CORONAVIRUS
COVID-19

Prevenirea răspândirii infecției
În prezent nu există niciun vaccin care să prevină COVID-19. Cel mai bun mod de a preveni infecția
este de a evita expunerea la virus. Măsurile pot deja reduce zilele de lucru pierdute din cauza
bolii și pot opri sau încetini răspândirea COVID-19.
Recomandări pentru angajatori:
 Așezați materiale care încurajează persoanele să stea acasă atunci când sunt bolnave,
tușesc și strănută; să informeze cu privire la igiena mâinilor la intrarea în locul de muncă.
 Oferiți angajaților coșuri de gunoi cu o pungă de plastic, astfel încât acestea să poată fi
golite fără a contacta conținutul.
 Instruiți angajații să își curețe frecvent mâinile, folosind un produs igienizant pe bază de
alcool care conține cel puțin 60-95% alcool sau să se spele pe mâini cu apă și săpun timp
de cel puțin 20 de secunde.
 Angajații care prezintă simptome asemănătoare gripei (adică tuse, respirație, febră) ar
trebui să plece imediat acasă și să contacteze serviciul public de sănătate. Dacă există
vreun motiv pentru a suspecta faptul că ar fi putut intra în contact cu COVID-19, informați
serviciul public de sănătate.
Dacă este posibil pentru afacerea dvs., permiteți angajaților să lucreze de la domiciliu sau cu orar
flexibil pentru a reduce la minimum aglomerarea locului de muncă. Sfătuiți oamenii să evite
transportul public și locurile aglomerate.
Curățarea de rutină a mediului de lucru:
Curățați de rutină toate suprafețele atinse frecvent de la locul de muncă, cum ar fi stațiile de lucru,
blaturile și mânerele ușilor. Folosiți agenții de curățare care sunt de obicei folosiți în aceste zone
și urmați instrucțiunile de pe etichetă.
Asigurați șervețele de unică folosință, astfel încât suprafețele utilizate în mod obișnuit (de
exemplu, butoane de mână, tastaturi, telecomenzi, birouri) să poată fi șterse de către angajați
înainte de fiecare utilizare.
Ghid privind măștile de protecție
Angajaților nu li se recomandă să poarte măștile de protecție (cunoscute și sub numele de măști
chirurgicale sau respiratoare) pentru a se proteja împotriva virusului. În afară de personalul
medical, măștile de protecție sunt recomandate doar persoanelor simptomatice pentru a
reduce riscul transmiterii infecției către alte persoane.
Cel mai bun mod de a reduce orice risc de infecție este o igienă bună și evitarea contactului direct
sau apropiat (mai aproape de 2 metri) cu orice persoană potențial infectată.
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