în zone precum cantine, toalete și vestiare, pentru a evita supraaglomerarea.

     Asigurați-vă că persoanele sunt așezate la 1-2 metri distanță în timpul meselor (spațiile 
pot fi marcate pentru a face distanța mai vizibilă).

     Nu împărțiți alimentele sau ustensilele.

 Informați lucrătorii despre dreptul lor de a întrerupe lucrul și de a se îndepărta de o 
situație de lucru care prezintă un pericol iminent și grav pentru viață sau sănătate, în 
conformitate cu orientările din legislația națională (dreptul de a cunoaște). Stabiliți 
proceduri adecvate, inclusiv pentru informarea imediată a supraveghetorului direct 
asupra situației.

    Informați lucrătorii, folosind un limbaj simplu, despre riscurile cauzate de COVID-19.

   Organizați sesiuni periodice de informare cu lucrătorii cu privire la situația și evoluția 
pandemiei, respectând distanțarea fizică (socială) (1 - 2 metri distanță), conform 
legislației naționale. Folosiți materiale printate care pot fi ușor înțelese de către 
lucrători (postere, infografice, broșuri, cu mai multe ilustrații decât text).

 Instruiți conducătorii, producătorii, lucrătorii și reprezentanții acestora cu privire la 
măsurile adoptate pentru prevenirea riscului de expunere la COVID-19 și cu privire la 
măsurile de întreprins în caz de infectare. Pentru lucrătorii cu locuri de muncă cu risc 
sporit, instruirea trebuie să includă utilizarea, întreținerea și eliminarea corectă a echi-
pamentelor individuale de protecție (EIP).

  Aplicați protocolul stabilit de autoritatea de sănătate pentru a facilita accesul la 
instituțiile medicale și asistența medicală în cazul în care un producător sau un 
lucrător contractează COVID-19.
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    7. Măsuri de prevenire și atenuare

Controlul accesului

 Organizarea modului în care lucrătorii intră și ies de la locul de muncă (evitați aglomerația, 
marcați distanțele pe podea/sol și evitați „traficul cu două sensuri”).

 Facilitați spălarea mâinilor înainte de a intra și ieși de la locul de muncă.

 Instalați un sistem de examinare pentru a depista orice simptom în rândul lucrătorilor și al 
familiilor acestora, dacă aceștia intră la locul de muncă.  Unde este posibil, verificați dacă tem-
peratura corpului nu depășește 37,3°C și asigurați-vă că nu există alte simptome, cum ar fi 
tusea seacă, strănut, senzație generală de rău, dureri de cap și/sau dificultăți de respirație.

    Dezinfectați toate instrumentele sau echipamentele utilizate.

 Evitați vizitele lucrătorilor sau personalului extern. Dacă aceștia trebuie să intre la locul de 
muncă, aplicați aceleași măsuri de control al accesului.

 Pentru lucrătorii nou-angajați (temporari sau sezonieri), aplicați aceleași măsuri de control al 
accesului, respectând principiile respectului și nediscriminării.
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 Coordonați cu lucrătorii schimbările de îmbrăcăminte la intrarea sau ieșirea de la locul de 
muncă sau din zonele de producție.

 Efectuați întreținerea și curățarea și asigurați utilizarea corectă a echipamentului individual 
de protecție (EIP).

 Asigurați-vă că există spații adecvate (vestiare separate pentru bărbați și femei) pentru 
schimbarea/scoaterea hainelor de lucru.

 Maximum cinci lucrători în vestiare (conform legislației naționale), respectând o distanță 
sănătoasă.

 Faceți aranjamente de intrare și ieșire separate pentru vestiare pentru a evita „traficul cu 
două sensuri”.
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Igiena personală

 Insistați pe spălarea corectă și constantă a mâinilor cu apă și săpun (timp de cel pu-
țin 20 de secunde), susținută de utilizarea dezinfectantului sau a soluțiilor cu alcool 
de 70%. Spălați-vă mâinile din nou după tuse, strănut sau suflatul nasului, înainte și 
după ce ați mâncat sau ați mers la toaletă, pentru a evita transmiterea virusului sau 
contactul cu acesta.

 Dacă nu este disponibil alcool de 70%, adăugați 30 de linguri de apă la un litru de 
etanol industrial de 96% (alcool etilic).

