
GHIDURI UE 
 

 

1 

 

COVID-19: ÎNAPOI LA LOCUL DE MUNCĂ 
Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Cuprins 
Contextul și domeniul de aplicare al ghidului ......................................................................................... 2 

Introducere ............................................................................................................................................. 2 

Actualizați modul în care evaluați riscurile și luați măsuri corespunzătoare .......................................... 3 

Implicarea lucrătorilor ............................................................................................................................. 7 

Gestionarea lucrătorilor care au fost bolnavi .......................................................................................... 7 

Planificare și învățare în perspectiva viitorului ....................................................................................... 8 
Bună informare ....................................................................................................................................... 8 

Sectoare și ocupații ................................................................................................................................ 8 

Construcții ........................................................................................................................................... 9 

Comerț cu amănuntul .......................................................................................................................... 9 

Alimente ............................................................................................................................................ 10 

Transporturi ....................................................................................................................................... 10 
Lucrări de întreținere și servicii pentru gospodării ............................................................................ 12 

Recreere și divertisment ................................................................................................................... 13 

Învățământ ........................................................................................................................................ 13 

Saloane de frizerie și coafură ........................................................................................................... 14 

Servicii de sănătate și de îngrijire ..................................................................................................... 14 

Poliție și penitenciare ........................................................................................................................ 15 
Altele ................................................................................................................................................. 16 

Compilații naționale (neexhaustive) .................................................................................................. 17 

© Uniunea Europeană, 2020 



 

   2 

 

COVID-19 – Înapoi la locul de muncă  
– Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Contextul și domeniul de aplicare al ghidului 
Acest ghid, care nu are caracter obligatoriu, a fost elaborat pentru a ajuta angajatorii și lucrătorii să își 
păstreze sănătatea și siguranța într-un mediu de lucru care s-a schimbat semnificativ ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Ghidul oferă sfaturi cu privire la: 

Evaluarea riscurilor și măsurile corespunzătoare 
 reducerea la minimum a expunerii la COVID-19 
 reluarea activității după o perioadă de pauză 
 gestionarea ratei mari de absenteism 
 gestionarea lucrătorilor care își desfășoară activitatea de acasă 

Implicarea lucrătorilor 

Gestionarea lucrătorilor care au fost bolnavi 

Planificare și învățare în perspectiva viitorului 

Bună informare 

Informații pentru anumite sectoare și ocupații 

Ghidul cuprinde exemple de măsuri cu caracter general care, în funcție de o situație de lucru anume, 
pot ajuta angajatorii să realizeze un mediu de lucru corespunzător, sigur și sănătos pentru momentul 
reluării activităților. 

Documentul oferă linkuri la informații relevante din partea EU-OSHA și include în partea finală o listă 
de resurse de la diverși furnizori, care vizează diferite industrii și locuri de muncă. Vă rugăm să rețineți 
că informațiile din acest ghid nu se referă și la sectorul sanitar, pentru care sunt disponibile recomandări 
specifice (de exemplu, din partea ECDC, a OMS, a CDC). 

Pentru orice fel de întrebări specifice sau îngrijorări care nu își găsesc răspuns în acest document, 
consultați informațiile oferite de autoritățile locale, cum ar fi serviciile de sănătate sau inspectoratul 
muncii. 

 

Introducere 
În urma pandemiei de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus care a izbucnit în 2019, 
majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE) au instituit o serie de măsuri de combatere a 
răspândirii bolii, inclusiv măsuri care au afectat locurile de muncă. Domeniul muncii este sever afectat 
de această criză și, prin urmare, toate secțiunile societății – inclusiv întreprinderile, angajatorii și 
partenerii sociali – trebuie să contribuie la protejarea lucrătorilor, a familiilor acestora și a societății în 
ansamblu. 

Natura și amploarea restricțiilor, cum ar fi cele privind suspendarea activităților care nu sunt esențiale, 
diferă de la un stat membru la altul, precum și între sectoare, însă o proporție semnificativă de lucrători 
fie sunt nevoiți să lucreze de acasă, fie, în cazul în care nu își pot desfășura activitatea de la distanță, 
stau acasă, adesea printr-un sistem de înlocuire a veniturilor. 

După reducerea suficientă a ratelor de transmitere a COVID-19 în urma măsurilor de distanțare fizică, 
administrațiile naționale autorizează reluarea treptată a activităților profesionale. Acest lucru se 
realizează treptat, iar primele domenii care își reiau activitatea sunt cele considerate esențiale pentru 
protejarea sănătății și pentru economie, ultimele fiind cele care pot fi desfășurate în mod eficace și de 
acasă. Indiferent însă de modul și de gradul în care se reiau activitățile obișnuite de lucru, este foarte 
probabil ca unele măsuri să rămână în vigoare o perioadă de timp, pentru a evita creșterea abruptă a 
ratelor de infecție (COVID-19: orientări pentru locul de muncă). Mai mult, este posibil și ca o creștere a 
infecțiilor într-un anumit moment din viitor să necesite reintroducerea măsurilor restrictive în anumite 
cazuri. 

Criza COVID-19 exercită presiune pe angajatori și lucrători, aceștia fiind nevoiți fie să pună în aplicare 
noi proceduri și practici într-o perioadă foarte scurtă, fie să-și suspende munca și activitățile 
profesionale. Măsurile de securitate și sănătate în muncă oferă sprijin practic pentru reîntoarcerea la 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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lucru: măsurile de prevenție corespunzătoare vor contribui la reîntoarcerea la locul de muncă în condiții 
sigure și sănătoase ulterior relaxării măsurilor de distanțare socială, contribuind totodată la împiedicarea 
transmiterii bolii COVID-19. 

