
Pentru IG Metall este clar: Sănătatea colegelor și a colegilor este pe primul loc în criza 
Corona. De aceea se vor pune în aplicare măsuri eficiente la toate locurile de muncă care 
reduc pericolul de infecție al angajaților.

Corona necesită o protecție ridicată a sănătății
Situația periculoasă este clară, nu trebuie cercetată mult timp: Riscul de a fi infectat cu Coronavirus este 
omniprezent - nu există doar la locul de muncă. Obiectivul central al politicii preventive în condițiile 
pandemiei este încetinirea vitezei de răspândire a infecțiilor și protecție angajaților. Fără îndoială sunt 
valabile următoarele: Munca în timpul pandemiei necesită un nivel de protecție al sănătății mai ridicat 
decât în condiții normale. Și: Pentru angajații care necesită protecție, deoarece suferă de o boală  
anterioară trebuie luate măsuri speciale.

Se dezvoltă strategia de prevenire și se alocă responsabilitățile 
Dezvoltarea și aplicarea unei strategii eficiente pentru prevenirea Corona în întreprinderi trebuie să aibă 
loc cât mai rapid posibil. Deoarece Coronavirus se transmite pe calea particulelor și a infecțiilor de 
contact, măsurile de protecție se focalizează pe reducerea pericolului de infectare prin asigurarea unei 
distanțe de siguranță între angajați precum și prin măsurile de igienă. Angajatorul are obligația: Sunteți 
responsabil prin lege pentru protecția sănătății. Angajatorii au responsabilitatea de a organiza munca și 
de a folosi mijloacele tehnice astfel încât să se păstreze cerințele legate de distanță și de igienă.

Dar și consiliul de administrație are sarcini importante. Se implică în evaluarea și punerea în aplicare a 
măsurilor necesare. Instrumentele pe care le aveți la dispoziție în cadrul politicii de prevenire sunt 
cunoscute și se pot adapta problemelor noi. Acestea reprezintă responsabilitatea și evaluarea conform 
riscurilor. Este important: În cazul în care există Corona nu mai trebuie să se realizeze o evaluare a tipului 
de pericol. Este evident pericolul de infectare . În întreprinderi trebuie să se verifice, în ce domenii de 
muncă nu se respectă ofertele de distanță și de igienă și sunt necesare măsuri de prevenire.

Informații 
importante

PREVENIREA CORONA ÎN ÎNTREPRINDERE
ASPECTE IMPORTANTE PE SCURT



Măsurile se transpun conform ”Principiului de TOP”
Standardele de protecție a muncii trebuie atinse prin măsurile de protecție tehnice, organizatorice și 
personale. Măsurile preventive care trebuie luate în fiecare întreprindere în mod individual, indică 
pericolele legate de locație. Un lucru este clar: Este valabil principiul TOP. Legea protecției muncii 
prevede măsurile tehnico-organizatorice. Măsurile personale sunt subordonate. Protecția împotriva 
infecției poate fi deosebit de eficientă doar dacă se combină mai multe măsuri.

Instrucțiunile reprezintă cheia succesului
Cele mai bune măsuri nu își ating efectul dorit, dacă colegii și colege nu se implică în mod eficient. O 
instruire sistematică și suficientă este cheia către o prevenție de succes. Dar și angajații sunt solicitați: 
Trebuie să aveți grijă la aplicarea interdicției de distanțare și de igienă, astfel încât toată lumea să 
contribuie la măsurile necesare.

Reguli pentru prevenirea Corona
Măsuri tehnice selectate

 ▸ Distanțe minime la terminalul de înregistrare a timpului sau la crucea rotativă cu marcaje pe podea
 ▸ Mașinile sau mobilierul se aranjează astfel încât să se asigure distanțele minime
 ▸ Instalarea pereților separatori transparenți
 ▸ Folosirea altor hale
 ▸ Se adaptează tehnologia aerului, se asigură o aerisire regulată 
 ▸ Punerea la dispoziție a uneltelor suplimentare

Măsuri organizatorice selectate
 ▸ Asigurarea distanței minime în camerele de schimb, spălare și pauză precum și în cantine
 ▸ Egalizarea căilor de acces interne
 ▸ Procesele de muncă se transpun în producție astfel încât să se poată păstra distanța minimă între 
angajați

 ▸ Procesele de muncă se modifică în birou, se reglementează regulile Homeoffice
 ▸ Se stabilește programul de muncă și pauzele modificate
 ▸ se evită deplasările în interes de serviciu care nu sunt neapărat necesare, activitățile necesare pentru 
munca în străinătate se planifică cu grijă

Măsuri selectate legate de persoane
 ▸ aveți grijă la simptomele posibile înainte de muncă
 ▸ pe drum de la și către muncă trebuie evitate pe cât posibil grupurile de persoane în mijloacele de 
transport în comun; folosirea mașinii, a bicicletei sau respectarea regulilor de distanțare în autobuzul 
de muncă

 ▸ dacă este necesar purtarea protecției pentru gură-nas sau a echipamentului personal de protecție
 ▸ se acordă atenție igienei individuale a mâinilor precum și la tuse și strănut 
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