INSPEC IA MUNCII
INFORMARE
privind prevenirea infec iei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munc
În contextul r spândirii infec iei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspec ia Muncii
recomand angajatorilor, lucr torilor, reprezentan ilor acestora, precum i altor participan i la
procesele de munc s se informeze i s aplice m surile dispuse de Comitetul Na ional pentru
Situa ii Speciale de Urgen
i de autorit ile competente, pentru gestionarea i limitarea
spândirii COVID-19.
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea st rii de
urgen
pe teritoriul României i ale Ordonan elor militare emise de ministrul afacerilor
interne, recomand m angajatorilor s introduc , acolo unde este posibil, munca la domiciliu
sau telemunca pe perioada st rii de urgen .
Ca angajatori trebuie s ave i în vedere urm toarele m suri prioritare pentru
prevenirea apari iei i r spândirii COVID-19 la locurile de munc :
Informa i i instrui i lucr torii cu privire la prevenirea i limitarea îmboln virilor cu noul
Coronavirus, pe baza recomand rilor autorit ilor competente.
Asigura i echipamente individuale de protec ie1 (spre exemplu: m ti de protec ie,
nu i de protec ie etc.) i verifica i corecta utilizare a acestora iar, în cazul degrad rii
sau al pierderii calit ilor de protec ie, acorda i echipamente individuale de protec ie noi
care s protejeze lucr torii împotriva COVID-19.
Stabili i m suri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii.
Instrui i lucr torii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform
recomand rilor autorit ilor din domeniul s
ii.
Acorda i, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (s pun, prosoape hârtie,
dezinfectan i etc.) care s previn r spândirea infec iei cu noul Coronavirus.
Limita i reuniunile de lucru la minim posibil, iar dac acestea sunt absolut necesare lua i
toate m surile de prevenire i protec ie ( edin e în sistem video conferin , distan a de
siguran între participan i etc.).
Limita i contactul dintre persoane, lua i m suri pentru p strarea distan ei de siguran ,
evita i activit ile colective (evita i expunerea lucr torilor la contact direct/interac iune
cu un num r mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de
munc etc.).
Reduce i la minim posibil delega iile/deplas rile lucr torilor pentru îndeplinirea sarcinilor
de munc .
Asigura i controlul medical periodic al lucr torilor.
Angajatorul are obliga ia de a asigura securitatea i s
tatea lucr torilor în toate
aspectele legate de munc (Legea nr. 319/2006, actualizat ).
Lucr torii au obliga ia s î i desf oare activitatea în conformitate cu instruc iunile
primite din partea angajatorului, astfel încât s nu se expun la pericol de infec ie cu noul
Coronavirus (SARS-CoV-2) i s previn expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de
ac iunile/omisiunile lor.

Întrerupe i posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de munc prin
aplicarea imediat a m surilor adecvate de prevenire i protec ie!
Pentru recomand ri/informa ii privind noul Coronavirus apela i TELVERDE 0800.800.358
Numai în caz de urgen

apela i 112 !

1
Echipamentul individual de protec ie reprezint orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucr tor pentru a-l proteja împotriva
unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pun în pericol securitatea i s
tatea la locul de munc , precum i orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv (art. 5 lit. j) din Legea nr. 319/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare).

