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MASURI PREVENTIVE
Această fișă descrie modalitățile de aplicare a protocolului national
cu privire la relaxarea restrictiilor impuse de autoritati, în meseria sau
sectorul dumneavoastră de activitate. Aceste măsuri sunt menite să vă
permită :
→→ Evitarea riscurilor de expunere la virus ;
→→ Evaluarea riscurilor inevitabile ;
→→ Respectarea cu prioritate a masurilor de protecție colectivă
față de masurile individuale de protecție.

Măsuri cu caracter organizațional
→→ Munca la distanta trebuie sa fie privilegiata atunci
când este posibil. Astfel se evită riscurile, eliminând
situațiile de expunere la virus.
→→ Atunci când prezența la locul de muncă este
necesară, etapizarea activităților si decalajul
orarului de lucru facilitează respectarea regulilor de
distanțare fizică, limitând afluenta si aglomerarea
salariaților şi a eventualelor persoane străine (clienți,
prestatari…).
→→ Gestionarea fluxului de lucru trebuie sa permita
limitarea numarului de persoane prezente în acelasi
timp într-un anumit spatiu, pentru a respecta un
perimetru liber de 4m2 în jurul fiecarei persoane.
Numai în cazul în care toate aceste masuri preventive
la un loc nu sunt suficiente pentru a asigura protecția
sănătății şi a sigurantei persoanelor, se adaugă şi alte masuri suplimentare
de protecție invididuală, cum ar fi purtarea unei măşti.

Bunele practici
→→ Spălați-vă regulat mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție hidro-alcoolică
(SHA) ; uscați-vă mâinile cu şervețele de unică folosință ;
→→ Evitați să vă atingeți fața, în special nasul și gura ;
→→ Utilizați un șervetel de unică folosință atunci când vă ştergeți nasul, când
tuşiti sau strănutați sau scuipați, după care aruncați imediat şervetelul.
→→ Tusiti sau stranutati în cot sau într-un servetel ;
→→ Respectati distantele fizice între persoane :
–– nu salutati prin strangere de mâna, prin sarut sau îmbratisare ;
–– respectati o distanta fizica de cel putin un metru.
→→ Aerisiti o data la 3 ore încaperile închise, timp de 15 minute.
→→ Curatati în mod regulat obiectele manipulate sau suprafetele atinse.

Persoanele cu handicap
→→ În această perioadă de pandemie, în care sunt necesare măsuri mai
stricte de adaptare a locului de muncă și a modalitătilor de lucru, trebuie
favorizată includerea şi menținerea în activitate a tuturor angajatilor.
→→ Asigurati-va ca recomandarile sanitare sunt accesibile tuturor si ca regulile
de distantare fizica pe care le aplicati, permit salariatilor cu handicap sa
continue lucrul si sa-si exercite activitatea de la distanta sau la locul de
munca.
→→ Pentru realizarea amenajarilor necesare în contextul « Covid-19 », exista
ajutoare financiare si asistenta din partea oraganizatiilor AGEFIPH si
FIPHFP. Astfel de servicii de asistenta in scopul mentinerii în activitate a
persoanelor cu handicap vin în sprijinul angajatorilor publici si privati.
→→ Mai multe informatii pe site-ul : www.agefiph.fr/
→→ Consultati în special fisa specifica « Covid 19 – Munca persoanelor în
situatie de handicap pe site-ul travail-emploi.gouv.fr
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Trei etape esențiale pentru orice acțiune

1. PREGĂTIREA
→→ Activitatea în comun pe șantier:
–– respectați regulile de distanțare și prevedeți, la începerea șantierului,
regulile de funcționare și de comunicare (telefon, SMS, card bancar,
gesturi de comandă standardizate) cu clienții sau aderenții și diverșii
operatori/șoferi prezenți,
–– limitați numărul de utilizatori pentru fiecare echipament (ex: evitați
trecerea utilajelor din mână în mână, preferați șantierele organizate
și ajutorul reciproc chiar și atunci când echipamentul este folosit în
comun).
→→ În cazul în care munca se desfășoară obligatoriu în binom (pentru
pasarea instrumentelor și materialelor...): limitați greutatea sarcinilor;
prevedeți instrumente individuale (marcate cu inițialele utilizatorului).