 

Actualizați modul în care evaluați riscurile și luați măsuri 
corespunzătoare 
La fel ca în condiții normale de lucru, identificarea și evaluarea riscurilor atât în mediile de lucru fizice, 
cât și în cele psihosociale reprezintă punctul de plecare pentru gestionarea securității și sănătății în 
muncă (SSM) în contextul măsurilor de combatere a COVID-19. Atunci când procesul de lucru se 
modifică, angajatorii sunt obligați să își revizuiască modul de evaluare a riscurilor și să aibă în vedere 
toate riscurile, inclusiv pe cele care afectează sănătatea psihică. În cadrul revizuirii procesului de 
evaluare a riscurilor trebuie să se acorde atenție oricăror anomalii sau situații care cauzează probleme, 
precum și modului în care acestea pot ajuta organizația să devină mai rezilientă pe termen lung. Nu 
uitați de importanța implicării lucrătorilor și a reprezentanților lor în procesul de revizuire a modului de 
evaluare a riscurilor și apelați la furnizorul dvs. de servicii de prevenire a riscurilor sau de servicii de 
sănătate în muncă, dacă aveți un astfel de furnizor. În vederea fundamentării evaluării dvs., obțineți de 
la autoritățile publice informații actualizate privind prevalența COVID-19 în zona dvs. După ce se 
actualizează evaluarea riscurilor, următorul pas este acela de a realiza un plan de acțiune care să 
cuprindă măsuri corespunzătoare. Mai jos sunt enumerate, cu titlu de exemplu, câteva aspecte legate 
de COVID-19 pe care să le aveți în vedere la întocmirea unui astfel de plan de măsuri. 

Reducerea la minimum a expunerii la COVID-19 la locul de muncă 
Implementarea unor practici de lucru sigure pentru limitarea expunerii la COVID-19 la locul de muncă 
necesită în primul rând evaluarea riscurilor și, ulterior, realizarea unei ierarhii a măsurilor de control. 
Acest lucru presupune instituirea unor măsuri de control prin care să fie eliminate riscurile în primul 
rând, iar dacă acest lucru nu este posibil, să fie redusă la minimum expunerea lucrătorilor. Primul pas 
sunt măsurile colective; după caz, acestea pot fi suplimentate cu măsuri individuale, cum ar fi purtarea 
echipamentului de protecție individual (EIP). Mai jos sunt enumerate câteva exemple de măsuri de 
control, însă nu toate se pot aplica în toate punctele de lucru sau în orice profesie, datorită naturii 
acestora. 

 Desfășurați numai activități esențiale pentru moment; poate aveți posibilitatea să amânați unele 
activități până când riscurile vor fi mai mici. Dacă este posibil, prestați servicii la distanță (prin 
telefon sau videoconferință), nu în persoană. Asigurați-vă că la locul de muncă sunt prezenți 
numai lucrătorii indispensabili și reduceți la minimum prezența terților. 

 Reduceți cât mai mult posibil contactul fizic dintre lucrători (de exemplu, în timpul ședințelor sau 
al pauzelor). Izolați lucrătorii care își pot îndeplini sarcinile în mod individual fără a fi în pericol 
și care nu au nevoie de echipament specializat sau de utilaje care nu pot fi mutate. De exemplu, 
ori de câte ori este posibil, creați posibilitatea ca aceștia să lucreze singuri într-un birou liber, 
într-o sală destinată personalului, la cantină sau într-o sală de conferințe. Dacă este posibil, 
rugați lucrătorii vulnerabili să lucreze de acasă (este vorba de persoanele în vârstă și de cele 
cu afecțiuni cronice – cum ar fi hipertensiune, probleme pulmonare sau cardiace, diabet – sau 
care urmează un tratament împotriva cancerului sau cu alte imunosupresoare), precum și 
lucrătoarele gravide. Este posibil să trebuiască să lucreze de acasă și lucrătorii ai căror membri 
de familie apropiați sunt expuși unui risc ridicat. 

 Eliminați și, dacă nu este posibil, limitați interacțiunea fizică cu clienții și între aceștia. De 
exemplu, prin comenzi online sau la telefon, prin livrare fără contact direct sau prin intrare 
controlată (evitând în același timp crearea de aglomerație afară) și prin distanțare fizică atât în 
unitate, cât și în afara acesteia. 

 În cazul livrării de bunuri, optați pentru colectarea sau livrarea în afara unității. Oferiți șoferilor 
recomandări privind buna igienă în taxi și puneți-le la dispoziție gel dezinfectant și șervețele 
sanitare adecvate. Lucrătorii în domeniul livrărilor trebuie să aibă acces la facilități precum 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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toalete, cantine, vestiare și dușuri, însă cu precauțiile corespunzătoare (cu utilizarea serviciilor 
pe rând și cu asigurarea curățării regulate). 

 Plasați o barieră impermeabilă între lucrători, mai ales dacă nu se poate păstra o distanță de 
doi metri între ei. Barierele pot fi făcute special sau improvizate cu ajutorul foliilor din material 
plastic, al pereților separatori, al fișetelor mobile sau al dulapurilor de depozitare. Trebuie evitate 
obiectele care nu sunt solide sau care au spații, cum ar fi ghivecele cu flori sau cărucioarele, 
sau care creează un nou risc, cum ar fi cel de împiedicare sau de cădere a unor obiecte. În 
cazul în care nu se poate utiliza o barieră, trebuie creat un spațiu suplimentar între lucrători, de 
exemplu asigurând amplasarea a cel puțin două birouri goale de o parte și de alta. 

 Dacă nu se poate evita contactul apropiat, aveți grijă ca acesta să dureze mai puțin de 
15 minute. Reduceți contactul dintre diferitele departamente ale firmei la începutul și la sfârșitul 
turelor. Organizați pauzele de prânz astfel încât să reduceți numărul de persoane care împart 
cantina, camera destinată personalului sau bucătăria. Asigurați-vă că băile și vestiarele sunt 
folosite numai de câte un lucrător, pe rând. Puneți un semn pe ușa principală care să indice 
dacă o toaletă este ocupată, pentru a vă asigura că intră numai câte o persoană. Organizați 
ture pentru îndeplinirea sarcinilor de curățenie și de dezinfecție. 

