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Prevenirea infectării cu coronavirus (COVID-19):  

Cerințe generale la locul de muncă – REZUMAT 

Department of Labor & Industries (L&I) le cere angajatorilor să creeze condiții de muncă sigure și sănătoase și să 

implementeze ordinul Governor (Guvernatorului) pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. 

Cerințe generale obligatorii pentru angajatori 

Distanțare socială 

• Să se asigure că angajații mențin cel puțin 1,8 metri distanță față de colegi și public atunci când este posibil. 

• Dacă distanțarea socială nu este posibilă, trebuie folosite bariere și alte metode dovedite de prevenție 
pentru-a împiedica transmiterea coronavirusului. 

• Să se asigure că se folosesc acoperitori pentru față din material, măști sau măști de gaze acolo unde 
distanțarea socială nu este posibilă. 

Spălarea frecventă și adecvată a mâinilor 

• Să asigure echipamente fixe și portabile pentru spălarea mâinilor, cu apă curată caldă sau călduță, săpun și 
prosoape de hârtie. 

• Să solicite spălarea mâinilor la momentul sosirii la locul de muncă, începutului pauzei, folosirii sălii de baie, 
înainte și după o masă, după consumul de băuturi sau de produse din tutun și după atingerea unor suprafețe 
contaminate. 

• Să asigure puncte cu dezinfectant de mâini/consumabile, șervețele umede sau șervețele umede individuale 
în recipiente portabile pentru a facilita igienizarea frecventă a mâinilor (între acțiunile de spălare a mâinilor) 
după folosirea obiectelor atinse de alte persoane. 

Curățarea și igienizarea de rutină și suplimentară 

• Să stabilească un program de gospodărire internă care include acțiuni frecvente de curățare și igienizare. 

• Să asigure consumabile adecvate pentru curățarea și igienizarea în profunzime după un caz suspect de 
COVID-19. 

• Să dezinfecteze frecvent suprafețele atinse des. 

• Să se asigure că angajații poartă mănuși de protecție și protecție pentru ochi/față atunci când manipulează 
chimicale. 

• Să se asigure că vehiculele de serviciu folosite în comun sunt curățate și dezinfectate de fiecare dată când 
sunt folosite de pasageri diferiți și în mod regulat dacă sunt folosite de aceeași persoană. 

• Să păstreze Safety Data Sheets (SDS-urile - Fișele cu date de securitate) pentru toți dezinfectanții din unitatea 
respectivă. 

Stabilirea unor proceduri pentru lucrătorii bolnavi 

• Să le ceară lucrătorilor bolnavi să rămână acasă sau să rămână izolați dacă sunt cazați la fermă. 

• Să identifice și să trimită acasă sau să izoleze lucrătorii care încep să manifeste semne ale îmbolnăvirii 
cu COVID-19. 

• Să izoleze fizic zonele până ce sunt curățate și igienizate în profunzime după informări cu privire la un angajat 
suspect sau confirmat ca având COVID-19. 

Educarea angajaților cu privire la pericolele la locul de muncă din cauza COVID-19 

În limba pe care angajații o înțeleg cel mai bine, să se asigure că aceștia știu: 
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• Semnele, simptomele și factorii de risc asociați cu COVID-19. 

• Cum să împiedice răspândirea coronavirusului la locul de muncă. 

• Cum să se spele pe mâini într-un mod eficient cu apă și săpun timp de cel puțin 20 secunde. 

• Importanța gestului de a-și acoperi faţa atunci când tuşesc sau strănută și a faptului de a nu-și atinge fața 

cu mâinile neigienizate. 

* Acesta este un rezumat. Pentru mai multe detalii, consultaţi F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention 

Ideas for Workplaces. 


