
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
PRIVIND MĂSURILE NECESARE DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE PRIVIND 

INFECTAREA CU NOUL CORONAVIRUS COVID-19 SARS CoV2 



 
 
 
 

Art 1. OBIECT 

Stabilirea unor reguli interne proprii specifice activităţii specifice, obligatorii pentru toţi 

lucrătorii care desfăşoară activități permanent sau temporar în mediu de muncă în care poate apare 

riscul de infectare cu noul coronavirus COVID-19 SARS CoV2. 

Art 2. SCOP 

Eliminarea și/sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, 

potențiale/existente în timpul desfăşurării activităţilor în mediu de muncă în care poate apare riscul 

de infectare cu noul coronavirus COVID-19 SARS CoV2. 

Art 3. CADRUL LEGAL DE REFERINŢĂ AL INSTRUCŢIUNII PROPRII 

-  Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă; 

-  HGR-1425/2006 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; 

-  HGR-971/2006  privind  cerinţele  minime  pentru  semnalizarea  de  securitate  şi/sau  de 

sănătate la locul de muncă 

-   HGR-1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

-   HGR-1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor 

la agenţi biologici în muncă 

-   Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii 

infectării cu coronavirus, 10 martie 2020 

-   Comunicate de presă și hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență 

Art 4. REGULI PENTRU REALIZAREA ÎN DEPLINĂ SECURITATE A 

ACTIVITĂŢIILOR: 

Măsurile principale de asigurare a activităților din punct de vedere al securității și sănătății în 

muncă, situații de urgență sunt: 

- măsuri organizatorice: 

-   examenul medical 

-   examenul psihologic 

-   instruirea personalului 

-   propaganda în domeniul SSM 

-   organizarea activităţii şi a locului de muncă 

- măsuri tehnice: 

-   protecţia individuală 

-   protecţia colectivă 

-   protecţia intrinsecă 
-   protecţia integrată 

- măsuri igienico-sanitare 

- alte măsuri 

Aceste măsuri  se realizează prin: 

- asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; 

- prevenirea riscurilor profesionale; 

- informarea și instruirea lucrătorilor; 

- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în 

muncă pe baza principiilor generale de prevenire: 

- evitarea riscurilor; 

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

- combaterea riscurilor la sursa; 

- adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, 

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea 

reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor 

acestora asupra sănătății; 

- adaptarea la progresul tehnic; 
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- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

putin periculos; 

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii, conditiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de 

muncă; 

- adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de 

protecție individuală; 
- furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

Pentru asigurarea instruirii este necesar a fi realizată identificarea și evaluarea riscurilor de 

accidentare și îmbolnăvire profesională iar în urma acestei activități se realizează Instrucțiuni 

proprii securitate în muncă specifice meseriilor și activităților lucrătorilor unde sunt specificate 

măsurile necesare pentru evitarea, limitarea și/sau neutralizarea riscurilor, efectuarea activităților în 

condiții de securitate pentru lucrători în conformitate cu Instrucțiunile de lucru, procedurile, 

tehnologiile, procesele tehnologice, metodele de lucru, altele. 

Prezentele Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă realizează baza de instruire 

referitoare la activitatea lucrătorului și poate fi actualizată, adaptată, completată, revizuită, 

modificată și/sau înlocuită în conformitate cu modificările apărute în cadrul sistemului de muncă 

analizat în urma propunerilor reprezentanților lucrătorilor cu atribuții în domeniul SSM/ lucrătorii 

desemnați cu atribuții privind prevenirea și protecția/SIPP/SEPP/autorităților în domeniu și 

aprobarea managerului. 

