
COVID-19
   Un șantier sigur se construiește împreună

     Să construim împreună în
șantier o protecție eficientă!

TRADUZIONE A CURA DI



protecție personală protecție șantier

Este de ajuns puțină atenție în șantier și în viața de zi cu zi pentru a face ceva împotriva epidemiei de
 corona virus. Fiecare dintre noi are un rol important în blocarea răspândirii virusului Covid-19.
Mai jos veți găsi recomandări indispensabile pentru a vă proteja individual și pentru a construi
un șantier mai sigur.

În această adevărată luptă împotriva virusului trebuie cu toții să acționăm cu inteligență si responsabilitate
la serviciu precum și acasă. Contaminarea trebuie prevenită și oprită cu fiecare gest de zi cu zi. Veți găsi aici
menționate regulile și comportamentul de aplicat în șantier și oriunde.

Un efort important pentru sănătatea tuturor

Muncitor
viață socială

Companie
șantier

Împreună suntem mai protejați

O strategie de protecție ce include
șantierul si casa
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Interzicerea accesului
în șantier atunci când
există simptome de
gripă

Înainte de a intra in
șantier se va efectuaù
controlul temperaturii
corporală a fiecărui
muncitor

A se informa imediat
patronul sau
responsabilul de șantier,
pentru simptome de
gripă apărute in urma
intrării in șantier

In caz de prezența a
simptomelor de gripă
a se păstra distanța
corespunzătoare față
de restul muncitorilor
prezenți in șantier

A se informa patronul sau
responsabilul de șantier
de orice contact cu persoane
pozitive la virus

De evitat
strângerile de
mână

De evitat
îmbrățișările

A se păstra o
distanță de cel
puțin un metru
față de celelalte
persoane

A se utiliza in mod
corespunzător
măștile de protecție

A nu se face schimb
și a nu se folosi
sticlele sau paharele
altora

A se observa regulile
de igienă pentru
mâini

Construim împreună în șantier
o protecție eficientă

Reguli și informații pentru interesul tuturor

Măsuri de luat în prezența colegilor de muncă și cu celelalte persoane

   Un șantier sigur se
construiește împreună

Normele si controalele în șantier

Regulile comune de aplicat în șantier și în orice loc

Reguli de aplicat în șantier
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E obligatoriu statul
acasă în caz de febră,
cu temperatura corporală
peste 37,5° sau alte
simptome de gripă

Dacă simptomele de gripă
și starea de rău persistă
a se sta acasă apelând
imediat medicul de familie,
sau numărul 1500

În caz de urgență sau de
agravare a stării de sănătate
a se apela numărul 112

Nu luați medicamente antivirale
și antibiotice fără prescripția
medicului

A se spală des
mâinile cu apă si
săpun sau cu
dezinfectant

A se strănuta
într-un
șervețel și nu pe
mâini

Nu vă atingeți ochii,
nasul și gura

A se tuși într-un
șervețel și nu
pe mâini

A se curăța
suprafețele cu
dezinfectanți pe
bază de alcool
sau clor

A se folosi
corespunzător
masca de protecție

Construim împreună în șantier
o protecție eficientă

Ce trebuie făcut în caz de simptome

Mici acțiuni de mare importanță pentru a ține departe virusul

    Un șantier sigur se
construiește împreună

Comportamentul de igienă a casa

Reguli bază pentru toți

Reguli bază de protecție
COVID-19
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COMPORTAMENTI SICURI 
DENTRO E FUORI
IL CANTIERE

COVID-19
Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!
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Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni (Sistemul Bilateral de Construcții) e promovat și administrat de Parti Sociali (Părțile Sociale) din sector.