 Puneți la dispoziție săpun și apă sau dezinfectant pentru mâini în locuri aflate la îndemână și 
sfătuiți lucrătorii să se spele des pe mâini. Curățați frecvent incintele de lucru, în special 
tejghelele, mânerele ușilor, uneltele și alte suprafețe pe care oamenii le ating des și asigurați o 
bună ventilare dacă este posibil. 

 Evitați suprasolicitarea personalului de curățenie luând măsuri corespunzătoare, de exemplu 
alocând personal suplimentar pentru aceste sarcini și solicitând lucrătorilor să lase ordine și 
curățenie în spațiul de lucru propriu. Puneți la dispoziția lucrătorilor șervețele și coșuri de gunoi 
căptușite cu saci de plastic, astfel încât să poată fi golite fără a fi atins conținutul. 

 Dacă ați identificat un risc de infecție deși ați aplicat toate măsurile de siguranță posibile, 
asigurați furnizarea tuturor echipamentelor individuale de protecție necesare. Este important să 
instruiți lucrătorii cu privire la utilizarea corectă a EIP, asigurându-vă că aceștia respectă 
ghidurile disponibile privind utilizarea măștilor și a mănușilor. 

 Puneți afișe la intrarea în punctul de lucru și în alte locuri vizibile prin care încurajați lucrătorii 
să stea acasă dacă sunt bolnavi și în care evidențiați regulile de comportament în caz de tuse, 
strănut și privind igiena mâinilor. 

 Facilitați deplasarea lucrătorilor cu un mijloc de transport individual în loc de unul în comun, de 
exemplu punând la dispoziție locuri de parcare sau un loc în care bicicletele să poată fi lăsate 
în siguranță, precum și încurajând lucrătorii să vină la muncă pe jos dacă este posibil. 

 Instituiți politici privind concediul flexibil și munca de la distanță pentru a limita prezența la locul 
de muncă, după caz. 

Consultați COVID-19: orientări pentru locul de muncă pentru mai multe informații legate de pregătirea 
spațiului de lucru în contextul COVID-19, de exemplu privind cum trebuie să procedați dacă o persoană 
infectată a venit la muncă, precum și pentru recomandări privind deplasările și ședințele. Sunt 
disponibile informații pentru „lucrătorii la frontieră și lucrătorii detașați” (persoane care lucrează într-o 
țară și se întorc regulat în țara de reședință). 

Reluarea activității după o perioadă de pauză 
Dacă locul dvs. de muncă a fost închis o perioadă din motive legate de COVID-19, concepeți un plan 
pentru momentul în care activitățile vor fi reluate, având în vedere condițiile de sănătate și securitate. 
Recomandăm ca în planul dvs. să luați în calcul următoarele: 

 Actualizați modul în care evaluați riscurile, astfel cum este descris mai sus, și consultați ghidul 
COVID-19: orientări pentru locul de muncă. 

 Adaptați modul în care este configurat locul de muncă și felul în care este organizată activitatea 
astfel încât să reduceți transmiterea bolii înainte de a relua complet activitatea și înainte ca toți 
lucrătorii să se întoarcă la locul de muncă. Analizați posibilitatea de a vă relua activitatea treptat, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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pentru a avea timp să transpuneți adaptările în practică. Asigurați-vă că ați informat lucrătorii 
cu privire la schimbări și puneți-le la dispoziție noile proceduri, oferindu-le instruire, după caz, 
înainte de a relua activitatea. 

 Luați legătura cu furnizorul de servicii de medicină a muncii și cu consultantul în materie de 
securitate și sănătate, dacă aveți un astfel de consultant, și discutați cu ei planul pe care l-ați 
alcătuit. 

 Acordați o atenție deosebită lucrătorilor expuși unui risc crescut și pregătiți-vă să îi protejați pe 
cei mai vulnerabili, cum ar fi cei în vârstă și cei cu afecțiuni cronice (hipertensiune, probleme 
pulmonare sau cardiace, diabet sau persoane care urmează un tratament împotriva cancerului 
sau cu alte imunosupresoare), precum și lucrătoarele gravide. Acordați o atenție deosebită și 
lucrătorilor care au membri apropiați ai familiei expuși unui risc crescut. 

 Luați în considerare instituirea unui sistem de sprijin pentru lucrătorii care pot suferi de anxietate 
sau de stres. Acest sistem ar putea consta în faptul că șefii îi întreabă mai des pe lucrători cum 
se simt, în încurajarea relațiilor de prietenie între colegi, în aducerea de modificări în 
organizarea activității și a sarcinilor de lucru sau în introducerea unui program de sprijinire a 
angajaților sau a unui serviciu de consiliere a acestora, precum și în contactarea unui serviciu 
de medicină a muncii. Este bine să aveți în vedere faptul că este posibil ca lucrătorii să se fi 
confruntat cu evenimente traumatizante, precum boala gravă sau moartea unei rude sau a unui 
prieten, ori cu dificultăți financiare sau cu probleme în cadrul relațiilor personale. 

 Există o probabilitate mare ca lucrătorii să se confrunte cu îngrijorări, în special cu privire la 
riscul de infectare, atunci când se reîntorc la locul de muncă după o perioadă de izolare, fie că 
aceasta a fost o măsură individuală sau a făcut parte dintr-o izolare colectivă. Aceste îngrijorări 
– mai ales dacă au existat schimbări la locul de muncă – pot duce la probleme legate de stres 
sau de sănătatea psihică. Problemele de acest fel au o probabilitate mai mare de manifestare 
în perioada măsurilor de distanțare fizică, când, în plus, nu mai sunt disponibile nici 
mecanismele obișnuite de gestionare, precum spațiul intim personal sau împărtășirea 
problemelor cu alte persoane (vezi Reîntoarcerea la muncă după concediu medical din cauza 
unor probleme de sănătate psihică). Oferiți lucrătorilor informații privind resursele de sprijin și 
consiliere disponibile publicului. Organizația Mental Health Europe prezintă informații privind 
moduri de îngrijire a sănătății noastre psihice și de gestionare a amenințării pe care o constituie 
COVID-19. 