Procesele de muncă specifice lucrătorului sunt: 

-   coordonare/realizare activități specifice funcției/ocupației/meseriei conform fișei 

de post și dispozițiilor conducătorului locului de muncă/director/manager/administrator 

-   alte activități: relații/deplasări cu/la colegii/colaboratorii/publicul/terți/furnizori/ 

clienți/beneficiari/ instituții/alții, în interiorul și exteriorul clădirii, utilizare spații comune, acces 

în zone aglomerate, altele 

Situațiile periculoase în care pot apare riscuri potențiale de accidentare și îmbolnăvire 

profesională de infectare cu noul coronavirus COVID-19 SARS CoV2 în cadrul sistemului de 

muncă pot fi evidențiate în următoarele cazuri: 

-   infectarea proprie 

-   contactul cu o persoană infectată 

-   contactul cu un material/echipament/substanță/suprafață infectată 

-   inhalarea/ingerarea/inocularea particule purtătoare de infecție 

-   alte situații necunoscute momentan 

Pentru eliminarea/evitarea/limitarea evenimentelor periculoase potențiale pe timpul 

desfășurării activităților se va urmări și asigura: 

-   informarea și instruirea personalului privind analiza, aprecierea și evaluarea riscurilor, 

asigurarea măsurilor de prevenire și protecție privind infectarea 

-   evitarea situațiilor periculoase cunoscute sau potențiale prin analiză și proiecții de caz 

-   asigurarea propangandei de SSM, afișelor și semnalizării privind pericolul de infectare și 

măsurile de precauție 

-   asigurarea  EIP necesar (mască respiratorie cu factor protecție corespunzător, mănuși, 

combinezon – după caz) 

-   eliminarea/reducerea expunerii unor situații potențiale prin: 

-   reducerea timpului de contact cu persoane potențial infectate 

-   modificarea muncii 

-   modificarea locului de muncă 

-   modificarea programului de lucru 

-   izolarea temporară 

-   autoizolarea 

-   carantina 

-   asigurarea măsurilor profilactice conform recomandărilor medicului de medicina muncii 
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-   asigurarea igienei colective și personale (curățirea suprafețelor comune și individuale, 

utilizarea unor dezinfectanți, aparate distribuție, materiale unică folosință, detergenți, hârtie 

igienică, bureți, perii, altele) 

-   comunicarea cu medicul de medicina muncii, specialiști SSM, instituțiile abilitate pentru 

informare și raportare 

-   limitarea adunărilor și activităților 

în grupuri mari 

-   limitarea deplasărilor în zone 

afectate sau cu potențial periculos interne 

și/sau externe 

-   evitarea comunicărilor directe și 

utilizarea unor comunicări media, telefonie, 

videoconferințe, cursuri online, platforme 

social-media, altele 

-   evitarea partajării obiectelor, 

materialelor, echipamentelor iar în cazul 

necesității dezinfectarea acestora la 

predare-primire 

-   asigurarea unor zone de trecere și 

separare controlate și dezinfectate 

-   monitorizarea permanentă a 

personalului, zonele de acces și lucru, 

informările publice 

 

GENERALITĂȚI PRIVIND NOUL CORONAVIRUS COVID-19 SARS CoV2 

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care provoaca infectii la om si o varietate de 

animale. Coronavirusurile sunt zoonotice, ceea ce inseamna ca se pot transmite intre animale si 

oameni. Cu toate aceste insa, animalele de 

companie nu sunt considerate momentan 

surse de imbolnavire. 

Pana in prezent, exista dovezi 

conform carora 7 coronavirusuri au infectat 

si provocat boli la om. In momentul in care 

coronavirusurile animale evolueaza, ele pot 

infecta oamenii si se pot transmite de la om 

la om, putand duce la aparitia unor focare 

precum cele cauzate de MERS-CoV si 

SARS. 

Noul coronavirus COVID-19 

reprezinta o tulpina de coronavirus care nu 

a mai fost identificata anterior la om si, 

prin urmare, reprezinta motiv de 

ingrijorare pentru sanatatea publica, mai ales, avand in vedere ca exista putine cunostinte despre 

caracteristicile virusului, despre modalitatea de transmitere intre oameni si despre severitatea si 

tratarea infectiilor rezultate. 

