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A 

LUCRĂT

ORILOR 

CU 

COVID-

19 

Mijloace de transport mărfuri 
posibil contaminate cu COVID-19 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

RU/ 

Administrator  

  permanent -conducătorul 
locului de muncă; 



expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

Pardoseli şi căi de acces posibil 
contaminate cu COVID-19 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

IRU 

        CSSM 

 



Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

Expunerea prelungită a 
lucrătorului la riscul contaminării 
cu COVID-19 datorită specificului 
de lucru în relaţia cu un număr 
ridicat de persoane posibil 
contaminate 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

- Director 

RU/ 

Administrator 

 



bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

Absenta unor operatii din 
procedura de executare stabilita 
pentru realizarea sarcinii de 
munca în condiţii de securitate 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

- Director 

RU/ 

Administrator 

 



(neasigurarea condiţiilor de igienă 
personală, de curăţarea 
suprafeţelor expuse contaminării 
cu dezinfectanţi  pe bază de clor 
sau alcool, etc. ); 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 



parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

Efort dinamic excesiv urmat de 
oboseală cronică şi expunere 
accentuată la riscul de 
contaminare cu COVID-19; 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

RU/ 

Administrator 

 



contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

Efectuarea unor operatii, 
comenzi, manevre, etc. in timpul 
activitatii fara respectarea 
măsurilor stabilite de autoritatea 
medicală pentru prevenirea 
infectării angajaţilor/ lucrătorilor 
cu virusul COVID-19; 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

 
 

Director 

RU/ 

Administrator 

 



cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

Efectuare de activitati 
neprevazute prin sarcina de 

munca – (ex : parasirea locului de 

munca, consum de bauturi 

alcoolice, întâlniri în public a mai 

mult de 2 persoane etc. ) ; 

 

Curăţarea 

suprafeţelor expuse 

contaminării cu 

dezinfectanţi pe bază 

de clor sau alcool; 

Curăţarea mânere uşi, 

balustrade scări 

expuse contaminării 

cu dezinfectanţi pe 

bază de clor sau 

alcool; 

Asigurarea cu 

dezinfectaţi, apă la 

robinet şi săpun la 

locul de muncă; 

Asigurarea cu EIP 

(mască de gură, 

Spălaţi-vă mâinile de 

multe ori câte cel puţin 

20 secunde; 

Evitaţi contactul cu 

persoane care sunt 

suspecte de infecţii 

respiratorii acute; 

Nu vă atingeţi ochii, 

nasul si gura cu mâinile; 

Acoperiţi-vă gura şi 

nasul daca stranutaţi sau 

tuşiţi; 

Nu luaţi medicamente 

antivirale si nici 

antibiotice decât în cazul 

în care va prescrie 

medicul; 

  

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

- Director 

RU/ 

Administrator 

 



mănuşi latex) pentru 

lucrătorii expuşi 

contaminării;  

Instruirea lucrătorilor 

expuşi privind 

deschiderea uşilor cu 

cotul şi evitarea 

sprijinirii de 

balustrade; 

Instruirea periodică a 

lucrătorilor privind 

pericolul de 

contaminare cu 

COVID-19 

Asigurarea izolării la 

locul de muncă sau la 

domiciliu a 

lucrătorilor care fac 

parte din grupă de 

risc datorită stării de 

sănătate; 

Curăţaţi toate suprafeţele 

cu dezinfectanţi pe bază 

de alcool; 

Utilizaţi masca de 

protecţie  

Sunaţi la 112 dacă aveţi 

febră, tuşiţi sau v-aţi 

întors din  zonele in 

carantina de cel puţin 14 

zile; 
 

  

Determinarea naturii și 
nivelului de risc pentru 

orice activitate 

susceptibilă să prezinte 
un risc de expunere la 

COVID-19 și stabilirea 

următoarelor măsuri: 

-limitarea expunerii; 

- elaborarea unui plan de 
măsuri, întocmit în baza 

recomandărilor medicului 

de medicina muncii cu 

 

 Analiza și, 

stabilirea 

activităților 

susceptibile să 

prezinte risc de 

expunere la 

COVID-19 SARS 

CoV 2 
  Luarea măsurilor 

de limitare a 

expunerii -   

   

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

/RU 

/CSSM/ 

MMM 

 



care are contract; 

- anunțarea imediată a Direcției de 

Sănătate Publică competentă 
teritorial. 