 Este posibil ca lucrătorii să fie îngrijorați cu privire la riscul crescut de infectare la locul de muncă 
și să nu dorească să revină la lucru. Este important să le înțelegeți motivele de îngrijorare, să 
le oferiți informații despre măsurile luate și despre sprijinul care le stă la dispoziție. 

Gestionarea ratei mari de absenteism 
În funcție de ratele de infectare caracteristice zonei în care vă aflați și de protocoalele în vigoare, este 
posibil ca mulți dintre lucrătorii dvs. să lipsească din cauza COVID-19. Dacă un lucrător se află în izolare 
la domiciliu ca măsură de precauție, acesta fie va putea să lucreze în continuare de la distanță (vezi 
mai jos), fie, dacă acest lucru nu este posibil, nu va putea lucra o perioadă. 

Lucrătorii confirmați cu COVID-19 vor fi absenți și nu vor putea lucra o perioadă semnificativ mai lungă, 
iar în cazul celor care manifestă o formă de boală mai gravă este posibil să fie necesară o perioadă mai 
lungă de recuperare după ce se vindecă de infecție. În plus, este posibil ca unii lucrători să lipsească 
din cauză că trebuie să îngrijească o rudă. 

 Absența, chiar și temporară, a unui număr semnificativ de lucrători poate duce la presiuni 
asupra activităților în derulare. Deși lucrătorii disponibili ar trebui să manifeste flexibilitate, este 
important ca aceștia să nu fie puși într-o situație care le periclitează sănătatea sau siguranța. 
Mențineți volumul de lucru suplimentar la un nivel cât mai scăzut posibil și asigurați-vă că acesta 
nu durează prea mult. Superiorii ierarhici au un rol important în monitorizarea situației și în 
evitarea supraîncărcării lucrătorilor individuali. Respectați regulile și acordurile privind orarul de 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
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lucru și perioadele de odihnă și permiteți lucrătorilor să se deconecteze atunci când nu sunt la 
muncă. 

 Atunci când adaptați activitatea profesională pentru a face față forței de muncă reduse, de 
exemplu prin instituirea unor noi metode și proceduri și prin schimbarea rolurilor și a 
responsabilităților, evaluați dacă personalul are nevoie de instruire suplimentară și de sprijin și 
asigurați-vă că toți lucrătorii au competențele necesare pentru a efectua sarcinile impuse. 

 Instruiți multilateral lucrătorii, astfel încât aceștia să poată îndeplini funcții esențiale în cadrul 
mai multor posturi de lucru, iar activitatea să poată continua chiar dacă lipsesc lucrători 
esențiali. 

 Dacă vă bazați pe personal interimar, este important să îl informați cu privire la riscurile de la 
locul de muncă și să îl instruiți în caz de necesitate. 

Gestionarea lucrătorilor care își desfășoară activitatea de acasă 
Ca parte a măsurilor de distanțare fizică adoptate în majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt 
încurajați sau obligați să lucreze de acasă dacă natura muncii le permite. Majoritatea lucrătorilor 
experimentează pentru prima oară „munca la distanță” și este posibil ca mediul lor de lucru să fie 
deficitar din multe puncte de vedere, comparativ cu cel de la locul de muncă. Măsura în care mediul de 
acasă poate fi adaptat variază în funcție de situația lucrătorilor și de timpul și resursele disponibile pentru 
adaptări. 

Aici sunt disponibile recomandări menite să vă ajute să aveți grijă de sănătatea și siguranța dvs. în 
perioada în care lucrați de acasă, însă acestea sunt adresate în general celor care lucrează de la 
distanță în mod regulat sau pe termen lung. Mai jos vă prezentăm câteva sugestii de minimizare a 
riscurilor la care sunt expuși lucrătorii care nu au putut să își pregătească în mod corespunzător spațiul 
de lucru de acasă. 

 Efectuați o evaluare a riscurilor cu ajutorul lucrătorilor care lucrează la distanță și al 
reprezentanților acestora. 

 Permiteți-le lucrătorilor să ia acasă temporar echipamentele pe care le utilizează la muncă 
(dacă nu le pot lua ei înșiși, aveți în vedere livrarea echipamentelor). Acestea pot cuprinde 
obiecte precum calculatorul, monitorul, tastatura, mouse-ul, imprimanta, scaunul, suportul 
pentru picioare sau lampa. Țineți evidența obiectelor luate de fiecare persoană, pentru a evita 
confuzii la reluarea activității obișnuite. 

 Puneți la dispoziția lucrătorilor un ghid privind amenajarea unui punct de lucru acasă, care 
prezintă măsuri ergonomice cum ar fi postura corectă și mișcarea frecventă, cât de mult posibil. 

 Încurajați lucrătorii să ia pauze regulate (la aproximativ fiecare 30 de minute), să se ridice în 
picioare, să se miște și să își întindă mușchii. 

 Acordați-le lucrătorilor la distanță sprijin în utilizarea echipamentelor și a programelor 
informatice. Este posibil ca instrumentele de conferință telefonică și video să devină esențiale 
pentru desfășurarea muncii, însă ele pot fi problematice pentru lucrătorii care nu sunt obișnuiți 
să le folosească. 

 Asigurați-vă că există o bună comunicare la toate nivelurile, care să includă și persoanele care 
lucrează de acasă – de la furnizarea de informații strategice de către conducerea de nivel înalt 
până la atribuțiile superiorilor ierarhici, fără a se neglija importanța interacțiunii sociale de rutină 
dintre colegi. Dacă primele pot avea loc prin ședințe planificate online, cele din urmă pot fi 
încurajate prin chat online sau prin „întâlniri virtuale la cafea”. 

