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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN VASLUI 
LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI 
STR. CASTANILOR, NR 3 
TELEFON:  0235318122 
FAX:  0235318614 

 
 

ORDIN nr. 3.577/831/2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru 
asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate  în 
muncă, pe perioada stării de alertă. 
 
Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 

asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, 

toţi angajatorii din sectorul public şi din privat implementează următoarele măsuri:  

 informează angajaţii cu privire la precauţiunile universal valabile:  

    -  menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;  

– menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau 

cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;  

– evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;  

– menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică 

folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă 

va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;  

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 

m;  

– pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile 

vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, 

în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a 

afecta durata programului normal de lucru;  

– pot individualiza programul de lucru al angajaţilor astfel încât între aceştia să se asigure 

existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, 

pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata 
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programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi 

care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru.  

– asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării 

aglomeraţiei la locurile de muncă; 

–  limitează accesul la zonele comune şi asigură respectarea normelor de distanţare socială în 

aceste zone; 

–  stabilesc reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi 

nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;  

– desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în 

unitate/instituţie; 

–  asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea 

programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;  

– amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al 

locului de muncă;  

– interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul 

SARS CoV-2;  

– întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o 

persoană simptomatică; 

–  aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se 

lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, 

în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să 

rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m;  

– dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;  

– dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens 

folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar);  

– dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi 

spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;  

–  pot crea spaţii special amenajate pentru angajaţii care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane 

cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);     aa) asigură acordarea pauzelor de masă 

eşalonat, cu respectarea distanţei de minimum 1,5 metri între lucrători;  
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– evită folosirea instalaţiei de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură 

nebulizarea şi dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului, în 

afara programului de lucru;     ac) asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare şi săli 

de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi montează postere cu modul corect de spălare a 

mâinilor;  

–  amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin 

stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere.  

Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în 

care birourile sunt apropiate;      ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile 

în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar 

să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale;  

-  se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderent prin 

mijloace electronice;  
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