 Dacă nu este disponibil alt produs, continuați să vă spălați pe mâini cu apă și să-
pun.

 Aveți grijă de unghii și păstrați-le scurte; nu purtați inele, ceasuri, brățări sau orice 
alte obiecte care vă pot împiedica să vă spălați corect mâinile.

 Asigurați-vă că sunt disponibile șervețele pentru a fi utilizate de către lucrători dacă 
le curge nasul.

 Aruncați șervețelele în pungi de plastic în recipiente cu capace. Înnodați pungile 
înainte de a le arunca.

  Plasați dozatoarele cu dezinfectant sau soluții cu alcool de 70% în puncte strategice, 
acordând prioritate zonelor în care trebuie menținută siguranța produselor, zonelor 
externe si de servicii pentru clienți și a zonelor care conțin concentrații mari de lu-
crători.

 Încurajați tot personalul să facă duș zilnic.
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 Faceți obligatorie utilizarea măștilor și a mănușilor de unică folosință, în funcție de 
natura sarcinilor care trebuie îndeplinite - de exemplu, lucrătorii care prelucrea-
ză alimente și băuturi, lucrătorii angajați în sarcini generale de curățare, șoferii și 
agenții de pază (urmați recomandările emise de autoritățile naționale).

 Înmuiați mănușile și măștile într-o soluție de clor după utilizare și aruncați-le în 
siguranță.

 Amplasați ajutoare vizuale informative (infografice) în zonele comune, pensiuni și 
centre de îngrijire a copiilor.

 Sensibilizați părinții cu privire la faptul că nu trebuie să-și aducă copiii la centrul 
de îngrijire a copilului dacă prezintă oricare dintre următoarele simptome: febră 
(temperatura de 37,3°C sau mai mare), tuse, strănut, curge nasul, oboseală, du-
reri musculare, cefalee și/sau dificultăți de respirație. Această recomandare se 
aplică și personalului centrului de îngrijire a copiilor.

 Oricărui copil sau adult care intră în centrul de îngrijire a copilului trebuie admi-
nistrat gel dezinfectant (cu excepția femeilor care alăptează).

 Măsurați temperatura tuturor copiilor.

 Întrebați despre starea de sănătate a copilului și a membrilor familiei din ultimele 
24 de ore.

 Printre alte servicii, asigurați furnizarea de apă, toalete și servicii sanitare, precum 
și o aprovizionare adecvată cu produse de curățare (săpun, clor industrial de uz 
casnic, gel dezinfectant, etanol), șervețele, mănuși, măști de unică folosință și pungi 
de gunoi.
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Procedura de curățare și dezinfectare a spațiilor

 Respectați cu strictețe măsurile de igienă în procedurile de prelucrare a alimentelor și 
dezinfectarea uneltelor, utilajelor și echipamentelor.

 Intensificați curățarea zonelor comune (camere, zone de recepție, săli de ședințe, 
zone de lucru închise, ateliere, depozite, pepeniere, sere) și, de asemenea, vestiarele 
pentru bărbați și femei, centrele de îngrijire a copiilor și căminele, precum și balustra-
dele, butoanele, întrerupătoarele, ușile și scările. Utilizați soluții de clor pentru opera-
țiile de curățare și dezinfecție.

 Efectuați astfel de operațiuni de două ori pe zi.

 Încurajați o astfel de curățare și dezinfectare în casele lucrătorilor și producătorilor și 
în zonele de agrement.

 Opriți lucrările la intervale programate pentru a efectua igienizarea și dezinfectarea în 
conformitate cu etapele de producție.

 Țineți ușile și sistemele de ventilație naturală deschise pentru a menține circulația 
constantă a aerului în zonele interioare de lucru.

 Lăsați să intre cât mai multă lumină solară.
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Procedura de curățare a suprafețelor potențial contaminate

 Dezinfectați uneltele manuale, echipamentele electromecanice, alte instrumente uti-
lizate frecvent și, de asemenea, vehiculele după fiecare utilizare, prin pulverizarea 
amestecurilor de etanol sau soluții de clor de 70%.

 Clorul industrial are o concentrație de 5%. Adăugați trei linguri de clor (o lingură 
este aproximativ echivalentă cu 15 ml) la un litru de apă.

 Utilizați etanol de 70% pentru suprafețele în care clorul nu poate fi utilizat.

