
 n. 

BGBAU_Blanko.dotx Pagina 1 din 6 

Scurt ghid privind modul de acțiune pentru respectarea cerințelor referitoare la spații 
și la igienă pe șantiere de construcții în timpul pandemiei de coronavirus

Cerințele minime pentru dotarea de șantiere de construcții cu grupuri sanitare, camere pentru pauze 
și vestiare sunt stabilite în Regulamentul pentru locuri de muncă și în regulile aferente pentru locuri 
de muncă (ASR A4.1). Acestea sunt valabile și în timpul pandemiei de coronavirus. La acestea se 
adaugă cerințele crescute determinate de pandemie referitoare la o curățenie corespunzătoare. 
Pentru aceasta se aplică TRBA 500 în mod corespunzător, atât timp cât există riscul de infectare 
declanșat de pandemia de coronavirus. Scurtul ghid care urmează privind modul de acțiune trebuie 
să vă sprijine să identificați și să implementați cerințele pentru șantierul dumneavoastră de 
construcții. 

Informații despre șantier  

Numărul de angajați în total, în același timp: 

De sex masculin                                                                 De sex feminin:  

Începere: Terminare: (Durata: ) 

Grupuri 
sanitare 

Numărul maxim de 
angajați care 
folosesc de obicei 
grupurile sanitare 

locuri pentru 
spălat 

Locuri 
pentru duș 

Toalete / 
pisoare 

Selectare 

Utilizarea mixtă  
(f + b) este permisă 
la nu mai mult de  
6 angajați din 
fiecare sex pe 
șantierul de 
construcții și 
utilizare separată. 

≤ 5 1 0 1* 

6 - 10 2 0 1* 

11 - 20 3 1 2 

21 - 30 5 1 3 

31 - 40 7 2 4 

41 - 50 9 2 5 

51 - 75 12 3 6 

76 - 100 14 4 7 

pentru 
fiecare 30 +3 +1 +1

* Pentru angajații de sex masculin se recomandă
1 pisoar suplimentar 
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    Cerințe de bază pentru toalete Selectare 

Toaletele trebuie să fie situate în apropierea locului de muncă,  
asta însemnând: 

• o distanță de deplasare nu depășește 100 m sau 
• o distanță de deplasare nu depășește 5 minute  

(în funcție de condițiile șantierului) 

 

Hârtie igienică existentă  

Posibilități existente de depunere pentru echipamentul individual de 
protecție în afara toaletelor 

 

 
 
 

         Utilizarea unei cabine de toaletă fără racordare                   
O cabină de toaletă mobilă neracordată la canalizare este 
suficientă, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 

Selectare 

≤ 10 angajați simultan și mai puțin de 2 săptămâni consecutive pe 
șantierul de construcții 

 

Curățenie zilnică în cabina de toaletă în caz de utilizare zilnică  

 În perioada 15.10.-30.04., toaleta să poată fi încălzită  

Facilități pentru spălarea mâinilor în imediata apropiere a toaletelor 

• apa curentă de la o conductă/un rezervor 
• sistem închis de evacuare a apei (în canalizare/în rezervor) 

 

 

Curățarea mâinilor în conformitate cu cerințele de igienă,  
cu săpun lichid și prosoape de unică folosință 
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Curățarea 
grupurilor 
sanitare în 
conformitate cu 
TRBA 500 

Interval  
necesar 

Detergent/dacă este 
necesar dezinfectant: 

Curățare de către: 

 
Chiuvete  
(metoda de 
ștergere umedă, iar 
dacă este necesar 
ștergeți cu 
dezinfectant) 

 
Zilnic sau după 
necesități 
  
Stabilire: 
 
_______________ 

  

 
Toalete 
(metoda de 
ștergere umedă, iar 
dacă este necesar 
ștergeți cu 
dezinfectant) 

 
Zilnic sau după 
necesități 
  
Stabilire: 
 
_______________ 

  

 
Suprafețe  
(metoda de 
ștergere umedă 
(resp. udă), iar 
dacă este necesar 
ștergeți cu 
dezinfectant) 

 
Zilnic sau după 
necesități 
Stabilire: 
 
_______________ 

  

 
 
  



 
  
 
 
 

