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Instrucțiuni generale de siguranță la locul de muncă 
SARS-CoV-2 / Covid-19 

Pe 16.04.2020, guvernul federal a publicat un standard obligatoriu de securitate 
și sănătate la muncă împotriva SARS-CoV-2 / Covid-19. 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Concretizările și completările specifice pentru fiecare sector sunt realizate de 
instituțiile respective de asigurare de accidente. 
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/index.jsp 
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/Coronavirus-
FAQ.html 

Igiena personală și normele comportamentale (cerinței distanței, "eticheta tusei 
și strănutului", igiena mâinilor, protecția gură-nas) reprezintă o parte esențială 
a standardelor de siguranță profesională și trebuie instruite și comunicate în 
mod cuprinzător în cadrul companiei. 

Informațiile furnizate de Centrul Federal pentru Educație În Domeniul Sănătății 
sunt, de asemenea, utile. 
https://www.bzga.de/ 
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Căile de transmisie a instruirii generale SARS-CoV-2 / 
Covid-19 

 Chiar înainte de apariția primelor simptome ale bolii, alte persoane pot fi, de 
asemenea, infectate cu noul tip de virus corona. Cea mai mare contagiozitate este 
prezentă cu o zi înainte de apariția simptomelor. De aceea, teoretic, fiecare dintre 
noi poate deveni un purtător de virus fără să știe.

 Transmiterea principală are loc prin picături care apar la tuse și strănut și sunt 
absorbite de persoana opusă prin membranele mucoase ale nasului, gurii și eventual, 
ale ochilor și prin aerosoli (nuclei de picături foarte mici care plutesc în aer).

 transmisie prin suprafețe contaminate nu poate fi exclusă.

 Informațiile actuale pot fi găsite în publicațiile Institutului Robert Koch (www.rki.de). 

Informationen zu SARS-CoV-2 / Covid-19 (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 



4 

Codul de conduită al instrucțiunilor generale SARS-
CoV-2 / Covid-19 

 PĂSTRAȚI DISTANȚA - cel puțin 1,5 metri! 
• Dacă nu este posibil: protecție partițiala sau gură-nas. 

 
  Lucrările de birou trebuie efectuate la biroul de acasă, dacă este posibil. 
 
  Lucrați cât mai individual posibil sau în echipe mici, fixe. 
 
  evitați grupuri mici în camere de pauză sau în zona de fumat. 

 
  Curățați în mod regulat frecvent cu detergenți disponibili în comerț. Dezinfectant 

necesar numai în cazuri excepționale! 
 

  dacă este posibil, nu împrumutați dispozitivele altor persoane.  
 

 aerisirea camerelor de lucru de mai multe ori pe zi. 
 
  Atingerile (de exemplu, strângerile de mână și îmbrățișările) trebuie omise. 

 
 restricții de contact, chiar și în privat. 
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Codul de conduită al instrucțiunilor generale SARS-
CoV-2 / Covid-19 

NU VENIȚI NICIODATĂ BOLNAV LA LOCUL DE MUNCĂ! 
 
 Oamenii, chiar și cu simptome ușoare, trebuie să rămână acasă până când 

anchestea sunt clarificate.  
 
 Sunat-ți medicul de familie, nu merge-ți fără programare la cabinet.  
 
 Dacă nu sunteți bine, informați imediat șeful.  

Merkblatt Verhaltensregeln (BZgA): 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Verhaltensregeln-empfehlungen-
Coronavirus.pdf 
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Îngrijirea sănătății la locul de muncă și protecția 
persoanelor deosebit de vulnerabile (grupuri de risc)  

Conform Institutului Robert Koch, persoanele deosebit de vulnerabile 
pentru un curs sever de covid-19 sunt: 
 
  Persoanelor în vârstă (cu un risc constant în creștere de la aproximativ 50-60 de ani)  
  Fumători 
  Persoanele grav supraponderale  
•  Persoane cu anumite condiții preexistente: 

− Boli cardiovasculare (inclusiv hipertensiune arterială)  
− boli pulmonare cronice 
− boală hepatică cronică  
− Pacienți cu diabet  
− Pacienți cu cancer  
− Pacienți cu sisteme imunitar slăb 
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Îngrijirea sănătății la locul de muncă și protecția 
persoanelor deosebit de vulnerabile (grupuri de risc)  

O prevenție medicală la locul de muncă trebuie să fie posibilă sau oferită angajaților. 
Angajații pot solicita consiliere individuală de la medicul companiei, inclusiv privind pericole 
speciale din cauza unei boli preexistente sau a dispoziției individuale. 
 
