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Date despre răspândirea 
infecției cu coronavirus 
prin contact

Date despre infecția cu corona-virus prin contact
Infecția se petrece prin atingerea suprafețelor contaminate cu viruși, care apoi sunt 
transferate prin atingerea nasului, ochilor sau gurii.

Corona-virusul are o durata de supraviețuire de 48 de ore pe suprafețe. Cu toate 
acestea, este important să rețineți că nu puteți fi infectat doar prin atingerea 
obiectelor sau a suprafețelor cu viruși.

Contaminarea cu particule în aer este prevenită prin păstrarea distanței și uzul 
apărătoarelor - priviți foaia de lucru separată despre aceasta.

Ce puteți face pentru a preveni infecția?
Riscul de infecție prin contact este redus dacă se ține o igienă bună a mâinilor sau 
prin uzul soluțiilor fără contact al sarcinilor de lucru. Soluțiile fără contact înseamnă 
modalități de a efectua o acțiune sau o sarcină fără a intra în contact cu un obiect, 
o suprafață sau alte persoane. De exemplu, o soluție fără contact poate fi folosirea 
propriului touch pen pentru un copiator, iPad și altele asemenea. Infecția este 
de asemenea prevenită prin curățarea punctelor de contact, cum ar fi mânerele 
ușilor, balustrade, diverse „mecanisme cu deschidere închisă”, de ex. robinete. 
În general, toate acele locuri care de obicei sunt atinse sau operate cu mâna. 
Mănușile de unică folosință pot fi de asemenea o opțiune în unele cazuri. Mănușile 
de unică folosință se aruncă imediat după ce au fost uzate. 

Cel mai important lucru este însă să  
asigurăm o igienă bună a mâinilor!
Spălați-vă des și bine pe mâini, sau ștergeți-vă mâinile cu spirt. După spălare, 
ștergeți mâinile cu hârtie sau uscător de aer. Spălarea sau ștergerea cu spirt este 
primul lucru pe care-l faceți când participați la o muncă și când vă întoarceți 
acasă. Nu vă atingeți fața cu mâinile nespălate.

În general, evitați contactul cu punctele de contact sau folosiți mănuși sau hârtie 
de unică folosință atunci când atinge obiecte și suprafețe, cum ar fi atunci când 
închideți robinetul.

Curățarea uneltelor de lucru și a altor suprafețe cu puncte de contact 
Curățarea punctelor de contact pe uneltele și suprafețele de lucru se face prin 
frecare sau ștergere cu pânză și cu săpun și apă. Cârpa se spală la 80 de grade C 
sau se aruncă după utilizare. În mod alternativ, se pot utiliza șervețele umede cu 
dezinfectant sau soluționarea fără contact fizic.

Uneltele de lucru sau mâinile care devin foarte murdare și prăfuite în timpul lucrului 
se curăță cu apă și săpun, deoarece ștersul doar cu spirt își poate pierde efectul 
pe suprafețele și mâinile foarte murdare și prăfuite.

Curățenia se face cu detergenți obișnuiți sau soluții conținând 70-85% alcool.

* Task Force pentru profesii de grădinărit este compus din reprezentanții ai Landbrug & Fødevarer, 3F, GLS-A, Arbejdstilsynet og Statens Seruminstitut  

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
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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.
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Unde poate exista riscul unei infecții de contact?
Sarcini de muncă: Acolo unde mai multe personale utilizează aceleași unelte sau mașini. De exemplu, tractoare, mini încărcătoare 
și alte echipamente mobile. Echipamente de protecție care pot fi uzate. De exemplu căști, ochelari de siguranță, protecție auditivă.
Soluții: Curățarea instrumentelor / echipamentelor de protecție și a suprafețelor de contact din cabinele șoferului și accesul la spirt. 
Mânuși de unică folosință. 

Camerele sau zonele de lucru în care trebuie evaluată prevenirea infecțiilor prin  contact.
Soluții: Acces la chiuvetă sau / și spirt.  Curățarea punctelor de contact. Soluții fără contact (evitați contactul)  
Mănuși de unică folosință.

Informații despre regulamente:
Urmați instrucțiunile pentru spălarea corectă a mâinilor oferită de autoritățile sanitare. Vedeți aici: 
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-11---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haandvask.pdf?la=da

Urmați instrucțiunile despre dezinfectarea corectă a mâinilor. Vedeți aici:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-10---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haanddesinfektion.pdf?la=da

Obțineți inspirație pentru soluții aici: Catalog cu idei

Sarcinile de muncă care necesită uti-
lizarea acelorași unelte sau mașini pot 
fi: (bifați aici)

Soluții: Responsabil: Urmărirea:

   Unelte manuale care se  
folosesc de mai multi

   Echipamente de protecție  
care se împart de mai multe persoane

   Locuri de muncă care se împart cu 
alții (de exemplu, cabinele de șofer)

   Altceva - ce? 
_______________________________

 

Camerele sau zonele de lucru în care 
trebuie evaluată prevenirea infecțiilor 
prin  contact.

   Grajduri - (de exemplu porți / mânere) 
   Depozite
   Încăperi Tehnice
   Atelier
   Birouri
   Camere pentru servit masa,  
spații de pauză

   Loc de muls
   Vestiare
   Toalete
   Vehicule / instalații / 
   Altele - ce? 

_______________________________

Informații despre regulamente:

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

_______________________________

VERIFICARE PENTRU LIMITAREA  
INFECȚIILOR CORONA ÎN:

Data: 

Întreprindere 

www.baujordtilbord.dk
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