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NEWSLETTER Nr.2/2022
PRELUNGIREA STĂRII DE ALERTĂ. MĂSURI PENTRU PREVENIREA CONTAMINĂRII CU VIRUSUL SARSCoV-2.
Începând cu data de 8 ianuarie 2022 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.
De asemenea, incepand cu data de 8.01.2022, prin Ordinul 30/2022, a fost instituită obligativitatea
purtării măştii de protecţie de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2, astfel încât să acopere gura şi nasul, în
toate spaţiile publice închise şi deschise. Prin urmare, se consideră neconforme măştile din material textil
şi/sau plastic.
Anumite categorii, cum ar fi persoanele singure în birou, persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense
şi/sau în condiţii de muncă solicitante, persoanele cu dizabilităţi cognitive etc., sunt exceptate de la
obligativitatea purtării măștii. De asemenea, pot fi exceptate de la obligativitatea purtării măștii de
protecție la locul de muncă, persoanele care suferă de anumite boli, după evaluarea riscului efectuată de
medicul de medicina muncii al unităţii.
Redăm mai jos principalele instrucțiuni generale privind măsurile de igienă:
1. Obligaţii la nivelul angajatorului/conducătorului instituţiei cu privire la portul măștii:
 Angajatorul va elabora propriile proceduri pe baza evaluării de risc;
 Medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc și vor stabili persoanele exceptate de la
măsura purtării măştii de protecţie;
 Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă va face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte
SSM.
Utilizarea corectă a măștilor:
a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe
bază de alcool sau cu apă și săpun;
b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
c) masca de tip medical trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori aceasta s-a umezit ori s-a
deteriorat;
d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe
bază de alcool sau cu apă și săpun);
e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea
mâinilor;
f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
2. Triajul la intrarea într-o incintă a instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi
profesioniştilor.
A. Pentru personalul angajat
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 La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.
 Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
- măsurarea temperaturii prin termometru noncontact,
- observarea semnelor şi simptomelor respiratorii,
- dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome
respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie;
 Persoanele cu funcţie de conducere din fiecare unitate (şefii de structură) au responsabilitatea de a
dispune triajul observaţional al angajaţilor din subordinea directă.
B. Pentru alte persoane decât personalul angajat
 Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive
justificate de a se afla în acea incintă.
 În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în
afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauţie.
 Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea
mâinilor.
 Dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome
respiratorii, i se permite accesul doar însoţită de către o persoană din sediu şi după înregistrarea
biroului/camerei/departamentului unde va merge.
3. Organizarea desfășurării activității salariaților în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.
Ramâne obligația angajatorilor de a dispune desfășurarea activității salariaților în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu a cel puțin jumătate dintre salariați. Obligația este valabilă atât pentru angajatorii
privați, cât și pentru autoritățile și instituțiile publice, precum și pentru companiile deținute integral sau
parțial de stat care au un număr mai mare de 50 de angajați.
În situația în care activitatea angajatorului nu permite acest lucru, programul trebuie să fie decalat, cu
începere de la orele 07:30 și 10:00, sau împărțit în grupe/schimburi/ture. Mențiunea privind orele de
începere a programului decalat este prima de acest fel. Anterior, exista obligația de a organiza programul
de lucru astfel încât personalul să înceapă programul la o diferență de cel puțin o oră.
Surse de referinţă:
HOTĂRÂREA 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
ORDIN 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării
de alertă.

Rămânem la dispoziție pentru clarificări suplimentare.
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