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1. Scop și domeniu 

Această instrucţiune este realizată în urma comunicărilor/informațiilor transmise de 

către autoritățile Române privind limitarea răspândirii noului coronavirus (COVID-19). 

Cunoaşterea prevederilor prezentei instrucţiuni, este obligatorie pentru toţi lucrătorii, din 

cadrul ________________ 

2. Documente de referinţă 

 Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 si HG 767/2016 Normele metodologice de 

aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006; 

 HG 1218/2006 privind utilizarea agenților chimici (dezinfectanți); 

 HG 1048/2006 privind utilizarea EIP; 

 HG 971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă; 

 HG 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

 HG 1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor de muncă; 

 HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată prin HG 37/2008 și 

HG 1169/2011; 

 OUG 96/2003 modificată prin Legea 154/2015, privind protecţia maternității la locurile de 

muncă. 

3. Măsuri preventive de limitare a infecţiei cu COVID 19 

3.1. Obligaţiile angajatorilor privind măsurile SSM în caz de COVID 19 

 Efectuarea unei analize la nivelul de societate în vederea prioritizării serviciilor esenţiale sau 

relevante de cele neesenţiale, cu respectarea drepturilor la securitate şi sănătate în muncă a 

lucrătorilor. 

 Dacă este posibil, organizaţi telemunca la domiciliu 

 Asigurarea de către angajator a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de 

muncă în condiţiile Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi dispunerea 

măsurilor necesare pentru: 

> asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

> prevenirea riscurilor profesionale; 

> informarea şi instruirea lucrătorilor; 

> acordarea echipamentului de protecţie angajatilor (măşti, mănuşi de protecţie etc.), 

pentru a preveni răspândirea infecţiei şi urmărirea ca aceştia să le poarte. 

 Determinarea naturii şi nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc 

de expunere la COVID-19 şi stabilirea următoarelor măsuri: 

> limitarea expunerii; 

> elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina 

muncii cu care are contract; 

 Aplicarea procedurilor stabilite la nivel naţional de către Ministerul Sănătăţii în cazul în care 

lucrătorul prezintă simptome asociate infecţiilor respiratorii la locul de muncă; 

 În conformitate cu Hotărârea Comitetului Național pentru situații de urgență se vor implementa 

următoarele măsuri, în funcție de gravitate: 

 În această etapă, este important ca angajatorii să își instruiască angajații în privința regulilor 

de igienă care trebuie respectate cu strictețe. Pentru a reduce riscul de infecție, salariații 

trebuie să țină cont de următoarele recomandări: 

> dezinfectarea suprafețelor 

> spălarea mâinilor cu apa și săpun, de mai multe ori pe zi, precum și înainte de a mânca 

> nu se va atinge fața, nasul, gura, ochii dacă mâinile nu sunt spălate și dezinfectate 
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> orice persoană care prezintă simptome sau tușeste se va trimite de îndată acasă. În cazul 

în care situația sănătății persoanei se înrăutățește, acesta va apela 112. 

> dacă o persoană este testată pozitiv cu noul coronavirus, va înștiința obligatoriu și 

managerul direct. Unitatea va anunta DSP că are un caz confirmat. 

> dacă un angajat a intrat în contact cu o persoană venită din zonele cu transmitere 

comunitară extinsă va intra în carantină sau izolare la domiciliu pe o perioadă de cel puțin 

14 zile și va anunța managerul direct. 

> la nivelul unității se vor sista toate călătoriile în străinătate în interes de serviciu. 

> se vor pune la dispoziția angajaților geluri dezinfectante, mănuși, măști de unică 

folosință, tavă cu materiale dezinfectante pentru încălțăminte la intrare în societate 

3.2. Recomandări, măsuri preventive de securitate şi sănătate în caz de COVID 19 Pentru a 

reduce riscul de infecţie, salariații trebuie să țină cont de următoarele recomandări: 

 Spală-te des pe mâini (spălarea mâinilor elimină virusul). 

 Evită contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute. 

 Nu atinge ochii, nasul și gura cu mâinile (virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar 

poate intra în corp prin ochi, nas sau gură). 

 Acoperă gura și nasul dacă strănuți sau tușești. 

 Nu lua medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care îți prescrie medicul. 

 Curăță toate suprafețele cu dezinfectanți pe baza de clor sau alcool 

Generalități: 

Gripa/inclusiv infecţia cu coronavirus, se transmite: 

 pe cale aeriană, direct prin tuse sau strănut; 

 indirect prin obiecte proaspăt contaminate (batistă, prosop, veselă, etc.) 

