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Subsemnatul ______________, in calitate de Director general,  in baza drepturilor 

conferite de lege si in conformitate cu: 
- Legea 319/2006 actualizata - art. 6 si art. 8 – Organizarea securitatii si sanatatii in 

munca. 
- HG 1425/2006 actualizata - art. 13, 14, 20-22 - Norme metodologice de aplicare a L 

319/2006. 
- HG 1092/2006 - privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenţi biologici în munca. 
- HG 24/15.05.2020 – privind masuri de protectie in perioada de stare de alerta 
- ORDIN MMPS 3577/831/16.05.2020 privind masuri pe perioada starii de alerta si 

obligatii pentru angajati si angajatori 
 

Avand in vedere contextul actual al raspandirii infectiei cu CORONAVIRUS  (COVID-19): 
- dinamica raspandirii infectiei in randul populatiei. 
- necesitatea protejarii sanatatii lucratorilor la locul de munca prin reducerea riscului 

epidemiologic la locul de munca 
 

Emit urmatoarea : 
 

DECIZIE 
 

Art. 1. Incepand cu data prezentei, pe durata STĂRII DE ALERTA (din 15.05.2020 pana 
la data incheierii starii de alerta comunicata oficial de autoritatile romane), pe intreg 
perimetrul si pentru toti participantii la procesul de munca in unitate se instituie masurile de 
prevenire si protectie conform Anexa 1, 2. 
 
Art.2. La intrarea in perimetrul firmei, personalul de paza la poarta intrare va verifica 
prezenta purtarii mastii faciale de protectie respiratie la persoanele care intra in unitate: 
prestatori externi, soferi camioane, vizitatori. 
Persoanelor care nu au in dotare masca faciala personala, personalul de paza le va preda cate 
o masca faciala protectie respiratie si va solicita punerea acesteia inainte de intrarea in firma. 
 
Art. 3. La locurile de munca in spatii inchise din unitate, angajatii au obligatia de a 
purta masca protectie respiratie.  
Intra in responsabilitatea Sefilor de departamente / Sefi de schimb, Serviciu intern de 
prevenire si protectie - sa monitorizeze permanent purtarea de catre angajatii din subordine a 
mastii de protectie respiratie, in locurile de munca din interior (birouri, sali sedinte, vestiare, 
sali de mese, linii de productie (unde nu este posibil dpdv tehnic marirea distantei dintre 
lucratori la minim 1,5-2m). 
 
Art. 4. Orice angajat are obligatia de a semnala sefului ierarhic orice nerespectare a prezentei 
decizii de catre orice persoana prezenta pe teritoriul firmei. 
 
Art.5. Pentru asigurarea purtarii mastii faciale de protectie respiratie pentru toti lucratorii in 
spatiile inschise, urmatoarele persoane au obligatia de a preda, de a verifica periodic stocul 
de masti de protectie la punctele de aprovizionare din sectii, poarta intrare: 
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- Sefi departamente, sef de schimb, conducator direct al locului de munca din unitate - 
responsabili predare catre lucratori a mastii de protectie respiratie (la inceput de 
schimb). 

- Responsabil SSM – responsabil verificare stoc de masti protectioe respirratie la poarta 
intrare in unitate. 

Responsabilul SSM  va monitoriza zilnic stocul de masti de protectie respiratie, necesarul de 
achizitionat si se vor asigura de intocmirea documentelor de achizitie a acestora. Se vor 
efectua orice demersuri necesare pentru a se asigura existenta in permanenta a mastii de 
protectie respiratie pentru lucratori, vizitatori, prestatori externi. 
 
Art.6. La intrarea in unitate se instituie masura obligatorie pentru masurarea 
temperaturii corporale prin metode si cu aparate noncontact, tuturor persoanelor (angajati, 
prestatori externi, vizitatori). 
Responsabilul SSM pe unitate se va ocupa de dotarea la poarta intrare cu termometru 
noncontact si instruirea personalului de paza sa masoare temperatura corporala.  
 
Responsabil cu masurarea temperaturii ______________________________. 
 
