BULETIN INFORMATIV
din data de 25 mai 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătății (nr. 874/2020) și al ministrului
afacerilor interne (nr. 81/2020) privind instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
Ordinul prevede instituirea, pe durata stării de alertă, a obligației de purtare a măștii în
anumite condiții și a obligației instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu
efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor.
Anexa cuprinde o serie de instrucțiuni generale privind măsurile de igienă, printre care se
regăsesc următoarele:
1. Portul măștii de protecție în orice spațiu public închis, spatii comerciale, mijloace de
transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. În
funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot
exista următoarele excepții:

angajatul este singur în birou;

persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante
(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între
persoane;

vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri
între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane
în incintă;

copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
Sunt prevăzute, de asemenea, regulile de utilizare corectă a măștii de protecție.
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2. Asigurarea triajului epidemiologic și a dezinfectării mâinilor este obligatorie în
următoarele condiții:

pentru angajați, angajatorii asigură triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor la
intrarea într-un sediu. Pentru angajații din subordinea directă, obligația de a dispune
triajul observațional este în sarcina persoanelor cu funcție de conducere din fiecare
unitate (șefii de structură).

pentru alte persoane decât personalul angajat, intrarea într-o incintă este permisă
doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în
acea incintă. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete
etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu
respectarea măsurilor de precauție. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt
obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:

măsurarea temperaturii prin termometru non contact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3oC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului;

observarea semnelor și a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);

în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3oC, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3oC sau/și prezența altor
simptome respiratorii:
- în cazul angajaților, persoana este trimisă pentru consult la medicul de
familie. Dacă persoana se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19,
medicul de familie îi va recomanda testarea, în caz contrar orientând
diagnosticul către altă afecțiune.
- în cazul altor persoane decât personalul angajat, persoanei nu i se
permite accesul în incintă.
Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3oC, iar persoana (alta decât
personalul angajat) nu prezintă alte simptome respiratorii, acesteia i se permite
accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea
biroului/camerei/departamentului unde va merge.
3. Alte obligații în sarcina operatorilor economici:

obligația angajatorului de a lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza
evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul
activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
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II.

obligația medicului de medicina muncii de a face evaluarea de risc și de a stabili
condițiile purtării măștii pentru angajați;
obligația responsabilului cu securitatea și sănătatea în muncă/medicului pentru
medicina muncii de a face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și
sănătatea în muncă (SSM).

A fost publicat Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor (nr. 988/2020) și al ministrului afacerilor interne (nr. 79/2020) privind
măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19.
Ordinul instituie măsuri și reguli aplicabile pe durata stării de alertă, cu caracter general, dar
și separat pentru fiecare tip de transport (terestru, subteran, aerian și naval). Cu privire la
măsurile și regulile privind transportul rutier de mărfuri (care se regăsesc în anexa nr. 2 a
ordinului), acestea sunt următoarele:
 interiorul mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare
cursă;
 conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant
pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a
gunoiului/saci de gunoi securizați;
 în interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să
poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul;
 se utilizează cu precădere documente digitale;
 în cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de
transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și
nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după
utilizare și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.
*
*

*

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și
nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu
răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea
informațiilor conținute în prezentul document.
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