Cat de grave sunt infectiile cauzate de noul coronavirus COVID-19? 

Noul coronavirus detectat in China este strans legat de virusul SARS din 2003 si pare sa 

aiba caracteristici similare. Potrivit expertilor ECDC, virusul poate provoca simptome usoare, 

asemanatoare gripei, dar si boli severe, precum pneumonia. Persoanele cu afectiuni cronice 

existente par sa fie mai vulnerabile la complicatii. Afectiunile preexistente raportate pana acum 

includ hipertensiunea arteriala si alte afectiuni cardiovasculare, diabet zaharat, afectiuni hepatice si 

alte boli respiratorii. 
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Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din Romania anunta ca 

pneumonia produsa de noul coronavirus (COVID-19) este o boala respiratorie acuta, al carei spectru 

clinic nu este, deocamdata, cunoscut pe deplin. 

Autoritatile din tara noastra, ca si expertii ECDC 

sustin ca, pana in acest moment, pacientii cu acest tip de 

pneumonie prezinta urmatoarele simptome: 

 Febra (minimum 38 grade Celsius) 

 Tuse 

 Dificultate la respiratie – in cazurile mai severe 

In ceea ce priveste perioada de incubatie a bolii, adica 

timpul de la momentul infectarii si pana la aparitia primelor 

semne si simptome de boala, nu a depasit 14 zile. 

Pneumonia produsa de noul coronavirus a fost initial depistata in orasul Wuhan din 

Provincia Hubei si care s-a raspandit apoi in alte 3 provincii din China: Guangdong Sheng, Beijing 

Shi si Shanghai Shi. 

Numarul cazurilor confirmate de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) identificat in 

orasul Wuhan din China este in 

crestere, potrivit datelor publicate 

luni, 27 ianuarie, de expertii 

Centrului European de Prevenire si 

Control al Bolilor (ECDC). La 

nivel european, exista in 

continuare 3 cazuri confirmate in 

Franta la persoane care au calatorit 

recent in China. De fapt, 

majoritatea cazurilor raportate in 

afara Chinei au fost identificate la 

persoane care au calatorit in China, 

exceptie facand un singur caz 

depistat in Vietnam. Acesta 

reprezinta primul si singurul caz 

transmis de la om la om in afara 

Chinei, conform ECDC. 

Transmiterea de la om la 

om a fost deja confirmata, insa este 

nevoie de mai multe informatii 

privind modalitatea de transmitere. 

Sursa infectiei este in continuare 

necunoscuta si ar putea fi inca 

activa. Deocamdata, ECDC nu are 

suficiente informatii 

epidemiologice pentru a determina 

amploarea acestei transmisii de la om la om. Cum numarul de cazuri si numarul de decese din 

China este in crestere, iar expertii ECDC se asteapta la o extindere globala suplimentara, statele 

europene si nu numai sunt sfatuite sa stabileasca si sa aplice, in caz de nevoie, in timp util si riguros, 

masurile de prevenire si control al eventualelor infectii. 

Deocamdata, expertii ECDC considera ca exista o probabilitate moderata de infectie cu 

noul coronavirus pentru europenii care viziteaza China. 

Obiceiurile sanatoase limiteaza raspandirea infectiilor! 

Recomandarile standard ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a reduce 

expunerea si transmiterea bolilor respiratorii includ igiena mainilor si a cailor 

respiratorii si practicile alimentare sigure: 
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1.Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde. In cazul in care nu aveti 

la indemana apa sau sapun, folositi o solutie pe baza de alcool. Este recomandat sa va spalati pe 

maini: 

Dupa ce ati tusit sau stranut 

Cand ingrijiti o persoana bolnava 

Inainte, in timpul si dupa prepararea alimentelor 

Inainte de masa 

Inainte si dupa folosirea toaletei 

Dupa ce ati atins sau mangaiat un animal 

Dupa ce ati dus gunoiul 

 

2. Ac operiti-va gura si nasul cu 

un servetel de unica folosinta cand tusiti 

si stranutati. Aruncati servetel dupa 

fiecare utilizare si spalati-va pe maini. In 

cazul in care nu aveti la indemana un 

servetel, tusiti sau stranutati in pliul 

cotului. 