 Nu subestimați riscul ca lucrătorii să se simtă izolați și sub presiune, fapt care în lipsa unui 
sprijin poate duce la probleme de sănătate psihică. Este important sprijinul din partea șefului și 
a colegilor, după cum contează și menținerea comunicării eficace cu aceștia, dar este la fel de 
important și contactul informal cu colegii. Luați în considerare organizarea de ședințe online 
regulate cu personalul sau cu echipa, sau stabiliți ca angajații să fie prezenți la locul de muncă 
prin rotație dacă ați inițiat reîntoarcerea treptată la locul de muncă. 

 Luați în calcul posibilitatea ca angajatul dvs. să aibă un partener care de asemenea lucrează 
la distanță, sau să aibă copii care trebuie îngrijiți deoarece nu merg la școală sau care trebuie 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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să se conecteze la cursuri online. Alți angajați pot fi nevoiți să îngrijească persoane în vârstă 
sau cu boli cronice și persoane aflate în izolare. În aceste situații, șefii trebuie să fie flexibili în 
ceea ce privește orele de lucru și productivitatea personalului și trebuie să aibă grijă ca lucrătorii 
să conștientizeze faptul că pot beneficia de înțelegere și flexibilitate din partea lor. 

 Ajutați lucrătorii să stabilească bariere sănătoase între muncă și timpul liber, comunicându-le 
clar când vă așteptați ca ei să lucreze și să fie disponibili. 

 

Implicarea lucrătorilor 
Participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor la gestionarea SSM reprezintă în același timp cheia 
succesului și o obligație legală. Acest lucru este valabil și în cazul măsurilor adoptate la locul de muncă 
în contextul COVID-19, o perioadă în care evenimentele se precipită, existând un nivel ridicat de 
incertitudine și de anxietate în rândul lucrătorilor și al populației în general. 

Este important să vă consultați din timp cu lucrătorii și/sau cu reprezentanții acestora, precum și cu 
reprezentanții în materie de securitate și sănătate, cu privire la schimbările planificate și la modul în 
care vor fi puse în practică procesele temporare. Implicarea lucrătorilor în evaluarea riscurilor și în 
elaborarea răspunsurilor constituie o parte importantă a bunelor practici în materie de sănătate și 
securitate. Reprezentanții și comitetele din domeniul sănătății și securității se află în poziția unică de a 
putea ajuta la elaborarea măsurilor preventive și de a se asigura că acestea sunt implementate cu 
succes. 

Este bine să vă asigurați și de faptul că lucrătorii temporari și contractanții au acces la aceleași informații 
ca lucrătorii direcți. 

 

Gestionarea lucrătorilor care au fost bolnavi 
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, 
oboseala și tusea uscată. Unele persoane se infectează, dar nu manifestă niciun simptom și nu se simt 
rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80 %) se însănătoșesc după această boală fără a avea nevoie 
de tratament special. Aproximativ una din șase persoane care se îmbolnăvește de COVID-19 dezvoltă 
simptome grave și dificultăți de respirație. Persoanele în vârstă și cele cu probleme medicale 
preexistente, cum ar fi tensiune arterială mare, probleme cardiace sau diabet, sunt mai predispuse să 
manifeste o formă gravă a bolii. 

 

Este posibil ca persoanele care fac o formă gravă a bolii să necesite o atenție deosebită chiar și după 
ce au fost declarate apte pentru muncă. Există unele indicii care arată că pacienții cu coronavirus pot 
să sufere de capacitate pulmonară redusă în urma îmbolnăvirii, de aceea poate fi necesar ca lucrătorii 
aflați în această situație să necesite o adaptare a activității profesionale și timp liber pentru a urma 
fizioterapie. Lucrătorii care au avut nevoie de terapie intensivă (TI) se pot confrunta cu provocări 
specifice. Medicul lucrătorului și serviciul de medicina muncii, dacă este disponibil, ar trebui să ofere 
recomandări privind modul și momentul reîntoarcerii la muncă: 

 Slăbiciune musculară. Cu cât o persoană a stat mai mult la TI, cu atât această 
problemă este mai gravă. Capacitatea musculară redusă se manifestă și prin tulburări 
respiratorii, de exemplu. Un alt fenomen obișnuit, însă mai rar întâlnit, este și sindromul post-
terapie intensivă (SPTI). Acesta se manifestă la aproximativ 30-50 % dintre persoanele 
internate la TI și este comparabil cu o tulburare de stres posttraumatic. 

 Probleme de memorie și de concentrare. Aceste tulburări se manifestă adesea 
abia după un timp. După ce o persoană își reia activitatea, ele nu sunt întotdeauna recunoscute. 
Simptomele vizibile la locul de muncă sunt problemele de memorie și de concentrare, 
dificultățile în efectuarea sarcinilor la un nivel satisfăcător și capacitatea deficitară de 
soluționare a problemelor. Prin urmare, este important să fiți în alertă dacă știți că cineva a fost 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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internat la TI. O bună îndrumare este foarte importantă, deoarece unii lucrători pot întâmpina 
dificultăți în revenirea la nivelul anterior de performanță. 

 Perioadă îndelungată necesare pentru reluarea activităților 
profesionale. Datele arată că un sfert până la o treime dintre cei care sunt internați la TI 
pot dezvolta probleme, indiferent de vârstă. Aproximativ jumătate din pacienți au nevoie de un 
an pentru a-și relua activitatea și este posibil ca până la o treime să nu revină niciodată la lucru. 

Medicii de medicina muncii și serviciile de sănătate sunt cele mai în măsură să ofere recomandări 
privind modul în care pot fi îngrijiți lucrătorii care au fost bolnavi și privind necesitățile de adaptare a 
activității lor. Dacă nu sunteți în legătură cu un serviciu de medicină a muncii, este important să abordați 
aceste aspecte cu grijă și să respectați intimitatea și confidențialitatea lucrătorilor. 

Aveți în vedere riscul ca lucrătorii care au suferit de COVID-19 să fie stigmatizați și discriminați. 

