PLAN DE MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU
CORONAVIRUS ÎN CADRUL SOCIETATII

Având în vedere contextul actual, respectiv informaţiile cuprinse în Hotărârea nr. 6 din
09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus
emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență vă recomandăm:
Afișarea pe site-ul societății și la avizier a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru
prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid - 19;

Afișarea pe site-ul societății și la avizier a numărului de TELVERDE pentru solicitarea de
informații legate de CORONAVIRUS Covid - 19;

Amenajarea la intrarea în societate a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toți
cetățenii care intră în societate.
Obligația societății de a asigura la toalete materiale destinate igienei personale (săpun
antibacterian și soluții dezinfectante, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă
a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc).
Se menține o distanță de cel puțin un metru față de persoana din apropiere.
Se va evita folosirea banilor lichizi în efectuarea plăților. Folosiți cardul în efectuarea acestora.
Pentru deschiderea corespondenței și pentru arhivare angajații trebuie să poarte mânuși.
Evitarea deplasărilor la clienți dacă nu sunt imperios necesare și rezolvarea problemelor
telefonic sau prin e-mail.
La intrarea în societate a persoanelor care prezintă vădit simptome de infecție respiratorie (tuse,
strănut, rinoree) li se va solicita să poarte masca de protecție.
Asigurarea la nivelul fiecărui birou a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor
și a suprafețelor pentru personalul angajat.
Pentru evenimentele cu un număr de maxim 200 de participanți, nu este necesar să fie solicitat
avizul direcției de sănătate publică.
Operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii
de la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art. 108 – 110 din
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă.
Accesul cetățenilor străini care vin în România din Italia, China, Iran, Coreea de Sud, indiferent
de mijlocul de transport folosit, este permis doar cu condiția obligatorie de a intra în carantină
sau autoizolare, după caz.
Recomandăm tuturor persoanelor care prezintă simptome de gripă să rămână în izolare
voluntară la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.
De asemenea, recomandăm tuturor salariaților să acționeze calm și responsabil, stările de
îngrijorare excesivă sau de panică împiedicând reacțiile adecvate la o situație care poate fi
gestionată, în limite specifice, atât de entități competente, cât și de fiecare dintre noi.
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