Simptome frecvent întâlnite: 

 frisoane; 

 febră 39 - 40 grade Celsius; subfebrilităţi (37,5 şi peste grade Celsius), 

 cefalee (dureri de cap); 

 dureri musculare (mialgii); 

 oboseală fără un motiv clar; 

 strănut; 

 disfonie, răguşeală; 

 dureri în gât; dureri la înghiţire; congestionarea faringelui (roşu în gât); 

 tuse -frecvent uscată (sau cu expectoraţie), episodică sau recurentă 

 inapetenţă (lipsa poftei de mâncare); 

 indispoziţie, iritabilitate (fără o cauză clară); 

 tahipnee (cresterea frecvenței respiratorii) în absenţa efortului fizic; 

 greţuri, vărsături. 

 Oricare din aceste simptome poate fi considerat ca atribuibil unei infecţii virale fără a fi 

însă un semn cert pentru aceasta. Un cumul de simptome creşte probabilitatea existenţei infecţiei 

virale. 

 Orice persoană venită din zonele cu transmitere comunitară extinsă va intra în carantină 

sau izolare la domiciliu pe o perioadă de cel puțin 14 zile. În cazul în care un angajat prezintă 

unul sau mai multe simptome de mai sus și a intrat în contact cu o persoana posibil infectată, 

trebuie să sune la 112. 

 Recomandări generale: 

 evitarea expunerii prin evitarea aglomerărilor, 

 igiena individuală, în special spălarea mâinilor înainte de luarea meselor şi după strângerea 

mâinilor mai ales după întâlnirea cu o persoană susceptibilă de infecţie gripală 
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 Este recomandată spălarea mâinilor de mai multe ori pe zi cu săpun și apă caldă, cel 

putin 20 secunde. 
4. Informații despre noul coronavirus (COVID-19): 

Până în acest moment este stabilit că noul coronavirus (COVID-19 / Sars-Cov-2) este transmis: 

 de la persoană la persoană printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic în 

principal prin picături respiratorii și contact direct/indirect cu secreții. 

 Contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de 

peste 15 minute; 

 În aceeași încăpere (ex.birou, sală de sedințe) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 

minute și la o distanță mai mică de 2 m; 

4.1. Deplasările - limitați pe cât posibil: 

 Evitaţi zonele aglomerate unde sunteţi expuşi la contact direct şi/sau interacţiune cu un 

număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de 

recreere. 

 Feriţi copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafeţe/obiecte comune de 

către un număr mare de copii. 

 Limitaţi la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia 

restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al 

mâinilor, atingerea feţelor cu mâinile. 

 Se recomandă, inclusiv în privinţa persoanelor împreună cu care locuiţi, să NU intraţi în 

contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniţi la domiciliu. 

 Evitaţi atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: 

balustrade, clanţe, mânere, butoane de lift sau de acces. 

 În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, protejaţi-vă folosind şerveţele de 

unică folosinţă. 

 Păstraţi o distanţă semnificativă, de 2 metri, faţă de celelalte persoane pe care le întâlniţi. În cazul 

în care vă aflaţi în transportul în comun încercaţi să NU staţi faţă în faţă cu alte persoane 

 Folosiţi un şerveţel pentru a vă ţine de stâlp, evitaţi să vă atingeţi faţa şi folosiţi dezinfectant 

pentru mâini dacă îl aveţi în timp ce mergeţi cu trenul, autobuzul, metroul sau tramvaiul.  

 Este recomandabil să vă anulaţi călătoriile în această perioadă. 

 Asiguraţi-vă, după folosirea transportului în comun, că v-aţi igienizat mâinile înainte de a vă 

atinge faţa, nasul sau gura. 

 Folosiţi, pe cât posibil, rute sau modalităţi alternative de transport pentru a evita zonele 

aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiţi intervalele orare 

cu nivel scăzut de trafic de persoane. 

 În zonele urbane, pentru distanţe mici, se recomandă folosirea modalităţilor 

alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos. 

 Dacă aveţi opţiunea de a merge pe jos sau cu bicicleta, este recomandat să nu folosiţi 

transportul în comun. 

 Dacă sunteţi în vârstă sau aveţi o boală cronică, găsiţi mijloace de transport alternative - 

prezenţa dumneavoastră într-un mijloc de transport poate creşte semnificativ riscul de 

infecţie. 

 Încercaţi să reduceţi deplasările în această perioadă, dacă este posibil. 