3. Evitati pe cat posibil contactul 

strans cu persoanele care au febra si 

tusesc. Mergeti la medic daca aveti febra, 

tusiti si aveti dificultati de respiratie. 

Cum, cel mai probabil, sursa 

principala a infectiei este de origine 

animala sunt recomandate si urmatoarele 

masuri de preventie: 

Gatiti bine carnea si ouale, 

inainte de a le consuma. Trebuie evitat 

consumul de produse crude de origine 

animala. Carnea cruda, laptele sau organele 

de origine animala trebuie manipulate cu 

grija, pentru a evita contaminarea 

incrucisata cu alimentele negatite, conform bunelor practici de siguranta a alimentelor. 

Daca vizitati pietele din zonele in care exista cazuri confirmate de coronavirus, evitati 

contactul direct neprotejat cu animalele vii 

Spalati-va bine pe maini cu apa si sapun dupa ce ati atins un animal sau produse care 
provin de la animale. Nu duceti mana la ochi, nas sau gura dupa ce ati intrat in contact cu un animal 

Recomandari de călătorie ale expertilor CNSCBT 

Reprezentantii Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

(CNSCBT) din Romania au emis o serie de recomandari romanilor care intentioneaza sa 

calatoareasca intr-una din cele 4 provincii din China in care sunt confirmate cazuri de infectii cu 

noul coronavirus: 

Evitati sa vizitati “pietelor umede” sau locurile unde sunt manipulate animale vii sau 

moarte 

Evitati contactul cu persoane bolnave, in special persoane care prezinta simptome 

respiratorii 

Respectati o buna igiena a mainilor si a alimentelor 

Daca v-ati intors recent din China si aveti urmatoarele simptome: febra, tuse si dificultate 

la respiratie, folositi masca de protectie si sunati la 112, pentru a putea fi preluati cat mai repede de 

un spital de boli infectioase. Mentionati medicului infectionist istoricul de calatorie. 

De asemenea, ca urmare a activitatii gripale epidemice intense din China, se recomanda 

persoanelor care doresc sa calatoreasca in China sa se vaccineze impotriva gripei cu minimum 2 

saptamani inainte de plecar. In acest fel, vor putea preveni o boala respiratorie severa. 
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Surse: www.who.int ; www.cnscbt.ro ; www.ecdc.europa.eu 

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/infectia-cu-noul-coronavirus-cum-se-manifesta-si- 

cum-poate-fi-prevenita 

 

BULETIN INFORMATIV AL GRUPULUI DE COMUNICARE 

STRATEGICĂ DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  09.03.2020 12.00 

 

Începând de astăzi, 9 martie 2020, ora 12:00, intră în vigoare deciziile Comitetului Național 

pentru Situații Speciale de Urgență privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și înspre 

statele afectate de infecția cu noul coronavirus. 

Astfel, sunt sistate cursele aeriene către și dinspre Italia. De asemenea, operatorii aerieni au 

obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran și Coreea de 

Sud către România, cu escală, faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul țării 

noastre. 

Operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea persoanelor de altă cetățenie decât 

cea română care vin către România, cu escală, din Italia, China, Iran și Coreea de Sud. 

Cetățenii români care sosesc în țară prin punctele de frontieră terestre venind dinspre sau 

după ce au călătorit înainte în Italia, China, Iran și Coreea de Sud intră în carantină instituționalizată 

pe raza județului de graniță sau în izolare la domiciliu, în funcție de zona din care vin. 

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. 

Transporturile 

de marfă de minim 3,5 

tone sunt exceptate de 

la restricțiile de trafic 

impuse prin hotărârea 

CNSSU din data de 8 

martie a.c., privind 

accesul pe teritoriul României. 