Persoanele cu temperatura corporala mai mare de 37,3°C, nu li se va permite intrarea in 
firma si acestea vor fi redirectionate catre medicul de familie, dupa care se vor inscrie in lista 
de evidenta special instituita. 
 
Art.7. Prezenta se va aduce imediat la cunostinta tuturor lucratorilor, persoanelor desemnate, 
se va afisa la:  

- Poarta intrare 
- in sectii productie, ateliere 
- in sali de mese, spatii repaus 
- la locurile de fumat. 

 
 
 

Conducerea unitatii  
                    ........................................ 

 



 
DECIZII SSM SSM-D-2-C 

DECIZIE privind MĂSURI PROTECȚIE 
STARE ALERTA - COVID 19 

Ed.0, Rev. 1 
18.05.2020 

Pag. 3   din:  16 
 

 3

ANEXA 1 
Conform prevederi HG 24/15.05.2020 

1. Masuri obligatorii de prevenire şi control al infecţiilor aplicabile pe durata STĂRII DE 
ALERTĂ: 

- purtarea mastii de protectie respiratie în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în 
comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite. 
 

2. Angajatorii au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la 
domiciliul angajaţilor. 

 
Dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, angajatorul are obligatia să ia 

măsuri pentru: 
a)asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului 

propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte. 
- e necesara dotarea cu termometre. 
- nu se va permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală, 
măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3ºC. 

 
b)dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru. 

- e necesara asigurarea cu dezinfectanti, dispensere / dozatoare de aplicare 
automata dezinfectant. 

 
c)respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open 

space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier. 
- e necesara pastrarea distantei intre birouri (fata in fata si lateral  - distanta de 

minim 1,5-2m). 
 

 
 
d)decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, 

astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la 
intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% 
din personal (evitarea aglomerarii in vestiare, grupuri sanitare, mijloace de 
transport lucratori). 

===================================================================== 
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ANEXA 2 
Recomandări privind activitatea în birourile deschise  - astea sunt recomandari INSP. 

 
În contextul actual de transmitere intracomunitară, există posibilitatea să fiți infectat și să 
răspândiți virusul, fără să știți. 
 
Fiți responsabili și preveniți această situație, respectând recomandările oficiale ale autorităților. 
================================================================== 

 
Măsuri care privesc ANGAJAȚII 
Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile si cele specifice: 
 

1. - purtarea obligatorie a măștii de protectie respiratie (medicale/non-medicale), care pentru 
o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. 
 

2. - izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, 
stănut, rinoree, febră, stare gnerală alterată) și anunță angajatorul cu privire la acest lucru. 

 
3. - contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/ medicul de familie 

sau, în cazul în care starea acestuia este gravă. 
 

4. - izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de 
infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare. 

 
5. - spălatul pe mâini, dezinfectarea  - ori de cîte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile 

neigienizate. 
 

6. - dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii. 
 

7. - evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de 
mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții, etc). 

 
8. - acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu. 

 
9. - se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și 

persoana simptomatică. 
 

10.  - identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator. 
 

11.  - evită staționarea în spațiile comune.  
 

12.  - aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea. 
 

13.  - evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite. 
 Măsuri  tehnice si organizatorice care privesc ANGAJATORUL 

 
Angajatorii vor asigura, si dupa caz, au urmatoarele obligatii: 
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1. Programul de lucru sa fie decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din 
incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în aceeași 
incintă. 
 

2. Asigura acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de 
minim 2 m. 

 
3. Triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă al 

persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, 
rinoree, febră, stare generală alterată).  

 
4. Masurarea temperaturii corporale zilnic, la intrarea în tura de serviciu. Angajații cu 

temperatura peste 37,3 C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de 
familie.  
 

5. Dotarea cu aparate de masurat temperatura corporala, noncontact. 
 

6. Desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor 
care intră în unitate/instituție. 
 

7. Interzicerea accesului în unitate al persoanelor care prezintă simptome de 
infectare cu coronavirusul SARS CoV-2. 

 
8. Individualizeaza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din 

grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis. 
 

