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Ministerul

sanatatii

 Institutul National de Sanatate Publica a infiintat linia de telefon TELVERDE

(0800800358) care poate fi apelata de catre orice cetatean roman sau reprezentant

al companiilor si unde se pot pune intrebari referitoare la COVID – 19. 

Atentie: acest numar nu se apeleaza in cazuri de contaminare sau

suspiciuni de contaminare. Pentru aceste cazuri se va apela numarul de 

urgenta 112.

Conform ultimelor actualizari ale Ministerului Sanatatii in Romania situatia este

urmatoarea: 4 cazuri confirmate / 0 decese / 1 caz de vindecare.

Scurta

descriere

Ce este o pandemie? 

Conform OMS pandemia este raspandirea la nivel mondial a unei noi boli.

 In momentul de fata OMS este foarte aproape de a declara pandemie.

 La 04.03.2020 situatia este urmatoarea:

 La nivel Mondial: 94.208 cazuri confirmate/ 3.214 decese / 72 tari afectate

 Pentru date actualizate puteti accesa: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1Uf

48QvOdId2BJhp7l4VuYKyeTbMfgjf6tBs-zT62CnZD2o8yK5-

jxYFs#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Cel mai usor boala se transmite de la om la om
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Coronavirus (COVID-19) a fost raportat prima data in regiunea Wuhan, China, in 

data de 31 Decembrie 2019.

OMS a creat o echipa mixta de experti ce a calatorit in diverse zone ale Chinei si

o echipa redusa ce s-a deplasat in regiunea Wuhan.

Conform investigatiilor facute varful de raspandire a fost in perioada 23 ianuarie

– 2 februarie, in momentul de fata rata de imbolnavire in China fiind in 

descrestere permanenta.

 In data de 03.03.2020 in China au fost raportate doar 31 de cazuri noi.

Date actualizate pot fi accesate pe: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)
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Impactul asupra activitatilor

companiei

Intreruperi ale proceselor operationale, in acestea intrand si intreruperi

sau intarzieri in retelele de transport sau aprovizionare cu materii prime;

Toate activitatile companiilor se vor confrunta cu absenteism ridicat din 

partea angajatilor, fie datorita imbolnavirilor proprii sau ale membrilor

familiilor;

Productivitate scazuta;

Intarzieri in furnizare de servicii si produse;

Angajati cu moral scazut si cu randament scazut;

Cerere scazuta de produse si servicii;

Scaderea capacitatii de aprovizionare;

In unele cazuri pot aparea si degradarea imaginii publice in caz de 

contaminari masive ale personalului (in special pentru companii cu numar

ridicat de angajati);

 Pierderi de venituri.
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Ce trebuie facut pentru a se asigura

continuitatea afacerilor (1/2)

Identificarea activitatilor critice ce trebuiesc mentinute cat de mult posibil;

 Identificarea personalului cheie minim necesar pentru a mentine activitatile

critice;

Asigurarea de personal de back-up in situatia in care personalul cheie este

contaminat;

 Identificare personalului ce poate lucra in regim de “home office” (de acasa) in 

situatia instituirii carantinei sau, preventiv, pentru a evita contaminarile masive;

Analizarea situatiei in care granitele tarii vor fi inchise / cum poate influenta

aceasta activitatea companiei;

Analiza situatiei in care furnizorii de servicii nu vor putea lucra la capacitate 

normala;

Identificarea clientilor pentru care trebuie continuata furnizarea serviciilor / 

produselor si posibilitatea de a diminua livrarile;

Dezvoltarea cadrului legal (proceduri interne) pentru posibilitatea efectuarii

activitatilor la domiciliu (home office);
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Ce trebuie facut pentru a se asigura

continuitatea afacerilor (2/2)

 Informarea permanenta a angajatilor cu privire la masurile recomandate de 

catre autoritati, precum si a comunicatelor oficiale emise de catre acestea;

 Monitorizarea permanenta a evolutiei epidemiei si analizarea impactului

asupra activitatilor companiei;

 Elaborarea unei proceduri pentru informarea angajatilor cu privire la 

comportamentul in situatia in care prezinta simptomele infectiei, in situatia

in care au intrat in contact cu cineva care a fost diagnosticat ulterior cu 

virus, precum si a persoanelor care s-au intors din zone infestate cu acest

virus;

 Asigurarea igienizarii periodice a locurilor de munca, precum si a tuturor

spatiilor comune (toalete, locuri de luat masa, lifturi etc.);

 Achizitionarea de echipamente de protectie (masti, manusi) pentru

utilizarea lor in cazul aparitiei virusului in cadrul companiei;

 Informarea personalului angajat cu privire la faptul ca atunci cand prezinta

simptomele infestarii cu virus trebuie sa anunte imediat medicul de familie si

autoritatile sanitare si sa ceara asistenta de la acestea.
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Buletin informativ – 01 martie 2020, ora 14.00 

Postat în: 1 martie 2020  

Având în vedere necesitatea unor clarificări suplimentare asupra recomandărilor de conduită în 
prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategică pune la dispoziție 
răspunsuri pentru o serie de întrebări ridicate în spațiul public: 

  

1. Care este diferența dintre carantină și autoizolarea la domiciliu? 

• Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se întorc din zonele 
cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus (COVID-19). 

• Carantina va dura o perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate, puse la dispoziție 
de autoritatea locală, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică. 

• Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezintă simptome dar:  
 au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât 

cele cu transmitere comunitară extinsă 
 au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere 

comunitară extinsă 
 au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19). 
 membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus 

• Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din 
călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmata. În acest timp, 
vor fi monitorizate de către medicul de familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate 
Publică. 

• Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate se actualizează de fiecare dată când 
este nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: „Lista zonelor cu 
transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 19” 

  

2. Dacă un membru al familiei este în autoizolare, măsura se aplică și pentru soț/soție sau copii?  

• Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și persoanelor care locuiesc la același domiciliu, pentru 
o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o 
persoană simptomatică/confirmată. 

• Toți au obligația de a NU părăsi domiciliul declarat, în care se află de la momentul autoizolării. 

• Dacă restul familiei nu dorește să intre în izolare alături de persoana care a călătorit, atunci se solicită 
către Direcția de Sănătate Publică intrarea acesteia în carantină instituționalizată. Această opțiune este 
posibilă numai în cazul în care persoana NU a avut anterior contact cu familia! 

  

3. Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate? 

• Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este posibil, să se izoleze într-o 
cameră separată. 

• Să NU primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu. 

• Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de câte ori este necesar 
(după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei, etc). 

• Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent (ex: mese, clanțe, obiecte 
de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane). 

• Să își acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau 
tușesc, sau să strănute și să tușească în plica cotului. Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi, în sac 
de plastic, după care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde. 
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Recomandare de Afis

ce poate fi amplasat in incinta companiei

Reduceti riscul de infectare cu coronavirus:

Spalati-va des pe maini cu solutii pe
baza de alcool sau cu apa si sapun.

Cand stranuntati sau tusiti, acoperiti-va
gura si nasul cu mana sau batista –
aruncati batista imediat si spalati-va pe
maini.

Evitati contactul cu orice persoana care 
are febra si tuseste. 
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• E-mail: office@safetyfirst.ro

• Vizitati pagina noastra de Facebook

pentru informatii actualizate: 

https://www.facebook.com/safetyfirst.romania
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