 Evitaţi autobuzele / metroul în caz de aglomeraţie. 

 Evitaţi deplasările în ţările care se confruntă cu număr mare de cazuri de infectări cu noul 

coronavirus (COVID-19) şi descurajaţi întoarcerea în ţară a persoanelor din zonele de risc, 

respectiv din ţările cu număr mare de cazuri cu noul coronavirus. 

 În cazul în care călătoriţi într-o ţară expusă infecţiei cu noul coronavirus există riscul ca la 

momentul revenirii în ţară, în funcţie de actualizarea zonelor roşii/galbene, să fie necesar să 

rămâneţi în carantină/izolare la domiciliu timp de 14 zile, împreună cu familia. 
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 În mod obligatoriu, românii care se întorc în ţară din zone de risc vor trebui să intre în 

autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întreaga familie să facă acelaşi lucru. 

4.2. Contactul Direct de evitat: 

 Evitați contactul cu persoane care suferă de infecţii respiratorii. 

 Evitați contactul cu persoane care s-au reîntors în țară recent. 

 Evitați locurile aglomerate 

 Evitați spitalele dacă nu prezentați simptome specifice noului coronavirus. (febra, tuse, 

dificultăți de a inghiți, dificultăți de a respira). 

 Nu vă atingeţi ochii, nasul și gura cu mâinile. 

 Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă stranutaţi sau tuşiţi; 

 Evitați folosirea la comun a anumitor echipamente de muncă/lucru (tastatură, mouse,etc.) 

 Limitați deplasările pe cât posibil. 

 Limitaţi folosirea bancnotelor şi a monedelor, optând pentru plăţi cu cardul/telefonul sau 

plăţi on-line. 

 Transmiterea viruşilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu 

care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane. 

 Optaţi pentru munca de acasă, în măsura în care aveţi această posibilitate oferită de angajator. 

4.3. Igiena este obligatorie: 

 Respectaţi cu stricteţe regulile de igienă personală recomandate de autorităţi, pentru a vă 

proteja atât pe dumneavoastră cât şi pe cei apropiaţi. Folosiţi masca de protecţie doar în 

cazul în care aveţi simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalţi. 

 Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o 

suprafaţă potenţial contaminată. 

 Folosiţi prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă şterge mâinile. 

 Nu vă atingeţi ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. 

 Dacă strănutaţi sau tuşiţi acoperiţi-vă gura şi nasul cu un şerveţel de unică folosinţă, pe care 

aveţi grijă să-l aruncaţi imediat la coşul de gunoi. 

 Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care intraţi în 

contact, atât acasă cât şi la locul de muncă. 

 Aerisiţi de mai multe ori pe zi încăperile în care desfăşuraţi activităţi. 

 Luaţi medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripţia medicului. 

 NU beţi lichide din aceeaşi sticlă/pahar cu alte persoane şi nu folosiţi aceleaşi tacâmuri.  

 NU intraţi în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă 

prezintă sau nu simptome specifice coronavirus. 

 Masca de protecţie/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul 

în care aveţi simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale 

respiratorie. 

 Masca de protecţie trebuie să acopere complet nasul şi gura persoanei care o poartă. 

 Hidratarea organismului este importantă în orice condiţii, indiferent de contextul 

epidemiologic actual. Consumaţi zilnic o cantitate suficientă de apă, adaptată la greutatea 

dumneavoastră şi la nivelul de efort fizic depus. Este important ca orice tratament să fie luat 

doar la indicaţia medicului, nu în urma sfaturilor de pe internet. 

 Vitamina C este un micronutrient esenţial pentru buna funcţionare a organismului nostru. 

 Doza zilnică necesară de vitamina C se obţine printr-o alimentaţie echilibrată ce include 
fructe şi legume. 
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 Studiile ştiinţifice arată că vitamina C poate reduce simptomele într-o răceală obişnuită şi, în 

special la persoanele cu carenţă de vitamină C, poate avea efecte benefice în pneumonii. 

 În prezent, nu există dovezi că vitamina C ajută a prevenirea sau tratamentul infecţiei cu 

coronavirus. 

 Supradoza de vitamina C poate cauza reacţii adverse precum greaţă, crampe abdominale. 

4.4. Informarea din surse de încredere: 

 Ţineţi cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID- 19) este 

vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăţi în respiraţie). 

 Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au cunoştinţă de 

faptul că sunt purtători ai noului coronavirus. 

 Informaţi-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale! 

 Doar în cazul urgenţelor sunaţi la 112! 

