INSTRUCȚIUNI MINIME DE SIGURANȚĂ
LA LOCURILE DE MUNCĂ PE TIMPUL
STĂRILOR DE URGENȚĂ
CU CARACTER ORIENTATIV
- Martie 2020 -

Prezentele instrucțiuni sunt elaborate în concordanță cu principiile legale
prevăzute în Legea nr. 319/2006 și Normele Metodologice de aplicare HG nr.
1425/2006.
Aceste instrucțiuni pot fi completate funcție de specificitatea fiecărei societăți
care le adoptă.
Angajatorii au obligația de a elabora proceduri specifice de punere în practică a
măsurilor prevăzute în prezentele instrucțiuni, cu informarea structurilor de
management SSM specifice societăților.
Instruirea lucrătorilor se va face prin expunerea acestor instrucțiuni sau prin
creerea de puncte de informare virtuală la nivelul locurilor de muncă.

ATENȚIE !
Inspecția Muncii atenționează atât angajatorii cât și angajații/lucrătorii că au
obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării
angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19.
SE VOR APLICA IMEDIAT TOATE MĂSURILE DISPUSE DE ORGANELE ABILITATE
PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE CONTAMINARE !
Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri
necesar a fi întreprinse:
- spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un
dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
- utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;
- evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
- evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
- acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
- dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau
alcool;

INSTRUCȚIUNI MINIME DE SIGURANȚĂ LA LOCURILE DE MUNCĂ PE
TIMPUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
LUCRĂTORI
1.

2.
3.
4.
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La prezentarea la programul de lucru, lucrătorii care acuză o stare de sănătate degradată
cu manifestări de tuse, dureri musculare, migrene, temperatură NU VOR ACCESA
INCINTA, ei având obligația de a anunța imediat conducătorul locului de muncă și de a
contacta imediat medicul de familie.
Accesul în societate a lucrătorilor, se va face numai pe la punctul de control.
Distanța între lucrători la accesul în societate și în deplasare pe căile de acces va fi de
minim 1.5 m
Accesarea vestiarelor se va face astfel încât să se păstreze o distanță față de alți lucrători
de minim 1,5 m iar în vestiar este interzis a se afla mai mult de 10 lucrători în același
timp.
Prezentarea la programul de lucru se face înaintea începerii acestuia, fiecare lucrător
având obligația de a se prezenta direct la locul său de muncă, fiind înterzise grupări mai
mari de 2 lucrători.

ÎN TIMPUL LUCRULUI
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Sarcinile de muncă vor fi transmise de conducătorul direct al locului de muncă, astfel
încât să nu existe contact fizic între lucrători, păstrându-se o distanță de minim 1,5 m
între aceștia.
Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protecție așa cum a fost el
acordat iar suplimentar lucrătorii vor purta măști de unică folosință, ochelari și mănuși
din latex acolo unde nu sunt prevăzute alte tipuri de mănuși de protecție.
În situația în care lucrătorul nu a fost dotat cu echipament individual de protecție,
acesta are obligația de a refuza activitatea și de a anunța conducătorul locului de
muncă.
În situația accesării grupurilor sociale, vestiarelor, punctelor pentru fumat, lucrătorii au
obligația de a se spăla pe maini înainte de a intra din nou la locurile de muncă.
În pauzele de recreere, în locurile pentru fumat, lucrătorii vor păstra o distanță de
siguranță și protecție suficientă între ei, fără a avea contact unul cu altul.
În situațiile când activitățile desfășurate impun un contact direct între lucrători (mânuiri
de sarcini, prindere de repere etc.) aceștia își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pus
la dispoziție de angajator.

LA TERMINAREA LUCRULUI
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Predarea schimbului se va face conform procedurii aprobate de angajator cu păstrarea
unei distanțe de siguranță între lucrători, aceștia având obligația de a purta
echipamentul individual de protecție pe tot timpul efectuării acestei activități.
În timpul predării-preluării schimbului este interzis contactul fizic între lucrători.
Deplasarea spre vestiare și deplasarea de la vestiare spre punctul de ieșie exterior se va
face individual, păstrându-se distanța de protecție de minim 1,5 m față de alți lucrători.
Este interzis accesul și deplasarea în grupuri.
În vestiar se va intra individual nefiind permis accesul în grupuri. Nu se admit un număr
mai mare de 5 lucrători concomitent în vestiar sau în băi.
Este obligatorie pentru toți lucrătorii efectuarea toaletării înainte de părăsirea
vestiarelor ( efectuarea dușurilor sau spălarea mâinilor) .
Echipamentele individuale de protecție se vor depozita în locuri separate, aerisite și
decontaminate indicate de reprezentanții angajatorului cu sarcini specifice în acest
domeniu.
În timpul programului de lucru accesul în vestiare este interzis.

