n.

Acționați corect în caz de suspiciune sau de confirmare a
unei îmbolnăviri cu COVID-19 în compania dumneavoastră
Informații pentru antreprenoare și antreprenori

artegoro

Este esențial să se acționeze corect în cazul în care apar la angajați simptome
precum tuse uscată, febră, o dispnee necunoscută anterior:
Vă rugăm să vă asigurați că angajata sau angajatul:
• rămâne departe de locul de muncă (șantier de construcții, birou, obiect de curățat)

resp. pleacă imediat. La contactul cu alte persoane trebuie să se respecte neapărat
distanţa și să se poarte o protecție pentru gură și nas.

• ia legătura telefonic, prin intermediul medicului de companie, cu cabinetul medicului de
familie sau cu autoritatea de sănătate publică competentă (se găsește pe site-ul:
https://tools.rki.de/PLZTool/).

Aceste măsuri trebuie să fie luate la locul de muncă:
• imediat: suprafețele din zona de lucru a persoanei vizate curățați-le umed cu

Tensid sau cu detergenți conținând alcool. La aceasta, trebuie să se aibă în vedere
protejarea persoanelor care fac curățenia.

• camerele în care a stat persoana vizată aerisiți-le timp de 30 de minute cu
fereastra complet deschisă.

• aveți grijă ca în caz de suspiciune, pe baza înregistrării în conformitate cu legea de

detașare a lucrătorilor, să se poată depista ce angajați s-au aflat în imediata apropiere
a persoanei vizate.

Împreună cu angajații dumneavoastră, puteți face multe pentru a menține cât mai
scăzut posibil riscul de infectare cu coronavirus în companie sau pe șantiere de
construcții:
informați și organizați din timp:
• efectuați o evaluare corespunzătoare a riscurilor, adaptată la situație. Aveți în vedere
necesitatea eventuală a punerii de acord cu clientul sau cu SiGeKo (coordonatorul în
materie de securitate și sănătate în muncă).

• instruiți angajați cu privire la simptomele îmbolnăvirii cu COVID-19 și cu regulile
necesare de comportament și documentați acest lucru.

• aveți în vedere ca cerințele privind distanța să fie respectate. Acolo unde acest lucru
nu este posibil, ar trebui aveți în vedere utilizarea de protecție pentru gură și nas.

• în caz că este necesar, creați facilități suplimentare pentru spălarea mâinilor (apă
curentă, săpun, prosoape de unică folosință), astfel încât regulile de igienă să
poată să fie respectate.

• reduceți cât mai mult posibil contactele uni cu alții și cu terțe părți.

• măsurarea temperaturii fără contact, respectându-se politica de confidențialitate
•

•
•
•

a datelor, poate fi de ajutor.
întocmiți zilnic liste de prezență pentru fiecare punct de lucru sau șantier de
construcție, cu datele de contact ale angajaților care lucrează acolo, pentru ca în caz
de suspectare de îmbolnăvire cu coronavirus să poată fi depistate persoanele de
contact.
completați în mod corespunzător listele deja întocmite.
aveți în vedere aici, ca și contactele cu terții (furnizori, reprezentanți ai clientului etc.) să
poată fi depistate.
dacă aveți nevoie de ajutor sau de consiliere, contactați medicul companiei.

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