 Protejaţi-vă apropiaţii, nu-i expuneţi! 

 Evitaţi, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) şi a celor cu 

imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone 

aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane. 

 Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus 

sunt vârstinicii cu multiple afecţiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, 

boli cardiovasculare, cancer). 

4.5. Anunţarea cazurilor posibile de infectare cu COVID-19: 

 Semnalaţi autorităţilor orice caz despre care aveţi cunoştinţă că ar fi putut intra în contact cu 

o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o ţară afectată (zona roşie 

sau zona galbenă) şi care nu se află în izolare. 

 Manifestaţi o atitudine preventivă faţă de orice caz, întrucât răspândirea virusului este 

posibilă şi din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice. 

 Semnalaţi imediat medicului de familie dacă aţi călătorit în zonele afectate de coronavirus 

(COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub 

alertă. Detalii pot fi obţinute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista 

regiunilor şi localităţilor din zona roşie şi zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, 

actualizată periodic. 

 În cazul în care nu puteţi contacta medicul de familie, apelaţi la Direcţia de Sănătate Publică din 

judeţul dumneavoastră şi în ultimă instanţă la 112. 

4.6. În caz de simptome: 

 Rămâneţi acasă dacă aveţi simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăţi în respiraţie) şi 

sunaţi medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeţi din primul moment la unităţile de 

urgenţă. 

 Există riscul, în cazul în care sunteţi purtător al virusului, să transmiteţi şi altor persoane 

noul coronavirus. 

 Este de preferat să rămâneţi la domiciliu, iar transferul către spital să se realizeze în mod 

organizat, respectând toate măsurile de izolare. 

 În cazul în care încălcaţi regimul autoizolării la domiciliu riscaţi amendă de până la 20.000 

de lei, precum şi dosar penal în cazul în care contribuiţi la răspândirea virusului.  

4.7. În caz de autoizolare / izolare la domiciliu: 

 respectaţi cu stricteţe recomandările autorităţilor, 

 NU părăsiţi sub nici o formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, 

 NU primiţi vizitatori şi NU intraţi în contact apropiat cu eventualele persoane care vă furnizează 

alimente sau produse, 

 personalul de curățenie care deserveste zona de autoizolare/izolare (mai ales toaleta) să fie 

instruit în vederea tehnicii de curățenie/dezinfecție a suprafețelor și să poarte echipament de 

protecție adecvat, mai ales în zona de grup sanitar unde 

http://www.cnscbt.ro/
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există riscul de stropire (mască, ochelari, halat de unică folosinţă, mănuși menajere, botoșei). 

4.8. În caz de confirmare a infectării cu noul coronavirus (COVID-19) 

 dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecţiei, se va respecta procedura oficială 

în vigoare pentru cazurile pozitive; 

 contacţii apropiaţi ai unui caz confirmat pot fi izolaţi la locul de muncă, în condiţiile în care: 

 vor purta permanent mască schimbată la intervale de timp adecvate; 

 vor reduce la minim în timp contactul cu alte persoane și vor păstra distanța de 

siguranță între persoane adică mai mult de 1,5 - 2 metri, preferabil vor lucra în cameră 

individuală; 

 vor reduce la minim utilizarea în comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatură, 

imprimantă, telefon etc.) precum și a toaletelor comune; 

 vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mâinilor, dezinfecţia suprafeţelor pe care 

le ating etc. 

4.9. Cine este în contact apropiat al unui caz confirmat: 

Contactul apropiat este definit ca: 

 Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19; 

 Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână 

neurmată de igiena mâinilor); 

 Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-

19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă); 

 Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 

m și pe o durată de peste 15 minute; 

 Persoana care s-a aflat în aceeași încapere (ex.sală de clasă, sală de ședințe, sală de 

așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță 

mai mică de 2 m; 

 Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrjire 

directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care 

manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al 

echipamentului de protecție; 

 Scopul definirii contactului apropiat este să permită anchetei epidemiologice să deceleze 

care persoane din lista contacților unui caz confirmat primesc indicație de izolare la 

domiciliu timp de 14 zile și testarea acestora la începutul perioadei de izolare și la sfarșitul 

acesteia. O anchetă epidemiologică corectă NU trebuie să ducă la izolarea și testarea altor 

persoane care nu îndeplinesc exact criteriile din definiție și nici pe aceia care sunt contacți ai 

contacților. 

IMPORTANT! 