 

Planificare și învățare în perspectiva viitorului 
Este important să întocmiți planuri de urgență pentru gestionarea crizelor sau să le actualizați pe cele 
existente, astfel încât să vă pregătiți pentru eventuale evenimente de încetare și reluare a activității 
profesionale în viitor, astfel cum se descrie în ghidul COVID-19: ghid pentru locul de muncă. Chiar și 
întreprinderile mici pot întocmi o listă de verificare, care le va ajuta să se pregătească în cazul în care 
vor mai apărea astfel de evenimente în viitor. 

Întreprinderile care au apelat la munca la distanță pentru prima dată pot lua în considerare adoptarea 
acesteia ca practică de lucru modernă și pe termen lung. Experiența dobândită în timpul pandemiei de 
COVID-19 poate contribui la elaborarea unor politici și proceduri de muncă la distanță sau la revizuirea 
celor existente. 

 

Bună informare 
Volumul de informații referitoare la COVID-19 poate fi copleșitor și poate fi dificil să se facă distincție 
între informațiile fiabile și precise și cele vagi și înșelătoare. Verificați întotdeauna dacă sursa inițială a 
informațiilor este un furnizor calificat și cu experiență. Printre sursele oficiale de informare cu privire la 
COVID-19 se numără: 

• Organizația Mondială a Sănătății 
• Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 
• Comisia Europeană 
• Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 

Având în vedere că măsurile de distanțare fizică încep să se relaxeze, este posibil să se publice 
informații specifice pentru anumite industrii, comunități sau grupuri, care pot fi actualizate frecvent. 
Ministerul Sănătății și cel al Muncii din țara dvs. vor dispune de informații relevante și vor putea pune la 
dispoziție linkuri către mai multe surse specializate. 

Sectoare și ocupații 
Persoanele cu locuri de muncă prin care intră în contact fizic cu un număr mare de alte persoane sunt 
expuse în cea mai mare măsură riscului de a contracta COVID-19. Pe lângă lucrătorii din domeniul 
sănătății și cei care asigură îngrijire la domiciliu sau în centre instituționale, reprezintă lucrători esențiali 
expuși unui risc crescut și lucrătorii din domeniul aprovizionării cu alimente și al comerțului cu 
amănuntul, cei din serviciile de salubritate, cei din sectorul utilităților, polițiștii și agenții de securitate, 
precum și lucrătorii din domeniul transportului public, de exemplu. 

La fel cum unele țări au restricționat activitățile profesionale cu prioritate în anumite sectoare – de obicei, 
primele activități suspendate au fost cele din instituțiile de învățământ, cele de recreere și de 
divertisment, iar ultimele au fost activitățile din industrie și construcții –, reîntoarcerea la lucru în urma 
relaxării măsurilor va urma același curs, însă în ordine inversă. Cu privire la COVID-19 există în mai 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
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multe țări recomandări specifice fiecărui sector, mai jos fiind prezentată o selecție dintre acestea. 
Consultați site-ul EU-OSHA și site-ul autorității sau institutului din domeniul SSM din țara dvs. pentru 
mai multe exemple. 

 

Construcții 
Belgia – șantiere pentru construcția de autostrăzi (FR) 

Austria – construcții (DE) 

Danemarca – construcții și clădiri noi (EN) 

Franța – construcții (FR) 

Franța – construcții (FR) 

Germania – construcții și clădiri noi (DE) 

Germania – meșteșugari (DE) 

Italia – construcții și clădiri noi (IT) 

Spania – construcții (ES) 

Regatul Unit – construcții (EN) 

Australia – construcții și clădiri noi (EN) 

Canada – construcții (EN) 

ISSHCO – construcții (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Comerț cu amănuntul 
Austria – firme de comerț cu amănuntul (DE) 

Franța – casieri (FR) 

Franța – magazine de comerț cu amănuntul (FR) 

Germania – casieri (DE)  

Germania – comerț cu amănuntul de produse alimentare și ospitalitate (DE) 

Irlanda – sectorul afacerilor și al comerțului cu amănuntul (EN) 

Țările de Jos – comerț cu amănuntul (NL, EN) 

Spania – activități de afaceri la distanță (ES) 

Spania – optică (ES) 

Spania – ortopedie (ES) 

Spania – supermarketuri (ES) 

Spania – magazine de comerț cu amănuntul (ES) 

Spania – supermarketuri și comerț cu amănuntul de produse alimentare (ES) 

Spania – farmacii (ES) 

Spania – farmacii (ES) 

https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
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Comerț cu amănuntul 
Spania – curățătorii chimice (ES) 

Australia – activități de comerț cu amănuntul (EN) 

Canada – comerț cu amănuntul (EN) 

 

Alimente 
Austria – manipularea produselor alimentare (DE) 

Austria – agricultură – lucrători din străinătate (DE) 

Franța – panificație (FR) 

Franța – agricultură (FR) 

Franța – zootehnie (FR) 

Franța – lucrători sezonieri (FR) 

Franța – alimentație publică și livrare de alimente la domiciliu (FR) 

Franța – activități de abator (FR) 

Franța – șantiere de construcții agricole (FR) 

Franța – vânzări directe la ferme (FR) 

Spania – agricultură, zootehnie și pescuit (ES) 

Spania – pescuit, agricultură și alimentație (ES) 

Spania – agricultură și industria alimentară (ES) 

Spania – industria alimentară (ES) 

Spania – nave de pescuit (ES)  

Australia – agricultură (EN) 

Australia – prelucrarea și producția de alimente (EN) 

Canada – prelucrarea alimentelor (EN) 

Regatul Unit – afacerile din sectorul alimentar (EN) 

OMS – afacerile din sectorul alimentar (EN) 

OIM – agricultură și siguranță alimentară (EN) 

OIM – comerț cu amănuntul de alimente (EN) 

 

Transporturi 
Belgia – aviație (FR) 

Belgia – navigație (FR) 

Belgia – telecomunicații și servicii poștale (FR) 

Belgia – permise de conducere și inspecție tehnică (FR)  

http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
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COVID-19 – Înapoi la locul de muncă  
– Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Transporturi 
Danemarca – transport de bunuri (DK) 

Finlanda – șoferii mijloacelor de transport în comun (FI, SV, EN) 