Restricțiile menționate se aplică și pentru transportul maritim și fluvial. Deciziile enumerate 

mai sus sunt valabile până la data de 31 martie a.c., cu posibilitate de prelungire. 

Vă reamintim că începând cu data de 8 martie 2020 sunt interzise manifestările publice sau 

private, în spații deschise sau închise, cu un număr de participanți mai mare de 1000 de persoane. 

Această măsură este obligatorie, la nivel național, pentru toți agenții publici și privați și nu 

este supusă negocierii, excepțiilor, neputând fi amânată. 

Evenimentele la care este estimată participarea unui număr mai mic de persoane pot fi 

organizate doar după obținerea aprobării de la Direcțiile de Sănătate Publică locale. 

Acceptul sau refuzul organizării va fi transmis în baza unei analize care ține cont de natura 

evenimentului, grupa de vârstă a participanților, modalitatea în care participanții ajung la eveniment 

și durata deplasării către eveniment, dacă există posibilitatea ca la eveniment să participe persoane 

pentru care există posibilitatea să fi fost în zone de risc sau să fi intrat în contact cu persoane 

contaminate. 

Această decizie este valabilă, de asemenea, până la data de 31 martie 2020 pe întreg 

teritoriul național al României și există posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației. 
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În aceeași perioadă, nu vor mai fi organizate stagii de practică în spitale pentru studenții la 

medicină și farmacie, cu excepția situațiilor de voluntariat în sprijinul medicilor. 

Până la 31 martie a.c., aparținătorii pacienților nu pot efectua vizite în spitale. 

Vă informăm că a fost realizată și aprobată procedura de suspendare a cursurilor în unitățile 

de învățământ în cazul apariției cazurilor de COVID – 19 (coronavirus) în respectivele unități. 

Procedura este utilă pentru luarea măsurii de suspendare a cursurilor în mod rapid și unitar, prin 

decizie a comitetului județean pentru situații de urgență. 

Până astăzi, 9 martie, la nivel național au fost confirmate 15 cazuri de cetățeni infectați cu 

virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul României. 

Dintre cei 15 cetățeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați. 

Toți pacienții internați au o stare generală bună, iar persoanele în vârstă și care au boli 

cronice sunt monitorizate cu atenție. 

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 27 de persoane pentru care se 

efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 

12.789 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală. 

În cursul zilei de ieri, 8 martie, au fost înregistrate 107 de apeluri la numărul unic de urgență 

112 și 917 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. 
 

 

RECOMANDĂRILE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII: 
 

 

1. Spălați-vă mâinile de multe ori; 

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

3. Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile; 

4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți; 

5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie 

medicul; 

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

7. Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în 

cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave; 

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

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina 

din Europa de cel puțin 14 zile; 
10.  Animalele de companie nu transmit coronavirus. 

https://youtu.be/ymqLJnfSPMk 

 
1. Spălați-vă mâinile de multe ori 

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se 

spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un 

dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimina virusul. 

2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute 

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când 

acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o 

distanță apropiată. 

3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile 

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și 

gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele 

contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul . 
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4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă 

strănutați sau tușiți 

Dacă aveți infecție respiratoare acută, 

evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu 

gura acoperită sau într-un șervețel de preferat 

de unică folosință, purtați mască de protecție 

si spălați măinile. Dacă in momentul în care 

tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, puteți 

contamina obiecte sau persoane cu care 
veniți în contact. 

5. Nu luați medicamente 

antivirale și nici antibiotice decât în cazul 

în care vă prescrie medicul 

Momentan, nu există cercetări 

științifice care  evidentiază ca folosirea 

medicamentelor antivirale, pot  preveni 

infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu 

împotriva virusului. Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de 

prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană. 

