n.

Comportament în caz de suspiciune sau de confirmare
a unei îmbolnăviri cu COVID-19 în companie
Informații pentru angajați

Vă rugăm să luați în serios semnele care ar putea indica o îmbolnăvire cu COVID19. Recunoașterea din timp și un mod corect de acțiune sunt importante pentru
a vă proteja pe dumneavoastră, pe colegele și colegii dumneavoastră și pe alte
persoane de contact.
Simptome posibile ale unei îmbolnăviri cu COVID-19
•
•
•
•

Tuse
Febră
Dispnee apărută recent
Mai multe informații găsiți accesând Robert Koch Institut.

Ce ar trebui să faceți în caz de suspiciune privind o îmbolnăvire cu COVID-19:
• Vă rugăm să stați acasă și să informați pe angajatoarea sau pe angajatorul dumneavoastră.
• contactați telefonic medicul dumneavoastră de familie sau autoritatea de sănătate

publică competentă (de găsit pe pagina de web: https://tools.rki.de/PLZTool/). În plus,
puteți apela prin telefon persoane de contact medicale la numărul 116117 sau pe
pagina de web www.116117.de.
De acolo sunteți consiliat și sunt clarificate măsurile ulterioare.

• dacă se confirmă suspiciunea sau sunteți trimis în carantină preventiv, vă rugăm
să respectați neapărat regulile de comportament și puneți-vă de acord cu
angajatoarea sau angajatorul dumneavoastră asupra modului în care se
procedează ulterior.

Dacă ați avut contact cu o persoană infectată:
• în primul rând, trebuie să se evalueze din punct de vedere medical cât de mare este
riscul unei infectări pentru dvs. și ce alte măsuri sunt necesare.

• până când se face acest lucru: restricționați dumneavoastră înșivă contactele cu alți
oameni. Informați pe angajatoarea resp. angajatorul dumneavoastră și clarificați care
este procedura în continuare.

• contactați telefonic autoritatea de sănătate competentă (este de găsit pe pagina de web:

https://tools.rki.de/PLZTool/). În cazul în care autoritățile dispun ca măsură preventivă să
stați acasă, discutați cu angajatoarea sau angajatorul dumneavoastră, pentru a evita
pierderile financiare. Indicație: în conformitate cu § 3 EfZG (Legea germană privind
continuitatea achitării drepturilor salariale), un drept pentru plata în continuare a
salariului este valabil doar în caz de incapacitate de muncă determinată de boală.

• informați-vă prin intermediul Corona-App de la Charité. Acolo găsiți indicații, pe baza
cărora puteți aprecia mai bine riscurile și măsurile de comportament necesare.

Astfel mențineți redus riscul de infectare în companie și pe șantiere de construcții:
• Respectați cerințele privind distanța.

Acolo unde acest lucru nu este posibil, purtați o protecție pentru gură și nas.

• Respectați neapărat regulile de igienă: îndeosebi, spălați mâinile des și bine cu
săpun, strănutați și tușiți în încheietura brațului.

Informații suplimentare găsiți pe pagina de web www.bgbau.de/coronavirus
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