 Nu amestecați niciodată clorul cu un alt produs, altfel își pierde eficacitatea. Solu-
țiile ar trebui pregătite de preferință cu doar câteva minute înainte de a le utiliza.

 Informați toți lucrătorii că, la sosirea acasă sau la pensiune, ei trebuie să își schimbe 
pantofii și hainele pe care le-au purtat și să le pună într-o pungă pentru spălarea ulte-
rioară. Aceeași procedură trebuie utilizată chiar și atunci când nu stau acasă.

 Hainele pentru spălat nu trebuie scuturate.

 Dezinfectați obiectele personale (chei, telefon mobil, genți, ceasuri etc.) folosind o 
soluție de clor.
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Personalul sensibil sau vulnerabil

 Informați conducerea sau supraveghetorul imediat dacă există lucrători cu orice 
fel de simptome. Astfel de persoane trebuie trimise acasă și trebuie să stea acasă 
sau la un centru de sănătate timp de cel puțin 14 zile până când se vor recupera 
complet.

 În caz de îndoială, măsurați temperatura persoanei în cauză. Dacă este peste 
37,3˚C sau persoana are dificultăți de respirație, trimiteți-o la cel mai apropiat 
spital sau clinică și informați autoritățile de sănătate.

 Acordați o atenție specială adulților cu vârsta peste 60 de ani, deoarece aceștia sunt 
considerați cel mai vulnerabil grup de populație din cauza bolilor degenerative cro-
nice. Astfel, se recomandă o protecție adecvată la domiciliu.

 Aplicați principiile egalității și nediscriminării față de lucrătoarele însărcinate, asigu-
rându-vă că condițiile lor de muncă le protejează viața și sănătatea.

 Dacă prezintă simptome de orice fel, trebuie să înceteze munca și să-și informeze 
imediat conducătorul. După aceasta, trebuie trimise la centrul local de sănătate 
pentru a aștepta instrucțiunile ulterioare.



17Ghid practic pentru prevenirea și atenuarea COVID-19 în agricultură

Transportul și transferul lucrătorilor agricoli

 Vehiculele pentru transportul lucrătorilor, dacă sunt furnizate de întreprindere, tre-
buie curățate în fiecare zi, așa cum este indicat în procedurile de curățare a suprafe-
țelor potențial contaminate.

 Aplicați distanțarea fizică (socială) și afișați informații despre măsurile preventive 
care trebuie urmate.

 Agreați și coordonați cu șoferul utilizarea mănușilor și spălarea frecventă a mâinilor 
în timpul zilei și înainte și după utilizarea mănușilor.

 Plasați dozatoarele de gel dezinfectant lângă ușa vehiculului și într-un punct inter-
mediar din interior.

 Plasați mijloace ajutătoare vizuale informative în diferite puncte ale vehiculului.

 Instalați recipiente pentru aruncarea șervețelelor. Recipientele pentru deșeuri tre-
buie manipulate de către cei responsabili pentru vehicul și trebuie dezinfectate cu o 
soluție de clor înainte de plasarea finală.

   Ori de câte ori este posibil, țineți geamurile deschise pentru a asigura o ventilație 
adecvată în interiorul vehiculului.                                                                   

 Transportul trebuie să fie doar cu pasagerii așezați, cu o persoană pe rând (locuri 
alternative). Dacă este posibil, furnizați măști pentru toți lucrătorii și pentru orice 
membru al familiei însoțitor care utilizează vehiculul.
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Managementul stresului

 Utilizați următoarele recomandări dacă depistați sentimente de suferință, 
tristețe, confuzie sau anxietate în rândul lucrătorilor și colegilor care rezultă 
din magnitudinea pandemiei de COVID-19:

 Furnizați informații despre situația de risc la locul de muncă și recunoașteți 
nivelurile de siguranță existente.

 Facilitați pașii de promovare a sănătății fizice (exerciții fizice și obiceiuri 
alimentare sănătoase).

 Pe cât posibil, mențineți un stil de viață sănătos la locul de muncă și în 
afara acestuia, respectând distanțarea fizică (socială) (1 - 2 metri între per-
soane, conform legislației naționale).

 Urmați o dietă adecvată.

 Dormiți suficient și odihniți-vă.

 Promovați activitățile de agrement cu familia acasă.

 Evitați consumul de tutun, alcool sau droguri.

 Evitați expunerea excesivă la știrile care provoacă mai multă anxietate.