Anxietatea și stresul psihologic trebuie, de asemenea, să fie exprimate.  
 
Dacă este cazul, medicul propune angajatului măsuri de protecție adecvate în cazul în care 
măsurile normale de sănătate și siguranță nu sunt suficiente. Dacă este necesar, medicul 
poate recomanda persoanei de asemenea, o schimbare de activitate.  
Șeful află acest lucru numai dacă persoana consimte în mod explicit.   
 
Prevenția medicală la locul de muncă poate avea loc, de asemenea și la telefon.  
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Codul de conduită al instrucțiunilor generale SARS-
CoV-2 / Covid-19 

În cazul în care regulile de distanță necesare (cel puțin 1,5 
m) nu pot fi respectate, se utilizează o protecție gură-nas 
(PGN). 
 
Protecția gură-nas este utilizată în principal pentru a 
proteja mediul împotriva propriilor agenți patogeni 
(protecție străină). 
 
Purtarea protecției gură-nas de către toți angajații în astfel 
de zone poate proteja în mod eficient împotriva transferului 
SARS-CoV-2 (protecție colectivă). 
 
 
 
În nici un caz purtarea protecției gură-nas nu trebuie 
să conducă sa nu se respecte regulilor de distanță sau 
a nepunerii în aplicare a normelor de igienă! Bi
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Instrucțiuni generale  
Reguli de comportament  

"Măști comunitare", protecție medicală gură-nas și jumătate de mască de 
filtrare  - care este diferența?  

Tip mască / 
Proprietăți 

Masca de 
comunitate 

protecție 
gură-nas (PGN) 

Jumătate de mască 
Filtrarea fără ventil  

Jumătate de mască 
Filtrarea cu ventil  

Abreviere sau 
sinonim 

protecție 
gură-nas 

 (PGN) 

Mască (OP) de 
operație 

FFP2 / FFP3-mască 
fără ventil 

FFP2 / FFP3-mască 
cu ventil 

Dispozitiv medical 
sau echipament de 
protecție 

Nu Da Da Da 

Scop Utilizare privată Protecția pentru  
celelalte persoane 

Protecția purtătorului 
și a celelalte persoane 

/ la locul de muncă 

Protecția purtătorului / 
Protecția  

la locul de muncă 

Protecţie 
Reducerea ejecției 

picăturilor a 
purtatorului 

Protecția pentru  
celelalte persoane 
 împotriva ejecției 

picăturilor 

Protecția purtătorului 
și a celalalte persoane 

Protecția  
purtătorul  

împotriva aerosolilor 
soilde şi lichide 

Protejează 
purtătorul (auto-
protecție)? 

Un pic Un pic Da Da 

Protejează mediul 
(protecția străină)? Da Da Da Nu 

Siehe auch Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, www.bfarm.de 
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Codul de conduită al instrucțiunilor generale  
SARS-CoV-2 / Covid-19 

Cum să aplica și să folosește protecția gură-nas în mod corect  

 Înainte de a îl pune, spălați-vă bine pe mâini. 

 Partea corectă a măștii la exterior și nu atingeți partea de interior cat posibil.  

 Model cu două benzi: Așezați banda inferioară pe gât, apoi trageți masca peste nas. 

Așezați banda superioară deasupra urechilor. 

 Model cu bandă de elastic: Așezați masca în primul rând pe bărbie, trageți benzile de 

elastic în spatele urechilor, apoi trageți masca peste nas. 

 Așezați masca peste gură și nas și apăsați pe suportul metalic pe puntea nasului. 

