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PREVENIREA INFECȚIEI 
COVID-19 PENTRU 
MUNCITORII STRĂINI CARE 
AU CAZARE COLECTIVĂ 

RUMÆNSK
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Atunci când angajatorii pun o locuință la dispoziția muncitorilor străini, 
trebuiesc îndeplinite anumite condiții pentru a preveni răspândirea 
infecției cu noul coronavirus. Condițiile pentru locuință trebuie să prevină 
răspândirea infecției între corezidenți și să împiedice transmiterea infecției 
la locul lor de muncă și în societate.

6 SFATURI GENERALE 
1. Autoizola-ți-vă dacă aveți simptome de 

COVID-19, ați testat pozitiv sau dacă ați avut 
un contact apropiat cu o persoană infectată

2. Spălați-vă mâinile des sau folosiți alcool pentru
dezinfectare

3. Tușiți sau strănutați în mânecă

4. Evitați strângerile de mână, sărutările pe obraz
și îmbrățișările

5. Acordați atenție curățeniei - atât acasă, cât și 
la serviciu 

6. Păstrați distanța și rugați persoanele din jur să 
demonstreze consideraţie.

CURĂȚENIA ÎN CASĂ

Curățarea frecventă a punctelor de 
contact obișnuite, de ex. mânerele, 
întrerupătoarele, robinetele, suprafețele 
de masă sunt deosebit de importante. 
Curățarea regulată cu apă și săpun este 
suficientă în majoritatea cazurilor, dar 
poate fi suplimentată cu o dezinfectare 
ulterioară după o evaluare specifică și pe 
baza unui principiu de precauție.

Trebuie să fie posibil să spălați podeaua. 
Mobilierul și saltelele ar trebui să aibă 
învelitoare lavabile. Perne, plapumi, 
pături etc. ar trebui să fie lavabile - cel 
mai bine cu huse textile care pot rezista 
la mașina de spălat. Mobilierul ar trebui, 
de asemenea, să reziste la dezinfectanții 
obișnuiți.

Puncte de control pentru curățenie 
în casă
 Identificați și marcați punctele  de 

contact obișnuite, de ex. mânere de 
uși și butoane. De exemplu, puneți 
mici semne pe uși și pe întrerupătoa-
rele de lumină care să le amintească 
locuitorilor să își folosească coatele 
în loc de degete.

 Curățați frecvent și bine punctele
comune de contact.

 Oferiți acces ușor la chiuvete și 
dezinfectant pentru mâini și cu 
săpun lichid la chiuvete.

 Instalați dezinfectant pentru mâini  
în locurile în care se adună corezid-
enții și în preajma obiectelor pe care 
mulți le ating.

 Umpleți permanent dezinfectant  
și săpun pentru mâini.

 Îndepărtați prosoapele obișnuite, 
prosoapele și cârpele și folosiți 
în schimb prosoape de unică 
folosință și altele asemenea.

 Curățați camera atunci când un  
rezident se mută. Saltelele 
trebuiesc curățate și dezinfectate 
înainte de a fi iar luate în folosință.

  Prosoapele și lenjeria de pat  
trebuiesc spălate la nevoie și la 
minimum 60 ° C. Dacă lenjeria 
de pat trebuie folosită de un 
nou rezident, aceasta trebuie 
spălată la minimum 60 ° C 
înainte de a fi folosită din nou.

Semnalizare, instrucțiuni și 
igiena mâinilor
Cele 6 sfaturi generale (a se vedea mai 
sus) trebuie să apară pe afișe și trebuie 
să existe îndrumări cu privire la modul și 
frecvența curățeniei. Vezi aici afișul 
Consiliului Național al Sănătății despre 
sfaturile generale   www.ssi.dk

În acest sens, angajatorul sau 
personalul asociat cu unitatea de 
cazare are obligația de a instrui 
corezidenții cu privire la curățenie.
O bună igienă a mâinilor trebuie 
susținută ca o metodă eficientă de 
prevenire a infecției prin atingerea 
obiectelor, mâini și față.

http://www.ssi.dk
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Puncte de control pentru 
dormitoare / camere de zi

 Un pat de persoană, astfel încât  
să nu împărțiți spațiul de dormit și 
lenjeria de pat fără o curățenie 
serioasă.

 Un dulap, comodă sau altele de  
genul pentru depozitarea obiectelor 
personale. Un avantaj dacă dulapul 
poate fi blocat.

Puncte de control pentru bucătării  

 Amenajate cu un număr suficient 
de locuri de muncă în raport cu 
numărul de rezidenți. Eventual se 
pot pune afişe cu numărul maxim 
de persoane care ar trebui să fie 
în bucătărie în același timp.

 Gătitul în afara bucătăriilor  
nu ar trebui să aibă loc. 

 Trebuie să existe cantități  
suficiente de tacâmuri, pahare și 
veselă pentru numărul de rezidenți.

 Fiecare rezident trebuie să 
aibă acces la un dulap pentru 
depozitarea propriilor alimente și 
la instalații frigorifice.

