Plan de măsuri generale privind prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID – 19
Ținând cont de ultimele evoluții privind răspândirea Coronavirusului COVID-19, se recomandă
tuturor salariaţilor, să ia toate măsurile de precauție dispuse de autoritățile în domeniu.
Astfel, Ministerul Sănătății face o serie de recomandări, pe care le preluăm în cele ce urmează:



Spălați-vă mâinile de multe ori;



Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;



Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile;



Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;



Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice fără prescripția medicului;



Curățați toate suprafețele de contact cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;



Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul
în care acordați asistență persoanelor bolnave;



Produsele „MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;



Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau din zonele aflate în
carantină din Europa de cel puțin 14 zile;



Animalele de companie nu transmit coronavirus.

În plus, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziția cetățenilor români care se deplasează în
străinătate aplicația „Călătorește în siguranță” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și
sfaturi de călătorie, precum și serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un
SMS îți poate salva viața!”
La nivelul Institutului Național de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătății a fost
operaționalizată linia TELVERDE (0800 800 358) destinată cetățenilor care doresc informații
legate de prevenirea infectării cu virusul Coronavirus COVID-19.
Apelarea numărului unic de urgență 112 este doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea
de informații cetățenii sunt rugați să apeleze linia TELVERDE.

PLAN DE MĂSURI


Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de
mâini pentru toate persoanele care intră în instituție;



Intrarea în instituție a persoanelor care prezintă vădit simptome de infecţie
respiratorie (tuse, strănut, rinoree) va fi permisă numai dacă poartă mască de
protecție;



Intensificarea măsurilor de igienizare a tuturor spațiilor din instituție și asigurarea
de soluții de dezinfectare în toate grupurile sanitare;



Instituirea unui program de lucru astfel încât să se evite circulaţia în orele de vârf
pentru salariații care folosesc mijloacele de transport în comun. În acest sens,
angajații vor opta, individual, pentru decalarea programului de lucru cu 1, o oră și
jumătate față de programul normal.



Limitarea/suspendarea/anularea tuturor activităților care implică deplasări în ţară
şi străinătate în zonele afectate.



Recomandăm tuturor persoanelor care prezintă simptome de gripă să rămână în
izolare voluntară la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.

Recomandăm tuturor salariaţilor 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 autorităţi competente, cât și de fiecare dintre noi.