În situația declarării stării de urgență, fiecare persoană are responsabilitatea să 

urmărească și să respecte noile indicațiile emise de Comitetul Național pentru Situații de 

Urgență. 
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Indicaţii pentru o dezinfecţie 

corectă a mâinilor! 

 

    Aplicaţi minimum 3 ml de produs 

dezinfectant pe mâini, cuprinzând şi  

încheieturile şi frecaţi. 

 

    Cu degetele de la o mână strânse în 

interiorul celeilalte palme, frecaţi o palma de 

cealaltă. 

 

    Apucaţi deqetul mare cu mâna opusă şi 

frecaţi-le pe amândouă prin rotire. Nu 

uitaţi şi vârful degetului mare. 

 

    Curăţaţi cu interiorul palmei drepte 

exteriorul palmei stângi şi viceversa.  

Strângeţi degetele. 

 

Împreunaţi degetele şi mişcaţi-le. 

 

    Rotiţi în cercuri vârful degetelor de la o 

mână în mâna opusă. 

Timp de reacţie: aprox. 30 sec. 
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MĂSURI PREVENTIVE PENTRU A LIMITA INFECŢIA CU COVID 19 

 

5. SPALĂ-TE PE MÂINI IMEDIAT DUPĂ CE ATINGI URMĂTOARELE 10 

OBIECTE: 

Sunt magneţi de microbi și germeni     

Spălarea mâinilor este esenţială pentru o igienă corespunzătoare întrucât limitează transferul 

de bacterii, virușuri și alţi germeni. 

Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din întreaga lume recomandă utilizarea 

săpunului și a apei curate sau a unui produs de dezinfectare pe bază de alcool pentru curățarea 

mâinilor murdare. Ambele sunt modalități eficiente de a menține germenii la distanță. 

 Desigur, este imposibil să ne menținem mâinile 100% curate tot timpul, dar este absolut 

esențial ca după atingerea următoarelor 10 lucruri să ne curățăm corespunzător: 

 Bani 

 Cu toate că putem utiliza cardul pentru majoritatea achizițiilor, uneori suntem nevoiți să 

achităm și în numerar. După atingerea bancnotelor, e imperios necesar să ne spălăm pe mâini.

 Cercetătorii americani au testat milioane de hârtii de 1 dolar de la o banca din New York 

și au găsit pe ele sute de microorganisme, inclusiv bacterii orale și vaginale, virusuri și ADN de 

la animale de companie. Studii similare au arătat că unele banconte și monede conțin inclusiv 

agenți patogeni precum E. coli și salmonella.  

 Balustrade, mânere sau clanțe 

 Dezinfectarea membrelor superioare este esențială după călătoritul în transportul public, 

unde mai multe persoane ating continuu aceleași suprafețe. 

 Meniuri de restaurant 

 Meniul este cel mai "bun" transportator de germeni dintr-un restaurant. Cercetătorii de 

la Universitatea din Arizona au descoperit că meniurile pe care le-au studiat în cadrul unui 

experiment aveau pe ele aproximativ 185.000 de organisme bacteriene. 

 Aproape orice obiect dintr-un cabinet medical 

 Pentru că sute de pacienți tranzitează zilnic în acest spațiu, majoritatea lucrurilor din 

cabinetul unui medic sunt pline de bacterii - în special pixurile. Potrivit Reader's Digest, pe un 

instrument de scriere dintr-un spital sau cabinet medical sunt cu 46.000 mai mulți germeni decât 

pe un vas obișnuit de toaletă.  

 Alte obiecte de evitat sunt cotierele scaunelor de așteptare și mânerele ușilor. După o 

programare la medic, mergeți la toaletă și asigurați-vă că vă spălați corect mâinile. 

 Animale 

 Nu toată lumea se spală pe mâini după atingerea animalelor de companie sau a animalelor 

în general, deși ar trebui să facă acest lucru, potrivit lui Nesochi Okeke-Igbokwe, medic și expert 

în sănătate: "Animalele pot purta diferite boli. Pentru că  
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animalele de companie sunt, în general, considerate de-ale familiei, uneori este trecută cu vederea 

spălarea mâinilor după interacțiunea cu ele." 

 Ecranele aparaturii cu senzori de atingere 

 Acum că tehnologia înlocuiește unele produse din hârtie, este esențial să ne dezinfectăm 

mâinile după atingerea oricărui ecran cu senzori. Telefoanele fac parte și ele din această 

categorie, mai ales că uneori le mai împrumutăm și altora sau le folosim după ce am atins zone 

contaminate. 