6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool 

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce 

conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul 

dumneavoastră vor ști ce să recomande. 

7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în 

cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave 

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în 

care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, 

sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul 

coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome 

respiratorii). 

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar 

trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor 

pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una 

peste alta. 
8. Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase 

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu 

se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp 

pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot 

transmite noul coronavirus (Covid-19). 

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in 

carantina din Europa de cel puțin 14 zile 

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors 

dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat 

în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 

zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, 

sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu 

alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile. 

10.-Animalele de companie nu transmit coronavirus 

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de 

virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact 

cu animalele de companie. 
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RECOMANDĂRILE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 

În contextul răspândirii infecției cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe recomandă 

cetățenilor români care se află sau intenționează să călătorească în străinătate să se informeze din 

timp  cu  privire  la  măsurile  dispuse  de  autoritățile  din  țara  de  destinație/tranzit  în  contextul 

demersurilor de gestionare și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19. 

Ministerul Afacerilor Externe precizează că mai multe state au decretat măsuri cu caracter 

excepțional, precum interzicerea accesului în zonele afectate, închiderea unor puncte de trecere a 

frontierei sau instituirea unor perioade obligatorii de carantină / izolare la domiciliu pentru cei care 

au călătorit recent într-o țară sau regiune unde se înregistrează o largă răspândire a virusului. 

Astfel,   Ministerul   Afacerilor   Externe   recomandă   cetățenilor   români   consultarea   cu 

regularitate a informațiilor disponibile pe pagina de internet a MAE în cadrul secțiunilor Alerte de 

călătorie (http://www.mae.ro/travel-alerts), Informații actualizate - COVID-19 

(http://www.mae.ro/node/51759) care sunt actualizate constant, în funcție de evoluții. 

Date actualizate cu privire la statele afectate de infecția cu COVID-19 (cazuri înregistrate, 

număr decese, zone afectate) sunt disponibile pe pagina de internet a Centrului European pentru 

Controlul   și   Prevenirea   Bolilor: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019- 

ncov-cases. 

Cetățenii români pot solicita asistență consulară misiunii diplomatice a României din statul de 

destinație, iar în cazul în care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, 

pot apela telefonul de permanență al acesteia. Lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale 

României în străinătate este disponibilă aici - http://www.mae.ro/romanian-missions. 
 
 
 

CENTRUL EUROPEAN PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL BOLILOR 

Evaluarea ECDC a situației COVID-19 în Europa începând cu 2 martie 2020 

Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor ECDC publică astăzi o evaluare 

rapidă a riscurilor asupra situației inedite a coronavirusului în Europa . 

Riscul de transmitere pe scară largă a COVID-19 în UE / SEE și Marea Britanie în 

săptămânile următoare este MODERAT PÂNĂ LA MARE, fiind de așteptat ca mai multe țări să 

raporteze mai multe cazuri și grupuri. Această evaluare se bazează pe următorii factori: 

Există un număr din ce în ce mai mare de țări cu transmisie comunitară răspândită în 

întreaga lume și în Europa, iar acestea exportă cazuri cu transmitere ulterioară în zone anterior 

neafectate. Până în prezent, măsurile de control nu au reușit decât să încetinească, dar să nu se 

oprească în continuare; 

Cazurile cu simptome ușoare sunt numeroase și sunt capabile să transmită 

infecția. Cazurile cu simptome ușoare nu sunt întotdeauna conștiente de potențialitatea lor de 

infecțiozitate, iar unele persoane cu simptome ușoare au solicitat îngrijiri medicale, infectând astfel 

lucrătorii de sănătate; 

Zonele neafectate anterior raportează cazuri fără istoric de călătorie în țări sau zone în 

care există o transmisie comunitară cunoscută. 
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Ce este nou în această evaluare a riscului? 
Date epidemiologice actualizate; 

Descrierea cazurilor și a transmisiei raportate în UE / SEE și Marea Britanie; 

Constatări privind boala și transmisibilitatea; 

Risc pentru sistemele de sănătate din UE / SEE și Marea Britanie; 

Risc pentru cetățenii din UE / SEE și Marea Britanie care călătoresc sau trăiesc în zone 

cu transmisie presupusă a comunității; 

Riscul de transmitere pe scară largă și susținută în UE / SEE și Marea Britanie în 

următoarele săptămâni; 
Opțiuni pentru pregătire și răspuns; inclusiv o modificare propusă în definirea cazului. 