 Nu atingeți masca când o purtați. 

 Scoateți masca și înlocuiți-o atunci când e umedă. 

 Scoateți  masca din spate și nu atingeți frontul potențial patogen. 

 După ce o dați jos, spălați-vă bine pe mâini. 
 

 
 
 

 Merkblatt Mund-Nasen-Bedeckung (BZgA): 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf   
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Cum puneți masca și o aruncați în mod corect 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oMlhnINiDDs 

Lucuri interesante despre 
acoperi gura-nas video a lui  
Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) :  
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Reguli generale a protecției gură-nas 

Quelle: Robert Koch-Institut 

 În timpul purtării, evitați să atingeți sau miscati PGN pentru a evita împărțirea 
agenților patogeni pe ea. 

  
  Măștile umezite (de exemplu, prin aerul respirat) trebuiesc schimbate. 

 
  Măști care sunt defecte sau contaminate sau contaminate cu bună știință; nu 

pot fi reutilizate. 
 
  Schimba ți măștile de comunitate zilnic, spală-te ideal la 95°, 
   cel puțin la 60°, lăsați-le să se usuce complet. 
 
. 
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CUM TUȘIȚI ȘI STRĂNUȚATI CORECT 
 
Să se păstreze distanța și să se întoarcă  
 În braț 
 Într-o batistă de hârtie (apoi să arunca într-un 
container sigilabil) 
Apoi să spală bine pe mâini  

Reguli generale de igienă SARS-CoV-2 / Covid-19  
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Reguli generale de igienă SARS-CoV-2 / Covid-19  
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Spălarea mâinilor este suficientă. 
Dezinfectanții nu sunt mai efectivi, ci 
doar un înlocuitor adecvat dacă spălarea 
mâinilor nu este posibilă.  

SPĂLAREA CORECTĂ A MÂINILOR 
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ȚINE-ȚI MÂINILE DEPARTE DE FAȚĂ. 

Reguli generale de igienă SARS-CoV-2 / Covid-19  

Dacă atingeți fața cu mâinile, agenții patogeni pot intra 
în organism prin membranele mucoase ale gurii, 
nasului sau ochilor, declanșând infecția. 

Wichtige Hygienetipps (BZgA): 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html 
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Reguli generale de igienă SARS-CoV-2 / Covid-19  

Mănușile de unică folosinţă - mai mult pericol decât de 
protecție! 
•  Mănușile de unică folosință oferă o securitate înșelătoare. 
 
  Sunt contaminate în același mod ca o mână neacoperită. 
 
  Nu e nici o îmbunătățire a divulgării a germenilor  
      cu mâinile. 
 
  Sederea a virușilor pe mănușile de unică folosință e chiar  
       mai lungă decât pe piele. 
 
 În plus, expunerea pielii prin mănuși strânse la umezeala. 

 
 Mănușile nu trebuiesc utilizate la anumite locuri de muncă  
   (de exemplu, detectarea prin rotirea pieselor). 
 
 
 MAI BINE VĂ SPĂLAȚI MAI DES PE MÂINI! 
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Scoateți mănușile de protecție în mod corespunzător 
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Instrucțiuni generale SARS-CoV-2 / Covid-19 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați: 
 Medicul de întreprindere 
 Serviciile de sănătate de la locul de muncă 
 Responsabilul de igienă 
 Responsabilul de Corona  
 ... 
 

Instrucțiunile sunt redactate în cooperare cu: 

ProfessioMed GmbH 
Arbeits-, Sozial-, Reise-, Verkehrs-, Präventiv- & Flugmedizin 
Gebhardtstr. 9, 90762 Fürth 

Cu participarea consultativă a biroului de sănătate al orașului Nürnberg. 
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Confirmare 

Eu, _________________________________ am participat pe data de ____, 

___, ____ la instrucțiunile privind securitatea și sănătatea la locul de muncă / 

normele de igienă și conduită personală SARS-VoV-2 / Covid-19, am înțeles 

conținutul și am primit documentele. 

________________________________________ 

Semnatură 
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