Finlanda – nave de mărfuri (EN) 

Franța – curierat (FR) 

Franța – companii de transport de numerar și gestionare de valori (FR) 

Franța – transport de mărfuri și servicii de logistică 

Franța – garaje (FR) 

Franța – service auto (FR) 

Germania – transporturi (DE) 

Germania – transportator probe de diagnostic (DE) 

Germania – taxiuri (DE) 

Germania – autobuze (DE) 

Germania – navigație pe ape interioare (DE) 

Germania – transport pe căile navigabile federale (DE) 

Germania – transporturi de persoane și mărfuri pe apă (DE) 

Germania – containere de marfă (DE) 

Germania – transport maritim (DE) 

Germania – transport aerian (DE) 

Germania – livrare de corespondență și de colete (DE) 

Italia – transport (IT) 

Țările de Jos – transporturi și logistică (NL) 

Țările de Jos – transporturi și logistică (NL) 

Spania – transporturi și mobilitate (ES) 

Spania – nave de pescuit (ES)  

Spania – transport, livrare, încărcare și descărcare (ES) 

Spania – încărcătoare (ES) 

Spania – transporturi și logistică (ES) 

Spania – transporturi – perioade de șofat și de odihnă în transportul de mărfuri (ES) 

Spania – Întrebări frecvente și răspunsuri pentru șoferi (ES) 

Spania – distribuirea de măști în transportul terestru (ES) 

Spania – logistică și grafic informativ (ES) 

Spania – logistică (ES) 

Spania – dezinfectarea vehiculelor și igiena șoferilor (ES) 

Spania – ghid concis privind dezinfectarea vehiculelor și igiena șoferilor (ES) 

https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
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COVID-19 – Înapoi la locul de muncă  
– Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Transporturi 
Spania – video privind dezinfectarea vehiculelor (ES) 

Spania – curieri (ES)  

UE (AESA) – aeronave și aeroporturi (EN) 

UE (AESA) – elicoptere (ES) 

UE (EMSA) – transport maritim (EN + altele) 

Australia – transport rutier de marfă (EN) 

Australia – depozitare și logistică (EN) 

Australia – șoferi de curierat (EN) 

Australia – taxiuri și co-voiajare (EN) 

Canada – livrări la domiciliu și curieri (EN) 

Canada – liniile aeriene și echipajele de la sol (EN) 

Regatul Unit – condusul și siguranța rutieră (EN) 

Regatul Unit – transport maritim și porturi maritime (EN) 

Regatul Unit – sectorul transporturilor (EN) 

Regatul Unit – transportul de mărfuri (EN) 

SUA – serviciile de relații cu clienții și de check-in din aeroporturi (EN) 

SUA – manipulatorii de bagaje și de mărfuri din aeroporturi (EN) 

SUA – lucrătorii care asistă pasagerii în aeroporturi (EN) 

SUA – operatorii autobuzelor de tranzit (EN) 

SUA – operatorii de tranzit feroviar (EN) 

SUA – lucrătorii din stațiile de tranzit (EN) 

OIM – transport maritim și pescuit (EN) 

OIM – aviație civilă (EN) 

IRU – șoferii vehiculelor de transport mărfuri (EN) 

 

Lucrări de întreținere și servicii pentru gospodării 
Belgia – colectarea deșeurilor menajere (FR) 

Belgia – colectarea deșeurilor (FR) 

Franța – grădinărit (FR) 

Franța – grădinărit destinat pieței (FR) 

Franța – lucrări de întreținere (FR) 

Franța – deșeuri menajere (FR) 

Franța – spălătorie industrială (FR) 

Franța – lucrători de întreținere (FR) 

https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
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COVID-19 – Înapoi la locul de muncă  
– Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Lucrări de întreținere și servicii pentru gospodării 
Franța – instalatori – instalații sanitare (FR) 

Franța – activități de remediere a defecțiunilor – intervenție la domiciliu (FR) 

Germania – artizani și meșteșugari (DE) 

Germania – colectarea deșeurilor (DE) 

Germania – colectarea deșeurilor din unități sanitare (DE) 

Spania – gestionarea deșeurilor (ES) 

Australia – servicii pentru gospodării (EN) 

Regatul Unit – servicii de curățenie în unități non-sanitare (EN) 

SUA – lucrători de întreținere în activități de tranzit (EN) 

SUA – lucrători de întreținere a aeronavelor (EN) 
 

Recreere și divertisment 
Belgia – canotaj și sporturi nautice (FR) 

Belgia – pescuit și vânătoare (FR) 

Franța – echitație (FR) 

Franța – recepționer sau paznic de noapte (FR) 

Franța – femei de serviciu și cameriste (FR) 

Finlanda – industria serviciilor (FI, SV, EN) 

Germania – telecomunicații (DE) 

Spania – turism (ES)  

Canada – restaurante și servicii alimentare (EN) 

OMS – hoteluri și pensiuni (EN) 

OIM – turism (EN)  
 

Învățământ 
Australia – grădinițe și creșe (EN) 

Regatul Unit – unități de învățământ (EN) 

SUA – școli, grădinițe și creșe (EN) 

SUA – colegii și universități (EN) 

OMS – școli (EN) 

OIM – învățământ (EN) 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
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COVID-19 – Înapoi la locul de muncă  
– Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor 

Saloane de frizerie și coafură 
Austria – frizerie și coafură (DE) 

Franța – frizerie și coafură (FR) 

Germania – frizerie și coafură (DE) 

Spania – frizerie și coafură (ES) 

Elveția – frizerie și coafură (DE, FR, IT) 

Australia – frizerie și coafură (EN)  
 

Servicii de sănătate și de îngrijire 
Austria – măsuri de pregătire în spitale (DE) 

Austria – măsuri de protecție în spitale (DE) 

Austria – obstetrică (DE) 

Austria – medici de familie (DE) 

Austria – vaccinări (DE) 

Austria – îngrijire medicală în cămine (DE) 

Austria – îngrijitori în ture de 24 de ore (DE) 