 Identificați serviciile de asistență furnizate de organizațiile locale și auto-
ritățile de sănătate și încurajați lucrătorii să le consulte cu încredere, dacă 
este necesar.
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    8. Prevederi pentru cazurile suspecte  
         sau confirmate de COVID-19

 Aplicați dispozițiile și instrucțiunile emise de autoritățile locale sau naționale cu privi-
re la manifestarea simptomelor cazurilor suspectate de COVID-19 de către lucrători 
și cu privire la șederea departe de locul de muncă.

 Orice lucrător care prezintă oricare dintre următoarele simptome: răceală (chiar 
ușoară), febră (temperatura peste 37,3°C), dureri de cap sau dureri de corp sau difi-
cultăți de respirație, trebuie să:

 Informeze supraveghetorul sau persoana responsabilă că nu poate lucra.

 Stea acasă cel puțin 14 zile. Odată ajunsă acasă, persoana care prezintă simpto-
mele trebuie să respecte protocoalele stabilite de autoritățile de sănătate.

 Indice dacă vreo persoană din familie sau de la locul de trai prezintă aceleași simp-
tome și să informeze supraveghetorul dacă a luat așa medicamente ca parace-
tamol, acetaminofen, ibuprofen sau aspirină care pot masca simptomele.

 Izolați orice persoană care prezintă simptome de COVID-19 la locul de muncă (ca 
în cazurile confirmate) în așteptarea transferului la un centru de sănătate adecvat, 
dacă starea sa o justifică.

 Organizați dezinfectarea locului de muncă și monitorizați starea de sănătate a 
lucrătorilor care au avut contact.

 Anunțați conducătorul sau supraveghetorul întreprinderii agricole printr-un raport 
de incident de boală în cazul în care observați vreun lucrător cu simptome sau aflați 
că un lucrător a fost trimis acasă cu simptomele raportate sau din cauza simptome-
lor manifestate de un membru apropiat al familiei la acelaș loc de trai.
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SPĂLAREA CORECTĂ
A MÂINILOR

Spală-ți mâinile după:

Umezește mâinile
cu apă

ce tușești, strănuți
sau îți sufli nasul

Ai fost în contact
cu gunoi

Înante și după 
mâncare sau mer-

sul la toaletă

Atingerea
suprafețelor

sau obiectelor

Folosirea
transportul

Freacă energic timp 
de 20 secunde

Spală 
sub unghii

Șterge-ți mâinile
cu un prosop 

de hârtie

Freacă între
degete

Clătește

Aplică 
săpun

Închide 
robinetul

Nu uita să utilizezi, de asemenea, gel 
dezinfectant sau soluții cu alcool de 70%

Dacă alcool de 70% nu este dispo-
nibil, adaugă 30 de linguri de apă la 
un litru de etanol industrial de 96%

Spălarea mâinilor poate salva vieți!

Lucrând împreună, vom depăși criza
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IGIENA PERSONALĂ

FOARTE IMPORTANT:

Spală-ți mâinile cu apă și săpun timp de 
20 de secunde la intervale frecvente. De 
asemenea, utilizează gel dezinfectant sau 
soluții alcoolice de 70%.

 Păstrează unghiile 
scurte și curate, nu 
purta inele, ceasuri sau 
brățări.

 Nu-i saluta pe alții cu 
o strângere de mână, 
sărut sau îmbrățișare.

 Nu-ți atinge fața, mai 
ales gura, nasul sau 
ochii.

 Dacă tușești sau stră-
nuți, folosește șervețe-
le și aruncă-le într-un 
recipient separat (coș). 
Spală-ți mâinile imedi-
at după aceea.

 Dacă nu ai șervețel, tu-
șește sau strănută în pliul 
cotului.

 Dezinfectează-ți în mod 
regulat telefonul mobil 
și obiectele personale 
precum cheile, ceasul sau 
portofelul.

 La sosirea acasă,  
scoate-ți hainele  
și încălțămintea și fă  
un duș. Pune hainele  
într-o pungă pentru  
spălat. Nu scutura  
hainele.

Lucrând împreună, vom depăși criza
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RAPORTAREA UNEI 
POSIBILE INFECTĂRI

Dacă ai oricare dintre următoarele simptome:

        Răceală                     Tuse                      Dureri
(chiar și ușoară)             seacă                       musculare 

 Temperatura        Dificultăți
  peste 37,3°C     de respirație

Trebuie:
 Să-ți informezi supra-

veghetorul sau persoa-
na responsabilă că nu 
poți lucra.