În cazul unei transmisii comunitare stabilite și pe scară largă, măsurile actuale de izolare nu 

pot mai fi o utilizare eficientă a resurselor. Dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui luate măsuri 

pentru a pregăti o strategie de atenuare care să includă eforturi coordonate pentru protejarea 

sănătății cetățenilor UE / SEE și a Regatului Unit prin scăderea sarcinii asupra sistemelor de 

sănătate și protejarea populațiilor cu risc de boli grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 în săptămânile următoare ar avea un 

impact mare asupra sănătății publice și asupra sistemelor de sănătate. Creșterea numărului de cazuri 
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importate și lanțuri de transport locale ar necesita resurse suplimentare pentru gestionarea cazurilor, 

supraveghere și urmărirea contactelor. 

Comunicarea riscurilor către public și către profesioniștii din domeniul sănătății ar lega 

resurse suplimentare. O mai mare transmitere poate duce la o creștere semnificativă a internării în 

spital, într-un moment în care sistemele de asistență medicală ar putea fi deja sub presiune din 

sezonul gripal actual. Această situație s-ar agrava în continuare dacă s-ar infecta un număr 

substanțial de asistenți medicali. De asemenea, pot apărea blocaje în ceea ce privește capacitatea de 

diagnostic. Prin urmare, măsurile de reținere menite să încetinească răspândirea virusului în 

populație sunt extrem de importante. 

Date epidemiologice începând cu 2 martie 2020 
Numărul total de cazuri raportate: 89.068 la nivel global (2.199 în UE / SEE, Marea 

Britanie, Monaco, San Marino, Elveția) 

Numărul total de decese: 3.046 la nivel global (38 în UE / SEE, Marea Britanie, Monaco, 

San Marino, Elveția) 

Pentru informații epidemiologice detaliate 

Actualizare situație 10 martie 2020, ora 8:00 CET 

-   114 243 cazuri la nivel mondial 

-   4 023 de decese din care 532 de decese în UE / SEE și Marea Britanie. 

-   14 890 cazuri în UE / SEE și Marea Britanie. 

Începând cu 10 martie 2020, 14 890 de cazuri au fost raportate în UE / SEE și Marea 

Britanie: Italia (9 172), Franța (1 412), Spania (1 204), Germania (1 139), Olanda (321), Regatul 

Unit (321), Suedia (248), Belgia (239), Norvegia (192), Austria (131), Danemarca (113), Grecia 

(84), Islanda (65), Republica Cehă (40), Finlanda (40) ), Portugalia (39), Irlanda (21), Polonia (17), 

România (17), Slovenia (16), Croația (12), Estonia (10), Ungaria (9), Letonia (6), Luxemburg (5) ), 

Slovacia (5), Bulgaria (4), Malta (4), Cipru (2), Liechtenstein (1) și Lituania (1). 

Începând cu 10 martie 2020, în UE / SEE și Marea Britanie au fost raportate 532 de decese: 

Italia (464), Franța (30), Spania (28), Regatul Unit (5), Olanda (3) și Germania (2) . 
 

