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Măsuri-cheie 
pentru prevenirea infecției COVID-19 

la locul de muncă 



Ce este COVID-19

Principalele simptome ale bolii

COVID-19 este o boală infecțioasă nouă care a fost descoperită
la finele anului 2019 și care nu a fost identificată anterior la om.



Evoluția Pandemiei provocate de virusul COVID-19



Evoluția infecției COVID-19 în Republica Moldova

Primul caz de COVID-19  a fost confirmat la 07 martie 2020 



Răspîndirea virusului COVID -19

Coronavirusul se transmite de la o persoană infectată la o persoană 
sănătoasă prin aerosoli în timpul tusei, strănutului sau la expirație.

Angajați se pot infecta și prin
simpla atingere a suprafețelor sau
obiectelor contaminate cu aerosoli 

și apoi atingerea cu mâinile
murdare a ochilor, nasului sau gurii



Cît timp trăiește virusul?

Pe suprafețe poroase (carton, hîrtie) 24 ore

Pe suprafețe dure și lucioase (sticlă, plastic, 
echipamente de producere, etc.)

72 ore 

• expunerea la razele solare;
• oscilațiile de temperatură și umiditate;
• expunerea la substanțe dezinfectante;
• tipul suprafeței contaminate.

Viabilitatea virusului depinde de mai mulți factori



Monitorizarea stării de sănătate a personalului

• Zilnic, la începerea zilei de muncă, 
documentați-vă care este starea de 
sănătate a angajaților (prezintă sau 
nu semne caracteristice infecțiilor 
respiratorii)

• Monitorizarea persoanelor după 
vârsta de 63 ani și care prezintă co-
morbidități (de ex. diabet zaharat, 
boli cardiovasculare și respiratorii)



Igienizarea locurilor de muncă

• Prelucrarea frecventă, cu utilizarea substanțelor dezinfectante ce 
au efect virulicid, a tuturor suprafețelor din mediul ocupațional, 
îndeosei a mînerelor de la uși, barelor de la scări, etc.

• Asigurarea angajaților cu șervețele și dezinfectanți pe bază de 
alcool de 70% pentru prelucrarea echipamentului individual de 
lucru înainte de utilizare

• Descurajarea angajaților să folosească alte locuri și unelte de 
lucru, decît cele individuale (personale)

 La prelucrarea suprafețelor se folosesc substanțe dezinfectante 
recomandate pentru acest scop

 Substanțele dezinfectante trebuie să fie folosite în conformitate cu 
indicațiile de pe etichetă (modalitatea de utilizare și timpul de 
expunere)



Promovarea igienei mînilor

• Promovarea spălatului frecvent și minuțios pe mîni, asigurînd 
accesul nelimitat la încăperi unde pot să se spele pe mâini cu 
apă curgătoare și săpun

• Instalarea dozatoarelor cu săpun lichid, a uscătoarelor de mîni 
și/sau a șervetelor de hîrtie de unică folosință

• Afișarea materialelor informative ce promovează spălarea 
corectă a mâinilor

• Instalarea, la intrarea în instituție, în locuri vizibile și accesibile a 
dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 
70%.



Spălarea corectă a mâinilor



Igiena respiratorie la locul de muncă 

• Neadmiterea aglomerării 
spațiilor de serviciu

• Respectarea distanței de cel 
puțin 1 metru între angajați și 
vizitatori

• Protejarea prin ecran de sticlă 
sau viziere a angajaților care au 
contact direct cu clienții

• Asigurarea cu măști medicale și 
șervețele de unică folosință a 
persoanelor care încep să 
tușească și să le curgă nasul în 
timpul zilei de muncă.

• Instalați coșuri de gunoi pentru 
aruncarea în mod igienic a 
materialelor folosite



Acțiuni în cazul suspecției de boală

• Izolarea temporară a angajatului suspect cu COVID-19 prin 
îndepărtarea din zona de muncă, într-o încăpere izolată bine 
aerisită

• Sunați 112 în cazul apariției semnelor de boală respiratorie (tuse, 
febră, dificultăți de respirație) pentru ca persoana să fie preluată 
și transportată la spital 

• Asigurați efectuarea curățeniei și dezinfecției tuturor spațiilor în 
care s-a aflat angajatul suspect cu COVID-19


Angajații, care au contactat cu un bolnav confirmat  cu 
COVID-19, trebuie să respecte instrucțiuni stricte ce 
țin de acțiunile ulterioare, inclusiv autoizolarea la 
domiciliu pe o perioadă de pînă la 14 zile.



Materiale informative și de conduită

Naționale:  www.msmps.gov.md;  www.ansp.md

Internaționale: www.who.int;  www.unicef.org

Surse oficiale:

http://www.msmps.gov.md/
http://www.ansp.md/
http://www.who.int/
http://www.unicef.org/


Mulțumesc!