 Bureţii de bucătărie și tocătoarele 

 Bucătăria este un mediu încărcat cu germeni. Aici nu doar că aducem alimente crude sau 

necoapte, ci le și curățăm, alături de alte ustensile, textile și bureți. 

 În urma unui studiu, s-a concluzionat că există 326 de specii diferite de bacterii pe bureții 

cu care spălăm vasele. Asadar, este esențial să ne curățăm corect înainte de a pregăti o masă și 

după manipularea cărnii crude. 

 Obiecte de scris care nu ne aparțin 

 Un pix care circulă într-un birou de dimensiuni medii are de zece ori mai mulți germeni 

decât un vas de toaletă, cu aproximativ 200 de bacterii pe centimetru pătrat. Dacă acest lucru nu 

ne pune pe gânduri, trebuie să luam în considerare și faptul că multora le place să bage în gură 

pixul sau capacul unui stilou. 

 Pompițele de la săpunurile lichide 

 Cercetătorii de la Universitatea din Arizona au descoperit că dozatoarele de săpun 

reîncărcabile sunt pline de microbi. Charles Gerba, cercetător principal, spune că atingerea 

containerelor de săpun reîncărcabile poate transfera de fapt mai multe bacterii pe mâini decât 

dacă le-am introduce într-un vas de toaletă. 

 Aproape orice obiect din aeroport și avion 

 E important să evitam să atingem butoanele, dozatoarele, ecranele, tăvitele din aerport și 

avion. În majoritatea cazurilor, oamenii care au tranzitat aceste locuri și-au pus propriile obiecte 

contaminte acolo și au murdărit împrejurimile. 

6. Responsabilități 

6.1 Responsabilitățile angajatorului 

 Asigurarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice şi de altă natură pentru evitarea sau 

reducerea riscurilor de accidentare sau îmbolnăviri profesionale. 

 Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, prin controlul periodic asigurat de medicii de 

medicina a muncii 

6.2 Responsabilitățile Medicului de medicina muncii 

 Efectuarea controlului medical la angajare lucratorilor și eliberarea Fișei de aptitudine; 

 Verificarea periodică a stării de sănătate a lucrătorilor. 

6.3 Responsabilitațile Conducătorul locului de muncă 

 Să respecte atribuţiile din fişa postului; 

 Să efectueze instruirea periodică a lucratorilor conform periodicităţii şi tematicii stabilite; 

 Să consemneze în fişa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, 

tematica instruirii şi să ceară lucrătorilor să semneze efectuarea instruirii, în cunoştiinţă de 

cauză; 

 Să cunoască măsurile de prim ajutor și să le aplice în caz de accident. 

 Să instruiasca și să verifice periodic modul în care lucrătorii din subordine și-au însușit 

legislația și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă; 

 Să efectueze instruirea lucrătorilor privind modul de acordare a primului ajutor în caz de 

accidentare pentru toate riscurile la care se expun. 

6.4 Responsabilitățile lucrătorilor: 

 să se conformeze cu prezentele instrucţiuni; 

 să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

 să respecte traseul și durata de deplasare înscrisă în fişa individuală de instruire privind SSM; 
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 să respecte atribuţiile din fişa postului; 

 sa acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu. 

 să isi isuseasca informatiile primite in procesul de instruire de SSM; 

 sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca si prevederile Regulamentului Intern al 

societatii; 

 să se prezinte la controlul medical periodic; 

 să-şi desfăşoare activitatea astfel încât, să nu expună la pericol de accidentare atât persoana 

proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

 să participe la instruirea efectuată de către conducătorul locului de muncă şi să semneze 

efectuarea instruirii referitoare la conţinutul acesteia; 

 să respecte căile de acces, căile de circulație, marcajele și semnalizările de siguranță și de 

avertizare existente; 

 să respecte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate în muncă; 

 la încheierea activităţii să scoată de sub tensiune echipamentele de lucru utilizate sau 

existente la locul de muncă; 

 să nu utilizeze focul deschis și să nu intre cu ţigara aprinsă în interiorul clădirilor; 

 Este strict interzis fumatul la locul de muncă, acesta fiind admis numai în locuri special 

amenajate. 

7. ÎNREGISTRĂRI 

 Instruirile conform prezentei instrucțiuni proprii IP - SSM - 1 - 2020 se efectuează 

conform 

tematicii de instruire SSM aprobată de angajator și se înregistrează în fişele individuale de 

instruire SSM a lucrătorilor. 

Serviciul Extern de Prevenire și Protecţie  

                  Ing. Cătălin ȚUGUI 
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