UE / SEE și Marea Britanie Cazuri Decese 

Italia 9172 464 

Franţa 1412 30 

Spania 1204 28 

Germania 1139 2 

Regatul Unit 321 5 

Olanda 321 3 

Suedia 248 0 

Belgia 239 0 

Norvegia 192 0 

Austria 131 0 

Danemarca 113 0 

Grecia 84 0 

Islanda 65 0 

Finlanda 40 0 

Republica Cehă 40 0 

Portugalia 39 0 

Irlanda 21 0 

România 17 0 
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UE / SEE și Marea Britanie Cazuri Decese 

Polonia 17 0 

Slovenia 16 0 

Croaţia 12 0 

Estonia 10 0 

Ungaria 9 0 

Letonia 6 0 

Luxemburg 5 0 

Slovacia 5 0 

Bulgaria 4 0 

Malta 4 0 

Cipru 2 0 

Lituania 1 0 

Liechtenstein 1 0 

Numărul total de cazuri 14890 532 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19 

 

CONTRAMĂSURI NON-FARMACEUTICE 

Obiectivul principal al contramăsurilor non-farmaceutice este de a reduce impactul unui 

focar prin reducerea numărului de contacte care duc la transmiterea bolii. 

Acest lucru poate fi realizat prin patru contramăsuri principale: 

- Echipament individual de protecție 

- Măsuri de combatere a mediului 

- Contro-măsuri de distanțare socială 

- Măsuri de combatere a călătoriei 

Care sunt contramăsurile non-farmaceutice legate de protecția personală? 

- igiena mâinilor; 

- etichetă pentru avertizare; 

- măști faciale și respiratori 

- alte EIP. 

Care sunt contramăsurile non-farmaceutice de mediu pentru a atenua impactul COVID-19? 

- curățarea de rutină a suprafețelor, hainelor și obiectelor utilizate frecvent; 

- minimizarea partajării obiectelor; 

- asigurarea unei ventilații adecvate. 

Ce contramăsuri sociale care nu distanțează social atenuează impactul COVID-19? 

- izolarea voluntară; 

- carantină; 

- intervenții în medii educaționale și de îngrijire a copiilor; 

- măsuri la locul de muncă; 

- măsuri legate de adunările de masă. 

Care sunt contramăsurile legate de călătorie pentru a atenua impactul COVID-19? 

- consultanță internațională și internă pentru călătorii; 

- screeningul de intrare la frontierele naționale; 

- restricții de călătorie internă; 

- închiderea frontierei. 
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MĂSURI DE PREVENIRE ÎNAINTE ȘI PE TIMPUL CĂLĂTORIEI CU AVIONUL: 

Înainte de plecare 
-   Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți; 

-   Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultăți la respirație, consultați un medic și informați-l 
despre istoricul călătoriilor. 

În timpul călătoriei cu avionul 

-   Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc; 

-   Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția 

mâinilor; 

-   Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura; 

-   Atunci când tușiți sau strănutați acoperiți-vă gura și nasul cu cotul flectat sau cu o batistă 

– aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini; 

-   Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați 

atingerea măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare 

utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărtarea măștii; 

-   Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați echipajul avionului și să 

cereți ajutor medical cât mai repede; 

-   Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul 
călătoriei; 

-   Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultate la respiraţie, cereți ajutor medical cât mai curând 

și informați personalul medical despre istoricul călătoriilor; 

-   Evitați să scuipați. 

În oricare situaţie în care constată că există un pericol de accidentare, dacă nu a înţeles modul 

de desfăşurare în siguranţă a activităţilor sau dacă nu poate desfăşura o activitate în condiţiile stabilite, 

va  întrerupe  activitatea  şi  va  comunica  imediat  conducătorului  locului  de  muncă  executând 

dispoziţiile acestuia. 

Este interzis accesul personalului neinstruit şi verificat în zonele periculoase. 

Se va presupune că orice zonă în care nu este permis în mod specific accesul este zonă 

periculoasă şi accesul va fi restricţionat de drept până la acordarea permisiunii de managementul 

societății sau personalul abilitat. 

 

Întocmit Avizat Aprobat 

Reprezentant SEPP RLRSDSSM/CSSM Administrator/manager/director 

ing. Mesesan Leonica    

Data: 11.03.2020   
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