ATRIBUȚIILE ȘI SARCINILE CONDUCĂTORILOR DIRECȚI A
LOCURILOR DE MUNCĂ
Pe lângă sarcinile concrete de desfășurare a activității lucrătorilor la locurile de muncă,
conducătorii direcți au următoarele atribuții și obligații:
1. Asigură aplicarea și ducerea la îndeplinire imediată a tuturor reglementărilor,
procedurilor, deciziilor, instrucțiunilor aprobate de angajator pentru asigurarea măsurilor
suplimentare de protecție a lucrătorilor. Informează și instruiește lucrătorii.
2. Asigură organizarea predării-preluării schimburilor în condiții de siguranță, fără a grupa
oamenii într-un loc pentru transmiterea sarcinilor. Transmiterea sarcinilor de lucru se va
face individual la fiecare loc de muncă.
3. In desfășurarea activității urmărește să nu se creeze situații în care să se adune lucrătorii
în grupuri.
4. Asigură acordarea pentru fiecare lucrător a echipamentului individual de protecție
corespunzător și a echipamentelor de protecție igienică (mănuși, măști) precum și a
dezinfectanților pentru mâini acolo unde este cazul.
5. Solicită și urmărește dezinfectarea și curățenia la locurile de muncă pe care le are în
subordine.
6. Informează conducerea superioară imediat , în situația depistării lucrătorilor cu
simptome de gripă, la epuizarea EIP, la orice situație care creează a stare de pericol.

MUNCA LA DOMICILIU

Pentru activitățile hotărâte de angajator a se desfășura de la domiciliu, se stabilesc
următoarele măsuri minime:
1. Angajatorul va hotărâ organizarea activităților care pot fi desfășurate de la domiciliu de
către lucrător, cu asigurarea suportului logistic de desfășurare a lucrului.
2. Este interzis a se folosi de către lucrători echipamente IT proprietate personală.
3. Angajatorul va completa o anexă la contractul individual de muncă a lucrătorului în care
se vor consemna condițiile agreate între părți la desfășurarea activității prin muncă la
domiciliu. Se stabilesc condițiile de anunțare a evenimentelor de traseu și cele legate de
muncă, condițiile de deplasare pe traseu și transmiterea informațiilor și a datelor care fac
obiectul muncii.
4. Se vor stipula condițiile de prezentare a lucrătorului la societate și informarea
angajatorului asupra stării de sănătate a lucrătorului în perioada desfășurării activității de la
domiciliu, în baza regulamentului intern și a procedurilor aprobate de angajator.
5. Angajatorul va instrui în domeniul ssm lucrătorul și va pune la dispoziția acestuia
materialul de instruire la începutul perioadei de lucru în aceste condiții.

ACTIVITATEA LOGISTICĂ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII
GESTIONAREA MĂRFURILOR
Pentru activitățile de gestionare și transport de mărfuri, materiale , materie primă și
produse finite se impun următoarele măsuri minime de sigurață:
1. Intrarea mijloacelor auto la descărcare se va face după controlul la punctul de acces pe
locul indicat de la punctul de acces.
2. Conducătorul auto trebuie să fie dotat cu mască, mănuși din latex, vestă avestizoare,
ochelari de protecție și să le poarte pe tot timpul accesului în societate
3. Conducătorul auto va pregăti mijlocul auto pentru încărcare sau descărcare, fără
ajutorul lucrătorilor din societate.
4. Pe parcursul încărcării –descărcării mijlocului auto, conducătorul auto va sta în cabina
autovehiculului, fără contact direct cu lucrătorii societății.
5. La terminarea operațiilor, după eliberarea mijlocului auto de lucrătorii societății,
conducătorul auto va verifica și va efectua activitățile de pregătire a ieșirii din incinta
societății. Va ieși din societate după procedurile indicate de lucrătorii punctului control
acces al societății.
6. Acceptarea intrării mijlocului auto în societate se va face numai dacă transportatorul
poate dovedi dezinfectarea și igienizarea efectuată autovehiculului.

Va multumesc!
Gabriela IOSEF

