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CATALOG DE IDEI CU SOLUȚII CONCRETE DE PREVENIRE A INFECȚIEI CU 

VIRUSUL CORONA ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI GRĂDINĂRIT 

REGULAMENTE DE DISTANȚĂ 

Regulament de distanțare (prevenirea infecției 
prin stropi) 
Min.  1m sau 2m, daca riscul de infecție este 
mai mare  

Exemplu de soluționare 

Crescătorii de porci Căruciorul pentru castrare - 
când 2 persoane lucrează împreună 

Regulamentele de distanta se pot respecta atunci 
când persoanele stau la fiecare capăt al căruciorului, 
în loc de umăr până la umăr .   

Inseminarea scroafelor Fiecare a doua sau a treia scroafă este inseminată și, 
în același timp 2 persoane pot comunica 

Rumænsk
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Grajduri înguste - alungarea animalelor din grajd Când sunteți doi la o sarcină, puteți începe la fiecare 
capăt al hambarului - în loc să începeți în același 
capăt. 
 

Dacă nu pot fi îndeplinite regulamentele de 
distanță 

Măști de protecție pentru gură pentru toți cei care 
lucrează strâns împreună, sau viziere de protecție / 
paravane. 
Exemplu de viziere de protecție: 

 
 
Exemplu de masca de protecție: 
 

 
Încăpere pentru personal Aranjați scaunele încât să fie distanță.  Îndepărtați 

scaunele în plus de la masă: 
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Amintiți-vă, de asemenea, sa înlocuiți recipientele 
pentru sare și piper de pe masa, cu pliculețe cu sare si 
piper: 
 

 
 
De asemenea, „bolul cu bomboane” - de preferință 
cât mai multe boluri / recipiente plate, pentru a evita 
atingerea bolului. 
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 Vehicule de curățare a buruienilor (producție 
organică), unde mai multe persoane lucrează 
cot la cot pentru curățarea rândurile de legume 
de buruieni. 

 
 
Protecție fixă între persoane.  Apărătoarele (plăcile) 
se pot demonta și se pot curăța.  Curățenia acestora 
se face cu apă și săpun.    
Nu se recomanda spălarea acestora cu spirt, deoarece 
vor fi pline de praf și materie similară, care 
inactivează efectul spirtului.  
 
Apărătoarele trebuie să aibă dimensiuni care 
protejează eficace de răspândirea stropilor între 
persoane.   
 
Atunci când este nevoie de un contact vizual între 
persoane, apărătoarele trebuie să fie transparente.  
 

Culesul de cartofi, unde angajații lucrează cot la 
cot la aparatul de înregistrare (sub cort). 

 
 
O apărătoare poate fi o soluție pentru a preveni crea 
o barieră și pentru a preveni răspândirea infecției 
între angajații care lucrează în „cort”. Eventual prin 
montarea apărătoarelor ușoare din plastic sau plăci 
montate în partea de sus a cortului. Plăci, care pot fi 
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curățate. Vedeți, de asemenea, mai sus, la „vehiculele 
de curățarea buruienilor” sau soluția cu lucru în 
grădinărit mai jos. 

 
Secția de plantare din grădinărit 

 
Munca cu distanțare 

 
 
Munca cu apărătoare montate 
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 CERINȚE DE IGIENĂ 

 Cerințe de igienă (prevenirea infecțiilor 
transmise prin contact) 
Igienă și curățenie 

Exemplu de soluționare 

Locuri evidente pentru a pune spirt la 
dispoziție  

Locuri prin care se trece des /încăperi care se folosesc des, 
cum ar fi încăperile unde se servește masa, camerele din 
față, camerele pentru personal, vestiarele, toaletele, 
camerele de muls, atelierul (cu unelte manuale), în 
tractoare / alte  vehicule. 
 
În general: Spălați-vă pe mâini sau ștergeți-vă mâinile cu 
spirt, când vă prezentați la locul de muncă.  
 
Spirt in tractor / cabina șoferului.  
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Instrumente pe care mai mulți angajați le 
utilizează / le împart: mașini, unelte 
manuale, echipamente IT 
 
Suprafețe care sunt atinse de mâini (de 
exemplu, volan, mânere, tastaturi, etc.) 

Evitați atingerea inutilă. Limitați utilizarea comună a 
uneltelor - Sau folosiți mănuși de unică folosință.  
 
Dacă nu se poate restricționa utilizarea comună a uneltelor, 
punctele de contact ale uneltelor (unde instrumentul este 
atins cu mâinile) trebuie curățate între utilizarea acestora a 
2 colegi. Curățenia acestora se face cu apă și săpun.  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. 
 
Exemplu de o soluționare fără contact fizic, care poate fi 
utilizată atunci când lucrați cu echipamente tehnice, cum ar 
fi copiatoare, IPads etc. poate fi un „Touch Pen” .  
 
Priviți:  

 
Touch Pen nu trebuie împărțit cu alții - la fel cum 
ustensilele de scris nu sunt permise (decât dacă sunt 
curățate după utilizare). 
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Camere, încăperile unde se servește masa, 
camerele pentru personal, vestiarele, 
toaletele, facilități de dus, s.a.m.d. 

Curățenia zilnică se prioritează.  Curățați mânerele ușilor, 
întrerupătoarele și alte puncte de contact atunci când 
ștergeți cu produse de curățenie obișnuite sau când ștergeți 
cu spirt.  
 

Curățare - cu produse de curățenie diferite 
- produse de curățenie obișnuite, apă și 
săpun etc. 
 
Dezinfectanții de mână trebuie să conțină 
70-85% alcool si adăugat glicerol (produs 
pentru îngrijirea pielii). 
 
  

 

 
 
Exemple de produse pentru dezinfectarea mâinilor și 
pentru curățenie care sunt puse la dispoziția dvs. Produsele 
din dreapta nu sunt potrivite pentru dezinfectare! 
 

Șervețele umede pot fi utilizate dacă nu 
există acces la apă și săpun sau spirt  de 
mâini. Șervețele umede trebuie să fie, de 
asemenea, cu alcool 70 - 85% și cu adaug 
de glicerol. 
 
Este important să aveți grijă de mâini de 
ex. cu o cremă hidratantă grasă (40 - 70%) 
pentru a menține pielea intactă, si pentru 
a preveni mâini uscate și  eczeme. 

 
 
Exemplu de șervețel umed fără glicerol - uzul acestuia 
trebuie completat cu produse pentru îngrijirea mâinilor. 
 

Amestecător de îngrășăminte în grădinărit Exemplu de plasare a șervețelelor umede cu efect 
dezinfectant - poate fi utilizat atât înainte cât și după 
atingerea / funcționarea panoului: 
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Echipamente sau instrumente de uz 
comun (aici un „clește” care poate fi 
folosit dacă plantele cu ghiveci cad de pe 
banda rulantă și trebuiesc scoase / 
ridicate) 

Exemplu - plasare spirt: 

 
 

Marcarea și informațiile  
 
 

Exemple 
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Uneori umorul salvează situația, chiar dacă este destul de 
serioasă situația.  
 
Nu uitați că spălarea obișnuită a mâinilor cu săpun este o 
soluție la fel de bună! 
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Nu totul se șterge cu spirt: 
 

 
 
Găsiți materiale de informare și filme 
despre îndrumări igienice, și prevenirea 
infecțiilor 
 
 
 

 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/download-
infografikker-og-plakater 
 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender 
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