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În contextul stării de alertă şi a măsurilor sanitare dispuse în scopul reducerii
infectării cu noul coronavirus, sub coordonarea directă a Instituţiei Prefectului
Caraş-Severin, s-au constituit echipe mixte de control formate din reprezentanţi ai
instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, cu scopul de a efectua verificări la
agenţii economici unde răspândirea COVID – 19 reprezintă un risc major.
Din aceste echipe mixte fac parte şi inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Caraş-Severin care au verificat inclusiv în zilele de sâmbătă şi
duminică obiective considerate cu risc epidemiologic ridicat.
S-a urmărit în principal modul de aplicare a prevederilor Legii nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 şi a
Ordinului M.M.P.S.nr.3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de
muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
În timpul acţiunilor de verificare inspectorii de muncă au avut în vedere îndeosebi
conştientizarea persoanelor cu privire la importanţa:
- respectării distanţării fizice;
- limitării la 15 minute a contactului interuman;
- evitării formării de zone aglomerate în cadrul procesului de muncă;
- asigurării de către angajator a măştilor de protecţie respiratorie, a mănuşilor, a
materialelor igienico-sanitare (dezinfectant, săpun, etc.);
- folosirii cu regularitate a soluţiilor dezinfectante;
- purtării corespunzătoare a măştii de protecţie respiratorie în spaţiile publice
închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun;
- afişării la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate a regulilor de conduită
obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat
de angajator, reguli care pot preveni infectarea cu acest virus.
Astfel de acţiuni vor avea loc şi pe viitor atât timp cât situaţia epidemiologică o va
impune.
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