9. În cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară 
activitatea în același spațiu, pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel 
încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea 
și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de 
minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru. 
 

10. Se vor reorganiza locurile de munca prin asigurarea unei distanțe de minimum 1,5 m 
între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate. 

 
11. Pentru birourile orientate față-față vor asigura separarea acestora cu paravane care se 

vor dezinfecta zilnic cu solutii pe bază de alcool, clor, biocid. 
 

12. In sectiile de productie (linii de asamblare), unde din punct de vedere tehnic nu e 
posibila marirea distantei intre posturile de lucru, se vor monta aparatori/paravane de 
protectie. Identiuc se va proceda si in cazul locurilor de munca in birouri unde nu se 
poate astigura distanta de minim 1,5m. 

 
13. Dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore. 

 
14. Dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi. 
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15. Dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și 
alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar). 
 

16. Dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile 
comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2. 

 
17. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o 

dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția 
instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, in afara programului 
de lucru. 
 

18. Amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare 
sector al locului de muncă. 
 

19. Asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și 
dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor. 

 
20. Stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul 

acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru 
reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a 
răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de 
telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate. 
 

21. Stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în 
domeniul securității și sănătății în muncă. 
 

22. Afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită 
obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul 
organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul 
SARS-CoV-2. 
 

23. Revizuiesc Planul de prevenire și protecție, iunstructiunile proprii de SSM, evaluarea 
riscurilor de SSM (risc de contaminare biologica cu virusul SARS COV-2). 
 

24. Reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la 
domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu. 
Informează angajații, prioritar prin mijloace electronice (aplicatii pe telefon mobil 
tip WHATSAPP, SKYPE, SMS,  e-mail) cu privire la riscurile de infectare și de 
răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare 
socială care se aplică în cadrul unității 
Informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile. 

– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 
– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 

de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; 
– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate; 
– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în 

șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După 
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utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de 
colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de 
minimum 1,5 m; 

 
25. Asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu 
responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității. 
 

26. Se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, 
subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor 
prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta. 

 
27. Asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în 

vederea evitării aglomerației la locurile de muncă. 
 
28. Aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă 

în care se lucrează cu publicul 
 

29. Limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare 
socială în aceste zone. 
 

30. Stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri 
spontane și nesecurizate de persoane în incinta unitatii. 
 

31. Limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea 
sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să 
se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale. 
 

32. Se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează 
preponderent prin mijloace electronice. 
 

33. Se va evita organizarea de ședințe cu mai mulți angajați în aceeași 
încăpere, iar dacă se impune organizarea uneia, limitați-vă la cel mult 15 minute și 
asigurați o distanță de cel puțin 1,5m între participanți, aerisirea incaperii, igiena 
incaperii (aplicarea de biocide pe suprafete, clante, tastatura, mouse, panouri 
touchscreen, etc). 

============================================================= 
sursa oficiala:     https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-organizatii-si-companii/ 
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PROCEDURA  

La constatarea unui angajat cu simptome de contaminare cu SARS COV-2 
 

a) angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 
37,3 C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi 
imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție 
de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea 
birourilor/clădirii. 
 

b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în 
incintă este mai scurt de 7 zile: 

- se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de 
minute). 

- înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii 
(deschiderea geamurilor). 

- pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele 
respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. 
În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea 
curățeniei se va amâna cât mai mult. 

 
c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/ confirmată s-a 

aflat în incintă: 
- nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară. 
- se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină. 

 
d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în 

contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără 
mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea 
de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie. 

===============================================================
=== 

 În cazul în care se identifică persoane care prezintă simptome sugestive pentru 
infecția cu coronavirus (febră, tuse, dificultate în respirație), apelați de urgență 112 și 
nu vă panicați! 

 Așteptați sosirea ambulanței, care va transporta suspecții de infecție până la centrul de 
boli infecțioase cel mai apropiat, unde se poate efectua testarea pentru coronavirus. 
Acolo vor fi izolați până la obținerea rezultatelor. 

