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Plan de mlsuri pentru prevenirea ;i gestionarea
infec{iilor cu CORONAVIRUS- COVID - 19
Afiqarea pe site-ul Spitalului de Recuperare,,SF. Gheorghe"Botosani qi aducerea Ia
cunoqtinta personalului angajat din institutie Planului de masuri pentru gestionarea
infectiilor cu CORONAVIRUS COVD - 19.
Afiqarea pe site-ul institu{iei qi la avizierul de la intrarea in institufie a mlsurilor
comunicate de Ministerul Sinlti{ii pentru prevenirea infec{iilor cu CORONAVIRUS

covrD -

19

Afiqarea pe site-ul institu{iei qi Ia avizierul de la intrarea in institu{ie a numirului
pentru solicitarea de informafii legate de COVID - 19.
Amenajarea la intrarea in institu{ie a unui spafiu in care se
pentru toate persoanele care intri in sediul respectiv.

afli dezinfectant

de m6ini

Informarea lucratorilor cu privire la procedura de acordare a concediului medical in
caz de carantina si izolare la domicilui.
Asigurarea la nivelul fiecirui birou a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfec{ia
mflinilor qi a suprafefelor pentru personalul angajat.
Evitarea participarii la evenimente interne si internationale care pot expune la risc de
infectie.

Participantii la astfel de evenimente sunt rugati sa respecte conditiile de izolare la
domiciliu pentru lista galbena, respectiv de carantinaie pentru lista rosie.
Pentru limitarea propaglrii virusului adresim personalului angajat rugimintea de a
limita, pe cAt posibil, deplasarea la alte sedii administrative. Comunicarea se poate face
telefonic sau prin intermediul emailului/faxului.
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Recomanddrile Ministerului
Spilafi-vi m0inile
Nu
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Sinititii:
-------i---

de multe ori;

atinge(i ochii, nasul qi gura cu mflinile;

Acoperi{i-vl gura gi nasul daca strtrnutafi sau tuqiti;
Nu luafi medicamente antivirale qi nici antibiotice decf,t, in cazul, in care va prescrie
medicul;

Curlfafi toate suprafefele

cu dezinfectanli pebazil de clor sau alcooll

Utilizafi masca de protec{ie doar, in cazul, in care suspecta{i cI sunte{i bolnav sau in
cazul in care acorda{i asistenfl persoanelor bolnave;
Suna{i la ll2 daci avefi febri, tuqi{i sau v-afi intors din China sau zonele in carantina
din Europa de cel pu{in 14 zile;
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Recomandflrile Autoritltii Nationale Sanitari Veterinar[ si
pentru Siguran{a Alimentelor:
Evitarea contactului cu persoanele care suferi de infec{ii respiratorii acute qi
interzicerea acestora de a veni in contact direct sau indirect cu animalele qi produsele de
origine animal[;
Spllarea frecventi a mflinilor cu api Ei sipun sau cu solu{ii dezinfectante, in special
dupi contactul direct cu persoanele sau cu animalele bolnave;
Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele silbatice;
Toate produsele de origine animali in stare crudl (carnea, organe, lapte, etc) trebuie
manipulate cu griji, pentru a evita contaminarea incruciqati cu alimente ce nu necesitfl
gitire, conform bunelor practice de siguran{I alimentarl;

Gltirea termicfl a clrnii, oufllor,laptelui (produselor qi subproduselor de origine
animal5);
Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic. (pentru
actualizlri consulta{i link-ul http://wlvw.ansvsa.ro/ )

6$ryb

*C
l^{,,-I1^*::*
r Q lr.4{.i"!\l
*.l?ii\

@H

