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INSPEC IA MUNCII
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18 martie 2020

ANUNT

In vederea prevenirii accidentelor de munc , a bolilor profesionale sau a îmboln virilor în toate
aspectele legate de munc , angajatorii au obliga ia de a întocmi un plan de prevenire i protec ie
compus din m suri tehnice, igienico-sanitare i organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor
precum i de a asigura echipamentele individuale de protec ie care s  îndeplineasc  cerin ele de
securitate i s tate în munc  specifice locului de munc .
Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt aten ioneaz  atât angajatorii cât i angaja ii/lucr torii

 au obliga ia s  ia/respecte toate m surile pentru prevenirea infect rii angaja ilor/lucr torilor
cu virusul COVID - 19.

Pentru orice activitate susceptibil  sa prezinte un risc de expunere la coronavirus (COVID-19),
trebuie s  determine natura i nivelul de expunere, pentru a se putea stabili m surile ce trebuie
luate, dupa cum urmeaza:

-pe cat este posibil limitarea expunerii;

-elaborarea unui plan de m suri de urgen , care s  fie puse în aplicare in caz de suspiciune la
prezen a virusului COVID 19, elaborat in baza recomandarilor medicului de medicina muncii cu
care are contract;

-anun area imediat  a Direc iei de S tate Public  competent  teritorial.

In condi iile aplic rii prevederilor Legii securit ii i s ii în munc  nr. 319/2006, angajatorii
au obliga ia de a lua toate masurile necesare pentru:

a)  asigurarea securitatii i protec iei s ii lucratorilor;

b)  prevenirea riscurilor profesionale;

c)  informarea i instruirea lucratorilor;

d)  acordarea echipamentului de protec ie, dup  caz (m ti, m nu i de protec ie etc.)

Angajatorii au obliga ia de a prelucra angaja ilor/lucr torilor principalele m suri (regulile de aur)
necesar a fi întreprinse, astfel:

-sp larea mânilor cât mai des posibil cu ap i s pun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru
mâini pe baz  de alcool;

-utilizarea m tilor de protec ie de c tre persoanele bolnave;

-evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infec ii respiratorii acute;

-evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;

-acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau str nut;

-dezinfectarea periodica a suprafe elor de contact cu solu ii pe baza de clor sau alcool.

Totodat , angajatorii trebuie s  aib  în vedere dispozi iile legale conform c rora, m surile privind
securitatea, s tatea i igiena în munc  nu comport , în nici o situa ie, obliga ii financiare
pentru angaja i/lucr tori.

In scopul prevenirii îmboln virilor i recuper rii capacit ii de munc , asigura ii pot beneficia de
concediu i indemniza ie pentru carantin , conform reglement rilor cuprinse în O.U.G. nr.
158/2005, privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin
Ordinul ministrului s ii i al pre edintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/