 Dacă rezultatul este negativ, angajații vor fi conduși la domiciliu și vor continua 
autoizolarea până la 14 zile. 

 Dacă rezultatele sunt pozitive, se vor aplica procedurile specifice pentru cazurile de 
infecție cu coronavirus. 
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INSTRUCȚIUNE pentru PURTARE MASCĂ FACIALĂ 
 

- link: film instructiune privind purtarea mastii de protectie respiratie:  
- https://www.facebook.com/392141704280840/videos/1425998140926202 

 
Reguli de utilizare a măștilor 
Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii reprezintă una din măsurile eficiente 
pentru a limita transmiterea noului coronavirus. 
 
Tipuri de masti si mod de echipare: 
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REGULI  pentru ECHIPARE și UTILIZARE  

MASCĂ PROTECȚIE RESPIRAȚIE de unică folosință 

- APLICATI corect  masca astfel incat sa acopere gura, nasul. 

- APLICATI corect masca – cu partea colorata spre exterior, cu firul metalic spre funte 

(a se consulta instructiunile producatorului) 

- In timpul utilizării, trebuie să EVITAȚI ATINGEREA MĂȘTII. 

- NU DEZINFECTAȚI MASCA – își pierde proprietățile de protectie. 

 

Orice mască facială de protecție respirație se poate purta maxim 3-4 ore, conform 

prescriptiilor producatorului.  

Dupa aceasta perioada, masca nu mai corespunde din punct de vedere al protectiei la risc 

biologic / epidemiologic, isi pierde proprietatile de protectie. 

 

=============================================================== 

 

REGULI pentru ÎNDEPĂRTAREA MĂȘTII de unică folosință: 

- ÎNDEPĂRTAȚI MASCA folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci  

îndepărtați snururile din spate). NU SCUTURAȚI MASCA ! 

- PLIAȚI MASCA cu partea care a fost in contact cu fața., spre interior. 

- ARUNCAȚI MASCA pliată la punct special destinat pentru  colectare deșeuri 

chimice/biologice, prevăzute cu sac colectare (culoare galbena) sau recipient cu 

capac.  

NU ARUNCAȚI măștile la întâmplare, pe jos !!! 

- SPĂLAREA IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun – timp de minim 20 secunde.   

Se poate aplica dezinfectant medical pentru maini. 

- NU REUTILIZAȚI MASCA FACIALĂ de unică folosință. 

=============================================================== 
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Conform OUG 70/14.05.2020 

cap. IX. Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
Art. 45. 
(1) În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor 
eliberate de instituțiile și autoritățile publice  (nota: ISCIR, ANREE) se menține pe toată 
durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea 
stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la 
încetarea acestei stări. 
 
(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate 
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, 
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 
zile de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REGULI PE TIMPUL TRANSPORTULUI IN COMUN 

 Evitaţi orele de vârf și autobuzele /tramvaiele  în caz de aglomeraţie. Lăsaţi să treacă 
autobuzele aglomerate și așteptați unul mai puțin aglomerat. 

 Staţi la minimum 1.5 metri distanţă (cât doi pași mari) de ceilalţi pasageri, dezinfectaţi-vă pe 
mâini înainte, în timpul şi imediat după călătorie.  

 Folosiţi un şerveţel pentru a vă ţine de bară/mânere sau mănuși de unică folosință. 

 Evitaţi să vă atingeţi faţa și să apropiați telefonul mobil de față/ureche. Așteptați până 
ajungeți înapoi acasă sau într-un loc unde vă puteți spăla/dezinfecta mâinile. 

 La coborârea din tren, autobuz sau tramvai încercați să vă dezinfectați cât mai rapid pe 
mâini (folosind șervețele dezinfectante, un gel dezinfectant, alcoolul sanitar / spirt). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Montare panouri de protectie in lateral si in fata pentru birouri 
Preferabil ca intre 2 persoane sa fie un loc liber, neocupat  

 
 
 

 
 

Montare panouri de protectie intre posturile liniilor de asamblare la care tehnic, posturile nu se pot 
amenaja la distanta de minim 1,5m
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