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27 February 2020 

Getting your workplace ready for COVID-19 

In January 2020 the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of a new coronavirus disease 
in Hubei Province, China to be a Public Health Emergency of International Concern. WHO stated there is 
a high risk of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) spreading to other countries around the world. 

WHO and public health authorities around the world are taking action to contain the COVID-19 outbreak. 
However, long term success cannot be taken for granted. All sections of our society – including businesses 
and employers – must play a role if we are to stop the spread of this disease. 

 

How COVID-19 spreads 

When someone who has COVID-19 coughs or exhales they release droplets of infected fluid. Most of these 
droplets fall on nearby surfaces and objects - such as desks, tables or telephones. People could catch 
COVID-19 by touching contaminated surfaces or objects – and then touching their eyes, nose or mouth. If 
they are standing within one meter of a person with COVID-19 they can catch it by breathing in droplets 
coughed out or exhaled by them. In other words, COVID-19 spreads in a similar way to flu. Most persons 
infected with COVID-19 experience mild symptoms and recover. However, some go on to experience more 
serious illness and may require hospital care. Risk of serious illness rises with age: people over 40 seem to 
be more vulnerable than those under 40. People with weakened immune systems and people with 
conditions such as diabetes, heart and lung disease are also more vulnerable to serious illness.  

 

Simple ways to prevent the spread of COVID-19 in your workplace  

The low-cost measures below will help prevent the spread of infections in your workplace, such as colds, 
flu and stomach bugs, and protect your customers, contractors and employees.  

Employers should start doing these things now, even if COVID-19 has not arrived in the communities 
where they operate. They can already reduce working days lost due to illness and stop or slow the spread 
of COVID-19 if it arrives at one of your workplaces. 

 Make sure your workplaces are clean and hygienic 

o Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, keyboards) need to be wiped 
with disinfectant regularly 

o Why? Because contamination on surfaces touched by employees and customers is one of 
the main ways that COVID-19 spreads 

Pregătirea locului de muncă pentru COVID-19
În ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat apariția unei noi boli 
provocate de un coronavirus, în provincia Hubei din China, drept situație de urgență de 
sănătate publică. OMS a declarat că există un risc ridicat ca boala provocată de coronaviru-
sul din 2019 (COVID-19) să se răspândească și în alte țări din toată lumea.

OMS și autoritățile de sănătate publică din întreaga lume iau măsuri pentru a controla 
epidemia de COVID-19. Cu toate acestea, succesul pe termen lung nu trebuie neglijat sau 
trecut cu vederea. Toți actorii societății noastre, inclusiv întreprinderile și angajatorii, trebuie 
să se implice pentru a opri răspândirea acestei boli.

Cum se răspândește COVID-19
Când o persoană infectată cu COVID-19 tușește sau expiră, ea eliberează picături infectate. 
Cele mai multe dintre acestea ajung pe suprafețele și obiectele din apropiere, cum ar fi 
birourile, mesele sau telefoanele. Oamenii se pot infecta cu COVID-19 în urma atingerii 
suprafețelor sau a obiectelor contaminate și prin atingerea ulterioară a ochilor, nasului sau 
gurii. Dacă se află la maximum un metru depărtare de o persoană infectată cu COVID-19, 
se pot infecta inspirând picături eliberate prin tuse sau expiraţie. Cu alte cuvinte, COVID-19 
se răspândește într-un mod similar cu gripa. Majoritatea persoanelor infectate cu COVID-19 
prezintă simptome ușoare și apoi se vindecă. Cu toate acestea, unele persoane ajung să 
dezvolte forme mai grave, și ar putea necesita îngrijiri spitalicești. Riscul formelor mai grave 
crește odată cu vârsta: persoanele de peste 40 de ani par a fi mai vulnerabile decât cele sub 
40 de ani. De asemenea, persoanele cu sistemul imunitar slăbit și cele cu boli cronice 
precum diabet, boli cardiace și pulmonare sunt mai vulnerabile.

Moduri simple de a preveni răspândirea COVID-19 la locul de muncă
Măsurile cu costuri reduse, prezentate în continuare, vor contribui la prevenirea răspândirii la 
locul de muncă a infecțiilor precum răceala, gripa  și gastroenteritele, și vă vor proteja clienții, 
angajații și colaboratorii.

Angajatorii ar trebui să înceapă implementarea acestor măsuri acum, chiar dacă 
COVID-19 nu a ajuns în comunitățile în care își desfășoară activitatea. Aceștia pot deja 
să reducă zilele de muncă pierdute din motive de boală, și pot opri sau încetini răspândirea 
COVID-19, dacă acest virus va ajunge la locul de muncă respectiv.
 Asigurarea unor locuri de muncă curate și igienice:
  Suprafețele (de exemplu, birourile și mesele) și obiectele (de exemplu telefoane,  
    tastaturile) trebuie șterse cu dezinfectant în mod regulat;
  De ce? Deoarece contaminarea suprafețelor atinse de angajați și clienți este una 
    dintre principalele moduri în care COVID-19 se răspândește;
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 Promote regular and thorough hand-washing by employees, contractors and customers 

o Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure 
these dispensers are regularly refilled 

o Display posters promoting hand-washing – ask your local public health authority for these 
or look on www.WHO.int.  

o Combine this with other communication measures such as offering guidance from 
occupational health and safety officers, briefings at meetings and information on the 
intranet to promote hand-washing 

o Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can 
wash their hands with soap and water 

o Why? Because washing kills the virus on your hands and prevents the spread of COVID-
19 

 

 Promote good respiratory hygiene in the workplace 

o Display posters promoting respiratory hygiene. Combine this with other communication 
measures such as offering guidance from occupational health and safety officers, briefing 
at meetings and information on the intranet etc. 

o Ensure that face masks1 and / or paper tissues are available at your workplaces, for those 
who develop a runny nose or cough at work, along with closed bins for hygienically 
disposing of them 

o Why? Because good respiratory hygiene prevents the spread of COVID-19 

 

 Advise employees and contractors to consult national travel advice before going on business trips. 