Elaborarea 

planului de măsuri 

în urma 

primirii 

recomandărilor 

de la medicul 

de medicina 

muncii 

-   Anunțarea DSP 

teritorial în cazul 

apariției suspiciunii 

infectării sau 

cazurilor necesar a fi 

comunicate conform 

recomandărilor 

autorităților 

  

- Asigurarea de 

către angajator a 

securității și 

sănătății lucrătorilor 

în toate aspectele 

legate de muncă în 

condițiile Legii nr. 319/2006 

privind securitatea și 

sănătatea în 

muncă și dispunerea 

măsurilor necesare pentru: 

- asigurarea securității și 

protecția sănătății lucrătorilor; 

- prevenirea riscurilor 

profesionale; 

- informarea şi instruirea 

 

 Aplicarea 

cerințelor 

legislației în 

vigoare referitoare 

la SSM aplicabile 

în cazul infectării 

la locul de 

muncă/traseu de 

deplasare/deplasare 

la beneficiari/ terți  

Actualizarea 

evaluării riscurilor 

profesionale de 

accidentare și 

îmbolnăvire 

profesionale la 

   

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

IRU 

CSSM 

 



lucrătorilor; 

- acordarea echipamentului de 

protecție (măști, mănuși de 

protecție etc.). 

locul de 

muncă/domiciliu/re

ședință 

Actualizarea/complet

area planului de 

prevenire și protecție 

Actualizarea/comp

letarea 

programului de 

instruire-testare, 

tematicilor, 

instrucțiunilor de 

lucru 

 Asigurarea 

informării, instruirii 

și comunicării 

lucrătorilo Acordarea 

EIP adecvat 

lucrătorilor expuși 

sau viitor potențial 

expuși în scopul 

prevenirii și protecției 

  

- Întocmirea unui 

plan de asigurare a 

continuității 

activității în situația 

în care un număr 

semnificativ de 

lucrători nu ar putea 

sa își desfășoare 

activitatea la locul 

de muncă organizat 

 

Analiza și decizia 

privind asigurarea 

unui plan de 

asigurare a 

continuității 
   

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

RU 

 



de către angajator. 

Următoarele măsuri 

ar putea fi luate: 

identificarea acelor 

locuri de muncă 

pentru care trebuie 

asigurată 

continuitatea, 

identificarea acelor 

lucrători cu 

calificări/competenț

e care le dau 

posibilitatea să fie 

mutați de la un loc 

de muncă la altul 

astfel încât să se 

asigure 

continuitatea 

activității, 

identificarea 

lucrătorilor care au 

infrastructura IT 

necesară de a lucra 

de acasă 

  

Aplicarea,proceduril

or stabilite la nivel 

național de către 

Ministerul Sănătății 

în cazul în care 

lucrătorul prezintă 

simptome asociate 

infecțiilor 

 

Aplicarea 

Instrucțiunilor 

proprii privind 

măsurile necesare 

de prevenire și 

protecție privind   

infectarea   cu   

noul   coronavirus 

   

Începând 

cu 

111.03.2020/ 

apariția 

situației 

- până la 

încetarea 

situației 

Director 

RU 

 



                 Notă : Măsurile vor fi analizate, dezbătute, stabilite, decise și asumate ulterior primirii documentului și inițierii situației la zi și vor fi adaptate și corelate cu evoluția 
locală, națională 

și internațională conform informărilor autorităților competente 
Prescurtări : IRU – inspector resurse umane; SEPP – serviciul extern de prevenire și protecție; MMM – medic medicina muncii 

 
Serviciul extern de prevenire și protecție: 

S.C. LEO MESSER SRL 

respiratorii la locul 

de muncă 

COVID-19 SARS 

CoV 2 și/sau 

procedurilor 

stabilite de 

autorități 