 Se servesc portii la mesele  
comune. Fiecare locatar trebuie să 
strângă după sine după servirea 
masei. Igiena mâinilor se efectue-
ază înainte și după masă, precum și 
dezinfectarea suprafețelor de 
masă.

 Bucătăriile trebuiesc curățate frecvent,  
iar produsele de curățenie trebuie să 
fie disponibile. Locuitorii  trebuie să 
își curețe propriul post de lucru după 
gătit (ștergeți masa de bucătărie, 
curățați ustensilele de bucătărie etc.).

 Alcoolul de mână trebuie să 
fie disponibil în bucătării. 

Informații generale despre cerințele de distanță, 
marcare și climatul interior în locuința comună: 
Trebuie să fie posibilă păstrarea distanței fizice între rezidenți, adică, toată 
lumea trebuie să poată păstra distanța de 1 metru unul față de altul în 
orice moment. Distanța se măsoară „de la vârful nasului la vârful nasului”. 

Nu ar trebui să fie prea mulți rezidenți în camere mai mici. O regulă bună 
este că individul trebuie să aibă la dispoziție 4 m2 atunci când stă împreună 
cu altcineva într-o cameră, cum ar fi de exemplu sălile de masă. 

Trebuie să fie ușor pentru corezidenți să păstreze distanța de 1 metru: de 
ex. prin stabilirea unor marcaje/semne pe podea sau alte semne 
asemănătoare. Acest lucru este mai ales valabil în zonele unde se pot forma 
cozi cu ușurință, de ex. la servirea meselor sau în fața toaletelor. 

Locuințele trebuie să poată fi ventilate astfel 
încât să se obțină o aerisire si umiditate 
acceptabilă. De exemplu aerisire prin deschi-
derea ferestrelor sau ușilor, sau printr-un 
sistem de ventilație. 

Puncte de control pentru 
camerele comune 

 Mobilat cu o suprafață de 4 m2  
pe rezident. Eventual se pot pune 
afişe care explica pentru câte 
persoane este destinată camera. 

 Alcoolul de mână trebuie să  
fie disponibil în zonele comune. 

Puncte de control pentru 
toaletă și facilități de baie 

 Trebuie să existe toalete și facilități 
de baie adecvate în raport cu numă-
rul de locatari. În toate camerele cu 
toaletă, trebuie să existe o chiuvetă 
fie în cadrul toaletei, fie în holul care 
aparține de aceasta.  

 Pe lângă chiuvete, se pun 
prosoape de hârtie de unică 
folosință și săpun lichid. 

 Ghidurile pentru spălarea corectă  
a mâinilor trebuie să fie 
configurate, traduse în limba 
relevantă și cu imagini. 
Dezinfectantul pentru mâini 
trebuie să fie disponibil și la 
chiuvete / în băi. Consultați ghidul 
pentru spălarea mâinilor aici 
 www.baujordtilbord.dk

 Locuitorii sunt informați că nu 
ar trebui să folosească prosoape 
comune, nici chiuvetă, nici baie. 

 Locuitorii sunt informați că  
nu trebuie să depoziteze articole 
pentru igiena personală (periuțe 
de dinți, aparate de ras etc.) în 
toaleta comună și în facilitățile 
de baie. 

 Toaletele comune trebuie curățate 
zilnic și după cum este necesar. De 
asemenea, instalațiile de baie 
trebuie curățate frecvent și 
ventilate, dacă este posibil. 
Angajatorul trebuie să puna la 
dispoziție produse de curățare. 

http://www.baujordtilbord.dk
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ISOLAREA ANGAJAȚILOR 
INFECTAȚI - SAU SUSPECȚI DE 
INFECȚIE CU COVID-19

Izolarea eficientă a persoanelor infec-
tate care locuiesc în aceeași casă este 
esențială pentru a preveni infectarea 
altor persoane cu noul coronavirus.

Izolarea eficientă a persoanelor 
infectate care locuiesc în aceeași casă 
este esențială pentru a preveni 
infectarea altor persoane cu noul 
coronavirus.

Angajatorul trebuie să se asigure că 
există posibilitatea autoizolării 
salariatului dacă locuința acestuia 
este pusă la dispoziție de angajator.

La evaluarea locului în care ar trebui 
izolat angajatul, contactați 
municipalitatea, care poate îndruma 
oamenii către instalațiile de izolare 
municipale.

În legătură cu izolația, este 
foarte important să se asigure:

 că angajatul cu simptome 
este izolat de ceilalți rezidenți 
din casă, chiar dacă nu se 
simte rău

 că angajații izolați care trebuie
să părăsească casa, de ex. 
pentru a fi testați, poartă 
mască chirurgicala. 

 că alți rezidenți acordă o atenție 
suplimentară simptomelor 
COVID-19 în următoarele 14 
zile și că se autoizolează, dacă 
este cazul.

 că locuința este curățată  frecvent
și temeinic și că recomandările 
generale pentru prevenirea 
răspândirii infecției continuă să 
fie respectate.

Citiți mai multe despre prevenirea infecției cu coronavirus

 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smit-
tespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsen-
de-arbejdstagere

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
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