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Të veprosh si duhet është thelbësore nëse tek bashkëpunëtorët shfaqen simptoma 
të tilla si kollë e thatë, temperaturë, vështirësi në frymëmarrje e panjohur më parë: 

Sigurohuni ju lutem që bashkëpunëtorja ose bashkëpunëtori: 

• Të qëndrojë larg vendit të punës (nga kantieri i ndërtimit, zyra, objekti i pastrimit) ose 
të largohet menjëherë që aty. Në kontakt me njerëzit e tjerë, distanca duhet të 
respektohet rreptësisht dhe të mbahet maskë mbrojtëse .

• Duke përfshirë mjeken ose mjekun e kompanisë, të kontaktojë përmes
telefonit mjekun familjar ose departamentin përgjegjës shëndetësor (gjenden
tek: https://tools.rki.de/PLZTool/). 

Në vendin e punës duhen të merren këto masa: 

• Menjëherë: Pastroni duke larë me surfaktant ose me detergjentë me përmbajtje
alkooli sipërfaqet në zonën e punës të personit të prekur. Këtu duhet patur kujdes
mbrojtja e personelit të pastrimit.

• Ambjentet në të cilat ka qenë personi i prekur duhen ajrosur 30 minuta me
dritare plotësisht të hapura.

• Në çdo rast dyshimi, sigurohuni që të mund të gjurmoni se cilët punonjës ishin në
afërsi të personit në fjalë, në përputhje me regjistrimet sipas Ligjit të Dërgimit të
Punonjësve.

Së bashku me punonjësit tuaj, ju mund të bëni shumë për të minimizuar rrezikun e një 
infeksioni të koronavirusit në kompani ose në kantierët e ndërtimit: 

Informoni dhe organizoni sa më herët: 

• Kryeni një vlerësimi rreziku në përshtatje me situatën. Mbani parasysh nevojën që mund të 
krijohet për një koordinim me ndërtuesin ose SiGeKo (Koordinatorin për Mbrojtjen e 
Sigurisë dhe të Shëndetit).

• Udhëzoni punonjësit për simptomat e sëmundjes COVID-19 dhe rregullat e sjelljes
dhe dokumentojeni këtë.

• Sigurohuni që të respektohen rregullat e distancimit . Aty ku kjo nuk është e mundur, duhet 
të keni kujdes që të përdoren maskat mbrojtëse.

• Nëse është e nevojshme, shtojini objektet për larjen e duarve (ujë të rrjedhshëm,
sapun, peshqirë letre njëpërdorimshëm) në mënyrë që të respektohen ´
Rregullat e higjienës .

• Minimozimi kontaktet me njëri-tjetrin dhe me palët e treta sa më shumë që të jetë e mundur. 

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/2016/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/hygieneplakat-der-bg-bau/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/hygieneplakat-der-bg-bau/


Më shumë udhëzime do të gjeni tek www.bgbau.de/coronavirus 

Faqe 2 nga 2 

• Matja e temperaturës me aparat digjital në përputhje me rregulloret e mbrojtjes
së të dhënave, mund të jetë një mbështetje.

• Mbani çdo ditë listat e pjesëmarrjes për çdo vendndodhje biznesi ose kantier ndërtimi,
bashkë me të dhënat e kontaktit të punonjësve që punojnë atje, në mënyrë që
kontaktet të mund të gjurmohen nëse dyshohet për një infeksion të coronavirusit.

• Plotësoni përkatësisht listat që keni mbajtur tashmë.
• Sigurohuni që të mund të gjurmohen edhe kontaktet me palët e treta (furnitorët,

përfaqësuesit e ndërtuesit, pronarët e ndërtesave, etj.).
• Nëse keni nevojë për ndihmë ose këshillim, kontaktoni mjeken ose mjekun e

kompanisë tuaj.

http://www.bgbau.de/coronavirus
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