Austria – EIP pentru îngrijire și sprijin (DE) 

Austria – tipuri de măști și de protecție pentru nas (DE) 

Austria – donare de sânge și de țesuturi (DE) 

Austria – sănătate psihică pentru lucrătorii din domeniul sănătății (DE) 

Austria – sănătate psihică pentru populația generală (DE) 

Austria – sănătate psihică pentru părinți și persoane care îngrijesc copii (DE) 

Austria – sănătate psihică pentru directorii și coordonatorii de echipă din unități sanitare (DE) 

Germania – servicii de ambulanță și de urgență non-medicală (DE) 

Italia – lucrători din domeniul sănătății (IT) 

Spania – servicii sociale (ES) 

Spania – cămine de îngrijire (ES) 

Spania – îngrijire la domiciliu (ES) 

Spania – infirmieri care acordă îngrijire la domiciliu (ES) 

Spania – cămine și centre de servicii sociale de tip rezidențial (ES) 

Spania – îngrijiri medicale: gestionarea deșeurilor (ES) 

Spania – îngrijiri medicale (ES) 

Spania – profesioniști din domeniul sănătății și al asistenței sociale (ES) 

Spania – gestionarea pacienților (ES) 

Spania – urgențe (ES) 

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
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Servicii de sănătate și de îngrijire 
Spania – unități de terapie intensivă (ES) 

Spania – obstetrică și neonatologie (ES) 

Spania – îngrijire pediatrică (ES) 

Spania – asistență medicală primară (ES) 

Spania – unități de dializă (ES) 

Spania – morgă (ES) 

Spania – bunăstarea personalului sanitar (ES) 

Spania – bunăstarea asistenților medicali (ES) 

Spania – proceduri invazive în cardiologie (ES) 

Spania – măsuri de protecție pe tip de activitate (ES) 

Spania – utilizarea EIP pentru COVID-19, activarea și dezactivarea protocoalelor (ES) 

Spania – servicii tehnice (ES) 

Australia – furnizori de servicii medicale și de servicii pentru vârstnici (EN) 

Canada – creșe (EN) 

Canada – urgențe și internări (EN) 

Canada – echipaje de prim ajutor (EN) 

Canada – îngrijire pe termen lung (EN) 

Regatul Unit – cămine de îngrijire (EN) 

Regatul Unit – adăposturi pentru oamenii străzii (EN) 

Regatul Unit – profesioniști din domeniul sănătății (EN) 

Regatul Unit – salon pentru pacienți intubați (EN) 

Regatul Unit – proceduri invazive în cardiologie (EN) 

SUA – adăposturi pentru oamenii străzii (EN) 

SUA – comunități de pensionari (EN) 

OIM – sectorul sănătății (EN) 

OIM – urgențe publice (EN) 

OMS – cămine de îngrijire (EN) 

OMS – SSM în sănătatea publică (EN) 
 
 

Poliție și penitenciare 
Belgia – poliție (FR) 

Spania – penitenciare (ES) 

Regatul Unit – penitenciare (EN) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
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Poliție și penitenciare 
SUA – echipaje de primă intervenție și poliție (EN) 

SUA – penitenciare (EN) 

SUA – personal de întreținere în aeroporturi (EN) 

OMS – penitenciare (EN) 

 

Altele 
Austria – instruirea personalului (DE) 

Belgia – școli, grădinițe și creșe (FR) 

Belgia – învățământul obligatoriu (FR) 

Belgia – învățământul superior (FR) 

Belgia – învățământ de ascensiune socială (FR) 

Belgia – pompe funebre (FR) 

Belgia – veterinari (FR) 

Belgia – animale de companie (FR) 

Belgia – adăposturi pentru animale (FR) 

Belgia – lucrători transfrontalieri (FR) 

Finlanda – angajați care acordă îngrijire la domiciliu (FI) 

Franța – centre de intermediere telefonică (FR) 

Franța – lucrători la pompe funebre (FR) 

Franța – lucrători sezonieri (FR) 

Franța – agenți de securitate (FR) 

Franța – industria lemnului și afacerile cu lemn (FR) 

Germania – meșteșugari în serviciul clienților (DE) 

Germania – pompe funebre (DE) 

Germania – activități de birou (DE) 

Italia – funcționari publici (IT) 

Spania – pompe funebre (ES) 

Spania – pompe funebre: agenți biologici (ES) 

Spania – morgă (ES) 

Spania – industrie (ES) 

Spania – industrie (ES) 

Spania – industrie (ES) 

Spania – deținători de animale de companie și clinici veterinare (ES) 

Spania – clinici veterinare (ES) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
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Altele 
Spania – bune practici la locul de muncă (ES) 

Spania – industria metalurgică (ES) 

Australia – afaceri mici (EN) 

Australia – activități de birou (EN) 

Canada – industria prelucrătoare (EN) 

Canada – minerit (EN) 

Canada – tabere de lucru (EN) 

Canada – prevenirea stigmatizării (EN) 

Regatul Unit – persoane care lucrează de acasă (EN) 

Regatul Unit – îngrijirea persoanelor decedate (EN) 

Regatul Unit – înmormântări (EN) 

SUA – biserici (EN) 

OIM – industria auto (EN) 

OIM – industria textilelor, a articolelor vestimentare, a pielăriei și a articolelor de încălțăminte 
(EN) 

 

Compilații naționale (neexhaustive)  
Austria – informații de la specialiști (DE) 

Belgia – linkuri utile (FR, NL) 

Franța – ghid pentru firme și angajați (FR) 

Germania – sfaturi pentru firme și angajați (DE) 

Spania – Evaluarea riscurilor în fața COVID-19 (ES) 

Canada – fișe cu sfaturi individuale (EN) 

Regatul Unit – ghiduri pentru unități non-sanitare (EN) 

SUA – ghid pentru afaceri și angajatori (EN) 

OIM – informații sectoriale (EN)  

Notă: toate linkurile din acest articol erau accesibile la data de 16 aprilie 2020 
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https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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