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Date despre răspândirea 
infecției cu corona-virus 
prin particule în aer

Date despre răspândirea infecției prin particule în aer
Infecția apare de la persoană la persoană prin picături mici din tractul respirator, 
care se răspândesc prin tuse și strănutat. Pe măsură ce picăturile de pe căile 
respiratorii cad pe pământ în decurs de 1-2 metri, riscul de contaminare prin cădere 
este redus efectiv distanțare.

Persoanele infectate pot secreta virusuri în zilele premergătoare dezvoltării 
simptomelor, dar și în cazurile în care acestea nu dezvoltă simptome.
Cea mai mare excreție de virus pare să fie în primele zile de simptome. Cel mai 
mare risc de infecție se crede că provine de la persoanele cu simptome care 
tușesc, strănută etc.

Prin conversații obișnuite, riscul de infecție prin aer este mic, dar riscul de infecție 
prin aer este crescut la următoarele activități: cântat, conversații agitate, strigătele, 
strănutul necontrolat și tușit etc.

Infecția prin contact este prevenită printr-o igienă bună - priviți informațiile atașate 
despre asta.

Ce puteți face pentru a preveni infecția?
În primul rând, asigurați-vă că toată persoanele pot lucra la o distanță de cel puțin 
1 metru unul de altul.   Asta este valabil atât pentru munca în spatii închise, cât și 
pentru munca care se desfășoară în aer liber.   Când riscul de infecție prin aer este 
crescut, se cere menținerea distanței de 2 metrii. 

Dacă nu este posibilă menținerea distanței, trebuie să luați alte măsuri eficiente 
pentru a reduce riscul de infecție. Asta se poate realiza prin uzul apărătoarelor, 
măștilor sau a unui regulament de  comportament social. De exemplu:
să vă întoarceți capul in direcție opusă, când treceți printr-un un coridor îngust. 
De asemenea, pot exista reguli care impun câte persoane pot fi într-o cameră în 
același timp. Răspândirea infecției poate fi limitată și prin organizarea muncii în 
echipe permanente.

Fiți conștienți dacă este zgomot în zona de lucru și dacă angajații trebuie să 
comunice mult și tare în timpul lucrului.

Mai ales despre măști și viziere pentru față
În situațiile în care nu puteți respecta cerințele de distanță și trebuie să utilizați 
apărătoare, utilizarea măștilor este recomandată tuturor. Aceasta înseamnă că, dacă 
un coleg tușește / strănută necontrolat, picăturile se vor retine pe interiorul măștii și nu 
în ochii colegului, care poate fi infectat prin mucoasă. Măștile de unică folosință sunt 
aruncate după utilizare sau dacă sunt umede.

Dacă nu toată lumea poartă o mască la lucru, va puteți proteja în plus cu ochelari 
de protecție sau cu o viziera de protecție. Folosiți măști pentru a asigura filtrarea 
bacteriilor (mască chirurgicală de tip 1 sau 2).

Ai nevoie de mai  
multe informații?
Vedeți mai multe despre prevenirea  
răspândirii infecțiilor în locurile  
de muncă

www.baujordtilbord.dk sau  
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/ 
forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Contactați Task Force * pentru  
industriile ecologice pentru a reduce  
bolile coronariene dacă aveți întrebări  
sau ați găsit o soluție bună de care  
și alții pot beneficia:

Landbrug & Fødevarer 
SEGES:
Director de securitate și sănătate  
la locul muncii 
Helle Birk Domino 
mobil 2133 7730

Votul Sindicatului Profesional  
3F
Consultant politic în domeniul  
mediului și al muncii 
Jesper Lund Larsen 
Tlf.: 8892 1012

Gartneri- Land- og Skovbrugets
Angajatori, GLS-A HR și șef in  
domeniul muncii   
Anne Marie Hagelskjær Smit 
Tlf.: 8740 3400

Corona-virusul nu este transmis în aer, ci se transmite de la om  
la om prin inhalarea unor particule aflate în aer și contact direct.

*Task Force pentru profesii de grădinărit este compus din reprezentanții ai Landbrug & Fødevarer, 3F, GLS-A, Arbejdstilsynet og Statens Seruminstitut  
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Unde poate exista riscul unei infecții prin aer?
Munca fizică grea sau efortul, în cazul în care persoanele care lucrează îndeaproape la o sarcină pot ajunge să respire 
greu din cauza muncii și astfel crește riscul infecției prin aer. De exemplu doua persoane care ridică greutăți împreună.
Soluționare: Uzul vizierelor sau măștilor de protecție.  Dacă este posibil, solicitați un ajutor tehnic pentru ca o singură 
persoană să poată îndeplini sarcina.

Camere sau zone de lucru prin care se circulă și cineva lucrează de obicei la o distanță de un metru. 
Soluționare: Max 1 persoană la 4 m² într-o cameră mică - pauzele se pot ține în perioade diferite - echipe de lucru în perioade 
diferite / ore de lucru diferite - uzul apărătoarelor - măști sau viziere - echipe permanente - marcarea „traseelor   de circulație” - 
semne de distanță.

Drumuri de acces înguste, unde există riscul de aglomerație, deoarece multe persoane trebuie să se treacă pe acolo, sau 
dacă este dificil pentru 2 persoane să treacă printr-un loc și să respecte cerințele de distanță de min. 1 metru.
Soluționare: La fel cum am menționat mai sus. În plus, alinierea traficului pietonal - sau angajații își vor întoarce In sens opus 
pentru a evita tusea accidentală și strănuturi când trec unul pe lângă altul. Planificați „cine face ce și când” pentru a reduce 
traficul în locuri aglomerate.

Obțineți inspirație pentru soluții aici: Catalog cu idei

VERIFICARE PENTRU LIMITAREA  
INFECȚIILOR CORONA ÎN:

Data: 

Munca fizică grea poate fi:  
(bifează)

Soluții: Responsabil: Urmărirea:

   Saci - ridicări grele
   Manevrarea animalelor 
   Materiale / unelte
   Altele - ce?

_______________________________

 

Camerele sau zonele de lucru în 
care se circulă pot fi:

   Secțiuni mici de grajd - ce 
   Forrums
   Încăperi Tehnice
   Atelier
   Birouri
   Camere pentru servit masa/
spații de pauză

   Loc de muls
   Vestiare
   Vehicule / instalații 
   Altele - ce? 

_______________________________

Pasaje înguste pot fi:

   Pasaje / grajduri înguste 
   Intrări / ieșiri
   Zone cu risc de aglomerație
   Altceva - ce? 

_______________________________

Informații despre regulamente:

   Instrucțiuni pentru angajați
   Instrucțiuni pentru vizitatori
   Material orientativ (limbă?)
   Postere și marcaje
   Altele - ce?

_______________________________

Întreprindere 

www.baujordtilbord.dk


