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COMUNICAT
În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a
îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligaţia de a
întocmi un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, igienicosanitare şi organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum şi de a asigura
echipamentele individuale de protecţie care să îndeplinească cerinţele de securitate
şi sănătate în muncă specifice locului de muncă.
Angajatorii au obligaţia de a prelucra angajaţii/lucrătorii asupra principalelor
măsuri necesar a fi întreprinse:
-

spălarea mâinilor cât mai des posibil cu apă şi săpun sau dezinfectarea cu un
dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

-

utilizarea măştilor de protecţie de către persoanele bolnave;

-

evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;

-

evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;

-

acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;

-

dezinfectarea periodică a suprafeţelor de contact cu soluţii pe bază de clor sau
alcool;

In acest context , in baza H.G. NR 355/2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, angajatorii care au lucrători expuşi in zone publice aglomerate,
împreuna cu medicii de medicina muncii, trebuie sa ia masuri suplimentare adecvate
de reducere a riscului de contaminare cu noul coronavirus COVID-19 (mănuşi de
protecţie, măsti de protecţie, etc).
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, lucrătorii pot
beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor
cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Normele
de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
Precizăm că I.T.M. Brăila va verifica în continuare, cu responsabilitate, modul în
care angajatorii respectă prevederile legale în vigoare, în domeniile de
competenţă.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

