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Plan de masuri pentru prevenirea si gestionarea infectiilor cu
CORONA VIRUS - COVID - 19
În scopul prevenirii raspândirii infectarii cu coronavirus si asigurarii securitatii si sanatatii
personaluluiangajatîn SC CETHidrocarburiSA,se stabilescunnatoarelemasuri:
A. Masuri generale de informare:
1. Afisarea pe site-ul organizatiei si la avizierul organizatiei SC CET Hidrocarburi SA, precum
si aducerea la cunostinta personalului angajat di~ organizatie a Planului de masuri pentru
gestionarea infectiilor cu CORONAVIRUS COVID - 19.
B. Masuri cu privire la accesul în organizatie:
2. Pentru activitatea de solutionare a cererilor si reclamatiilor, respectiva activitatii de acces la
informatii publice se recomanda utilizarea numai a mijloacelor electronice de comunicare
(e-mail contact@cetharad.ro, r.p@cetharad.ro, web:cetharad.ro, telefon/fax.
3. În situatiile în care este strict necesara prezenta fizica a solicitantului la sediul organizatiei,
se va avea în vedere mentinerea distantei de cel putin 1 metru fata de celelalte persoane din
incinta (nu mai mult de 1 persoana la ghiseu) si purtarea obligatorie a mastii de protectie.
4. La intrarea în institutie a persoanelor straine, acestora li se va solicita sa poarte masca de
protectie, iar personalul care asigura serviciul de paza are obligatia de a lua temperatura
fiecarui vizitator.
5. Amenajarea la intrarea în organizatie, în spatiul de la casierie si relatii cu clientii, a unui
dozator cu dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intra în sediul respectiv.
C. Masuri de igiena în organizatie si la locurile de munca:
6. Asigurarea la nivelul fiecarui compartiment a materialelor destinate igienei personale
(sapun, servetele), a dezinfectantilor pentru mâini si a substantelor pentru dezinfectarea
suprafetelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (mese, birouri, tastaturi, telefoane, clante
usi, alte suprafete expuse).
7. Acordarea echipamentului de protectie (masti, manusi de protectie etc.).
8. Realizarea frecventa a dezinfectarii suprafetelor si obiectelor atinse frecvent si a mâinilor.
9. Efectuarea frecventa a dezinfectiei tuturor spatiilor comune de tipul holuri, scari, balustrade,
grupuri sanitare si alte asemenea.
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Masuri de protectie a personalului institutiei:
10.În functie de specificul fiecarui compartiment din organizatie, s-au luat masuri cu privire la
limitarea numarului de persoane prezente în acelasi timp în institutie.
11. În cazul organizatiei a fost elaborata o instructiune proprie IPSSM - 26 privind protectia
lucratorilor împotriva expunerii la coronavirusul COVID-19. Sefii tuturor compartimentelor
din SC CET Hidrocarburi SA au obligatia aducerii la îndeplinire a prevederilor acestei
instructiuni si totodata vor instrui personalul din subordine cu prevederile acestei
instructiuni, pe baza de semnatura, care sa ateste însusirea masurilor si recomandarilor
cuprinse în instructiune.
12. Instruirea personalului va cuprinde, pe lânga aducerea la cunostinta a prevederilor
instructiunii, constientizarea si responsabilizarea personalului inclusiv mediile la care au
acces, rolul pe care îl au în constientizarea membrilor familiei pentru a împiedica
dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru si
activitatea. De asemenea, instruirea va fi consemnata în fisa de instruire individuala SSM a
fiecarui lucrator.

13.În cazul unui lucrator confirmatcu COVID - 19, angajatorulare obligatia sa informeze
Directia de Sanatate Publica pe raza careia îsi desfasoara activitatea, în vederea demararii
procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologi:ce.
14.În functie de evolutia situatiei la nivel national; masurile stabilite se vor adapta continuu
celor dispuse de autoritatile competente.
E. Masuri de protectie emise de Ministerul Sanatatii:

- Spalati-va pe mâini cu apa si sapun;
- Evitati contactul cu persoanele care sufera de infectii respiratorii acute;

-Nu va atingeti ochii, nasul, gura daca nu aveti mâinile igienizate;
- Acoperiti-va nasul si gura când stranutati sau tusiti;
-Nu luati medicamente antivirale sau antibiotice rara prescriptia medicului;
- Curatati suprafetele cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool;

- Folositi masca de protectie în spatiile închise si în apropierea oamenilor bolnavi;
- Prelucrarea si informarea lucratorilor cu privire la modul de interactiune, în afara
orelor de program, cu alte persoane care ar putea fi susceptibile de simptome virale.

Avizat
Medicul de medicina muncii
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