 Stai acasă cel puțin 14 
zile, până când te recu-
perezi complet.

 Dacă simptomele se 
agravează, urmează 
protocoalele autorității 
de sănătate.

 Nu-ți administra sin-
gur(ă) medicamente.

 Verifică-ți temperatura cel puțin 
de două ori pe zi.

 Informează supraveghetorul 
sau persoana responsabilă a 
întreprinderii agricole dacă vreo 
persoană din familia sau locul 
tău de trai a prezentat simpto-
me sau a luat medicamente.

 Dacă lucrătoarele însărcinate 
prezintă simptome, raportează 
acest lucru imediat, contactează 
centrul de sănătate și urmează 
instrucțiunile autorităților.

Lucrând împreună, vom depăși criza
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CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA 
ÎNCĂPERILOR

Intensifică curățarea și dezinfectarea 
zonelor comune și a zonelor de lucru cu 
soluție de clor sau apă

 Curăță instrumentele de lu-
cru la sfârșitul zilei folosind o 
soluție de clor. Nu le împru-
muta altei persoane.

 Nu amesteca niciodată 
clorul cu un alt produs, 
deoarece își pierde 
eficacitatea și poate fi 
toxic.

 Curăță și dezinfectează vehi-
culele pentru transportarea 
lucrătorilor în fiecare zi după 
utilizare.

Lucrând împreună, vom depăși criza

 Ține ușile și geamurile 
deschise pentru a favori-
za circulația aerului.

 Oprește lucrările la 
intervale programate 
pentru a efectua cură-
țarea și dezinfectarea.
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PROTECȚIA LA
LOCUL DE MUNCĂ

Dacă ai simptome,
informează-ți supraveghetorul sau
persoana responsabilă și urmează
protocoalele stabilite de
autoritățile de sănătate.

Întotdeauna păstrează 
o distanță

de 1 - 2 metri
între lucrători.

Gel
dezinfectant

 Evită întrunirile de 
grup și vizitele lu-
crătorilor sau per-
sonalului extern.

 Schimbă-ți hainele 
la la sosirea și la 
plecarea de la locul 
de muncă.

 Utilizează dozatoare-
le de gel dezinfectant 
situate în puncte stra-
tegice.

 Nu împrumuta uneltele 
sau echipamentele in-
dividuale de protecție 
(EIP).

Lucrând împreună, vom depăși criza
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UTILIZAREA MĂȘTII
ȘI MĂNUȘILOR

Lucrând împreună, vom depăși criza

Utilizarea măștilor și mănușilor de unică
folosință este recomandată pentru:

 Lucrătorii care se 
ocupă de alimente și 
băutură.

 Șoferii de vehicule.

 Măștile trebuie purtate 
atunci când personalul 
trebuie să  lucreze la mai 
puțin de 1 metru distanță.

 Lucrătorii care efectu-
ează sarcini generale de 
curățenie.

 Paznici.

 Ori de câte ori este 
posibil, poartă mască 
și mănuși în trans-
portul public.

 Înmoaie mănușile și masca în-
tr-o soluție de clor după utili-
zare și aruncă-le în siguranță.
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MANAGEMENTUL 
STRESULUI

Lucrând împreună, vom depăși criza

Dacă simți suferință, tristețe, 
confuzie sau anxietate 
cu privire la COVID-19, îți 
recomandăm să:

 Consulți supraveghetorul 
sau șeful imediat.

 Discuți cu un membru al 
familiei  sau cu un prie-
ten de încredere care îți 
va asculta preocupările.

 Informează-te bine cu 
privire la situația de risc 
la locul de muncă și re-
cunoaște nivelul de sigu-
ranță care există acolo.

 Menține un stil de viață sănătos la 
locul de muncă și în afara acestuia:

 Urmează o dietă 
adecvată.

 Dormi din plin și 
odihnește-te.

 Fă exerciții sau acti-
vități recreaționale 
cu membrii familiei 
sau co-locatarii.

 Evită consumul de 
tutun, alcool sau 
droguri.

 Evită expunerea la 
știri excesive care 
provoacă mai multă 
anxietate.
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