BGBAU_Blanko.dotx Pagina 4 din 6 

Încăperi pentru pauze 
 
Este necesară o încăpere pentru pauze? 
Pentru angajați de pe șantiere de construcții trebuie să se prevadă o încăpere sau o zona  
pentru pauze, deoarece sunt îndeplinite de regulă cerințele în conformitate cu ASR A4.2,  
punctul 4.1, alin. 3 *). 
*) Indiferent de numărul de angajați trebuie să se pună la dispoziție o încăpere sau o zonă  
pentru pauze, atunci când motive de securitate sau de sănătate impun acest lucru. (ASR A4.2, 
punctul 4.1 alin.3) 

  Cerințe pentru încăperi pentru pauze Îndeplinită 

Încăperi sau zone în vagoane pentru șantiere, 
containere sau clădiri existente. 
Stabilire: _____________                            

 

Suprafața încăperii ≥ 6 m2  

Suprafața de bază ≥ 1 m2 pentru fiecare dintre angajații  
prezenți simultan, inclusiv scaun și masă 

 

Înălțimea până la tavan ≥ 2.30 m  

Nivelul iluminării ≥ 200 lx  

Temperatura în încăpere în timpul pauzelor ≥ +21° C  

Încăpere cu posibilități de ventilație  

Inventar ușor de curățat  

Recipiente cu capac pentru deșeuri  

 

Curățare în 
conformitate cu 
TRBA 500 

Intervalul  
necesar 

Detergent/dacă este 
necesar dezinfectant: 

Curățare de către: 

Suprafețe: 
Pardoseli, suprafețe 
de lucru (de ex. 
mese), alte suprafețe 
de contact (de ex., 
clanțe)  
 
(metoda de ștergere 
umedă (resp. udă), iar 
dacă este necesar 
ștergeți cu dezinfectant) 
 

 
Zilnic sau după 
necesități 
 
 
 
Stabilire: 
 
 
_______________ 
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Vestiare 

Este necesar un vestiar? 
Este necesar un vestiar pe șantiere de construcții în cazul în care nu există nicio posibilitate pentru 
schimbarea hainelor și pentru păstrarea separată a hainelor de lucru și a hainele personale în 
dulapuri adecvate. (ASR A4.1, punctul 8.5) 

   Cerințe pentru vestiare Îndeplinită 

0,5 m² pentru fiecare persoană 

2 dulapuri pentru fiecare persoană, cu dimensiunile 30 x 50 x 180 cm 

Pentru 4 persoane, 1 scaun 

Curățare în 
conformitate cu 
TRBA 500 

Intervalul 
necesar 

Detergent/dacă este 
necesar dezinfectant: 

Curățare de către: 

Suprafețe: 
Pardoseli, suprafețe de 
lucru (de ex. mese), 
alte suprafețe de 
contact (de ex., clanțe) 
(metoda de ștergere 
umedă (resp. udă), iar 
dacă este necesar 
ștergeți cu 
dezinfectant) 

Zilnic sau după 
necesități 

Stabilire: 

_______________ 
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Măsuri pentru 
igienă personală 

Cum? Când? 

1. Curățare mâini Aplicați săpun lichid din dispenser 
pe mâinile umede și frecați cca.  
20-30 de secunde, spălați bine și 
uscați bine cu prosoape de unică 
folosință. 

• După murdărire 
• Înainte și după folosirea 

toaletei 
• Înainte de pauză resp. 

înainte de manipularea 
alimentelor 

• În caz că este necesar 

2. Potecția pielii și 
îngrijirea pielii 

După scoaterea din flaconul sau 
tubul dozator, masați pentru a intra 
în piele. 

• Înainte de lucrări în medii 
murdare sau umede 

• După curățarea mâinilor 
• De mai multe ori pe zi 

3. Dezinfectarea 
igienică a mâinilor 

Luați dezinfectant în cantitate 
suficientă din dispenser 
(aproximativ 3-5 ml) și frecați cca. 
30 de secunde pe mâinile uscate. 
Nu folosiți apă. 

După contactul cu materiale sau 
suprafețe potențial contaminate 
infecțios sau microbian (de ex., 
excreții corporale sau sânge, 
scaune de toaletă murdare sau 
altele asemenea). 

 
Curățarea corectă a mâinilor: www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-
suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/ 
 
 

 

        Data:  
 
-------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Firma/ștampila      Semnătura 
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