→→ Afișați un mesaj pe cabina utilajului pentru a indica instrucțiunile de
prevenire și un număr de telefon:

Împotriva COVID-19
O singură persoană în cabină
Salutați-vă fără să vă dați mâna
Minim un metru între fiecare
Telefon sau SMS pentru a discuta:
………………………………………………………
Mulțumim!

2. REALIZAREA
→→ La furnizorii sau reparatorii de echipamente:
–– nu mergeți să recuperați mărfurile comandate decât după ce ați
primit confirmarea disponibilității lor, a pregătirii lor și a programului
de lucru cu publicul,
–– prezentați comanda persoanei însărcinate cu gestiunea fluxurilor
și rămâneți în interiorul vehiculului, cu motorul oprit, în timp ce
magazinerul vă pregătește comanda,

–– încărcați mărfurile depuse lângă vehicul după plecarea magazinerului,
–– depuneți bonurile de livrare și nu le recuperați decât atunci când
interlocutorul dumneavoastră s-a îndepărtat,
–– spălați-vă sau dezinfectați-vă mâinile după ce ați făcut schimb sau ați
manipulat obiecte sau documente (bonuri de livrare, pixuri...).
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Trei etape esențiale pentru orice acțiune

2. REALIZAREA
→→ Pe șantier sau în atelier:
–– interziceți accesul pe șantier sau în atelier persoanelor a căror
prezență nu este indispensabilă, îndeosebi a copiilor care vin să
se joace în perioada în care școlile sunt închise,
–– atribuiți un vehicul/mașină unei singure persoane și interziceți
prezența în cabină a altor persoane,
–– curățați cabina (mânerele ușilor, volanul, comenzile...) la începutul
și la sfârșitul zilei de lucru, cu ajutorul unor șervețele umede sau a
unui spray (produs de uz casnic sau industrial) sau în cazul schimbării
șoferului,
–– evitați să luați masa împreună: fiecare își aduce mâncarea și băutura
pentru ziua de lucru. Evitați să luați gustarea împreună și prânzul în
casa unui client/aderent,
–– reamintiți instrucțiunile: spălarea mâinilor înainte și după masă,
menținerea unei distanțe de un metru între persoane, a nu se lăsa

vase murdare în chiuvetă; depunerea deșeurilor într-un sac de gunoi
care trebuie închis după fiecare masă; curățarea zonelor de contact
în timpul mesei (scaune, masă) după fiecare utilizator; curățarea sălii
și a aparatelor (cuptor cu microunde, cafetieră) după masă.
→→ Purtarea echipamentelor individuale de protecție (EIP):
–– purtați mănuși de lucru pentru a evita tăieturile, unsoarea, etc.
Este important pentru a ușura spălarea ulterioară a mâinilor,
–– spălați-vă mâinile de fiecare dată când înlăturați un EIP: mănuși,
ochelari, salopetă, mască, cască...
Atenție: atingerea feței cu mănuși contaminate poate fi o sursă de
infecție. Spălați-vă mâinile mai des, mai degrabă decât să purtați tot
timpul aceeași pereche de mănuși.
–– schimbați-vă salopeta în fiecare zi sau întrebuințați o salopetă de
unică folosință. Procedați la spălarea/întreținerea acesteia în cadrul
întreprinderii mai degrabă decât la domiciliu.

3. VERIFICAREA
→→ Verificați înainte de a pleca dacă vehiculul conține
consumabilele prevăzute și a fost reaprovizionat,
dacă este cazul.
→→ Asigurați-vă că rețeaua telefonică funcționează pentru
a putea comunica pe parcursul desfășurării șantierului:
alertare în caz de incident, schimbarea programului sau
a instrucțiunilor...

→→ Atenție: un risc poate ascunde un altul!
Asigurați-vă că atenția acordată riscului de infectare cu
COVID-19 nu conduce la ocultarea sau reducerea atenției
acordate riscurilor specifice șantierelor (riscuri legate
de prezența utilajelor, căderi de la înălțime, operații de
manipulare, purtarea EIP, etc.).

→→ Verificați respectarea instrucțiunilor de distanțare,
disponibilitatea produselor necesare igienei,
implementarea corectă a procedurilor de curățare
prevăzute...
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