Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale

MĂSURI DE PROTECȚIE PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ
La nivelul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, precum și în serviciile sociale aflate în
subordinea fundației, se instituie următoarele măsuri pe perioada stării de alertă:
1. Toți angajații vor respecta 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;

2. Pe durata stării de alertă, la nivelul fundației, cât și al serviciilor sociale din subordine,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii au obligaţia să urmeze măsurile de
mai jos:
•

cu ocazia accesului în sediul fundatiei, se va face triajul observațional al angajaților și nu va fi
permisă prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

•

acceptă verificarea zilnica a temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul
programului şi ori de câte ori revin în sediu;

•

angajatii a caror temperatura este peste 37,3 C vor fi trimiși acasă, cu indicația de consultare a
medicului de familie;

•

poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de
angajator, indiferent de numarul de persoane aflate in incinta biroului/spatiului de lucru.

•

îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi
mănuşi) cu un echipament nou;

•

se asigura o distanță de minimum 2 m între angajații care lucrează la birouri orientate fațăspate și spate-spate/ față-față.
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•

înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru,
simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii,
febră, stare generală alterată);

•

rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale
infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;

•

contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie
sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;

•

în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza
certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie.

•

în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face in baza deciziei de
confirmare sau infirmare a carantinei/izolarii, eliberată de către direcţia de sănătate publică a
municipiului Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină/izolare, impreuna cu certificatul de
concediu medical aferent perioadei indicate in decizie.

•

se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta fundatiei şi
persoana simptomatică;

•

dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii, la inceperea
programului, apoi la interval de 4 ore;

•

îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile;

•

evită staţionarea în spaţiile comune;

•

aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;

•

evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât
şi în exteriorul unităţii, pentru a limita contactul direct între persoane.
3. Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu
coronavirusul SARS-CoV-2:

a) angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3°C
şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi de
restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei; în
marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;

b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă
este mai scurt de 7 zile:
(i)se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
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(ii)înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea
geamurilor);
(iii)pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii,
se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care
respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult;

c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat
în incintă:
(i)nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;
(ii)se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină;

d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact
prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se
impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste
persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.
4. În desfășurarea activităților cu beneficiarii, vor fi respectate următoarele măsuri:
a. Accesul al serviciile oferite se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe
persoane în așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 m.p. pentru
fiecare beneficiar și o distanță minimă de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate;
b. La momentul programării, beneficiarul va fi întrebat dacă:
Are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/ sau febră
(≥37,3 C)?
-

Are membri ai familiei cu aceste simptome?

-

Are vârsta de 65 de ani sau mai mult?

-

Suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care îi reduce imunitatea?

-

Este sănătos și se simte în prezent sănătos?

c. Programarea beneficiarului cu risc crescut (peste 65 de ani și/ sau care suferă de o patologie
cronică) se va face pentru începutul programului de lucru.
d. La efectuarea programării, beneficiarul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul
incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii și cu dezinfecția mâinilor. FDSS va pune
la dispoziție materialele și substanțele necesare.
e. Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mănuși și mască, iar după fiecare
beneficiar se va proceda la dezinfectarea instrumentarului și suprafețelor de lucru.
f. Măștile de protecție utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar
mănușile vor fi dezinfectate după fiecare beneficiar.
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g. Incinta va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore.
h. Nu se va permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea oricărui aparat
de cafea și/ sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc.
i. Personalul care se deplasează la domiciliul/ reședința beneficiarilor a fi echipat cu mască,
mănuși și botoșei de unică folosință.
j. Se vor amplasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțate fizică și cele de
acces în incintă. De asemenea, aceleași reguli vor fi publicate și pe site-ul fundației.
Pentru informații suplimentare de natură administrativă, vă stăm la dispoziție la următoarele date de
contact: office@fdss.ro, administrativ@fdss.ro; tel: Tel: 031.426.15.62
Fax: 021.637.01.31

Vă mulțumim pentru ințelegere!
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websiteul Ministerului Sănătății.
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