 

 Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in your 
community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3 C or more) needs to stay at 
home. They should also stay home (or work from home) if they have had to take simple 
medications, such as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask 
symptoms of infection 

                                                             
1 Ordinary surgical face masks rather than N95 face masks 

 Încurajați spălarea mâinilor în mod regulat și riguros, de către angajați, colaboratori și 
clienți;
  Amplasaţi dozatoare cu dezinfectant de mâini în locuri vizile la locul de muncă.  
    Asigurați reumplerea lor în mod regulat.
  Puneți afișe care promovează spălarea mâinilor; solicitați astfel de afișe ce la   
    autoritățile locale de sănătate publică sau căutați pe www.WHO.int.
  Combinați această măsură cu alte măsuri de comunicare, precum recomandări din  
    partea responsabililor pentru siguranță și sănătate la locul de muncă, înștiințări în  
    cadrul întâlnirilor și informațiile în cadrul intranetului pentru promovarea spălării pe  
    mâini.
  Asigurarea accesului personalului, colaboratorilor și clienților la locuri unde se pot  
    spăla pe mâini cu apă și săpun.
  De ce? Deoarece prin spălare se distruge virusul de pe mâini și se previne răspândi- 
    rea COVID19.

 Promovarea igienei corecte a respirației la locul de muncă
  Puneți afișe care promovează igiena respirației. Combinați această măsură cu alte  
    măsuri de comunicare, precum recomandări din partea responsabililor pentru sigu- 
    ranță și sănătate la locul de muncă, înștiințări în cadrul întâlnirilor și informațiile din 
    intranet pentru promovarea spălării pe mâini.
  Asigurarea disponibilității măștilor* și/sau a şerveţelelor de hârtie la locurile   
   de muncă, pentru cei care au rinoree (le curge nasul) sau care tușesc la locul de      
   muncă, dar și a coșurilor de gunoi cu capac pentru  ca acestea să poată fi aruncate   
   într-un mod igienic.

  De ce? Deoarece o bună igienă a respirației previne răspândirea COVID-19

 Recomandați angajaților și colaboratorilor să consulte recomandările naționale de călătorie 
înainte de a pleca în interes de afaceri.
 Informați-vă angajații, colaboratorii și clienții că, în cazul în care COVID-19 începe să se 
răspândească în comunitatea dumneavoastră, orice persoană care tușește și are febră 
scăzută (37,3C sau mai mult) trebuie să stea acasă. De asemenea, ar trebui să rămână acasă 
(sau să lucreze de acasă) dacă au avut nevoie de medicamente obișnuite, precum parace-
tamol/acetaminofen, ibuprofen sau aspirină, care ar putea ascunde simptomele infecției.

 *Măști medicale obișnuite, nu măști de protecție respiratorie de tipul N95.
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o Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even 
if they have just mild symptoms of COVID-19.  

o Display posters with this message in your workplaces. Combine this with other 
communication channels commonly used in your organization or business.  

o Your occupational health services, local public health authority or other partners may 
have developed campaign materials to promote this message 

o Make clear to employees that they will be able to count this time off as sick leave.  

 

Things to consider when you and your employees travel 

 Before traveling 

o Make sure your organization and its employees have the latest information on areas 
where COVID-19 is spreading. You can find this at 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/  

o Based on the latest information, your organization should assess the benefits and risks 
related to upcoming travel plans.  

o Avoid sending employees who may be at higher risk of serious illness (e.g. older 
employees and those with medical conditions such as diabetes, heart and lung disease) 
to areas where COVID-19 is spreading.  

o Make sure all persons travelling to locations reporting COVID-19 are briefed by a qualified 
professional (e.g. staff health services, health care provider or local public health partner) 

o Consider issuing employees who are about to travel with small bottles (under 100 CL) of 
alcohol-based hand rub. This can facilitate regular hand-washing. 

 

 While traveling:  

o Encourage employees to wash their hands regularly and stay at least one meter away 
from people who are coughing or sneezing 

o Ensure employees know what to do and who to contact if they feel ill while traveling.  

o Ensure that your employees comply with instructions from local authorities where they 
are traveling. If, for example, they are told by local authorities not to go somewhere they 
should comply with this. Your employees should comply with any local restrictions on 
travel, movement or large gatherings. 

  Mențineți comunicarea și promovați mesajului potrivit căruia oamenii trebuie să  
     stea la domiciliu, chiar dacă au doar simptome ușoare de COVID-19.
  Puneți afișe cu acest mesaj la locul de muncă. Combinați această măsură cu alte  
    metode de comunicare utilizate frecvent în organizația dumneavoastră.
  Este posibil ca serviciile de sănătatea muncii, autoritatea locală de sănătate publică  
    sau alți parteneri să fi elaborat materiale pentru promovarea acestui mesaj.
  Transmiteți clar angajaţilor faptul că zilele petrecute acasă în aceste condiţii vor fi  
    considerate concediu medical.

Aspecte de luat în considerare înainte de călătoriile dumneavoastră sau ale angajaţilor

 Înainte de călătorie
  Asigurați-vă că organizația și angajații au acces la cele mai recente informații despre  
    zonele infectate cu COVID-19. Pentru mai multe informații, accesați 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
  Pe baza celor mai recente informații, organizația dumneavoastră ar trebui să 
    evalueze beneficiile și riscurile asociate deplasărilor în viitorul apropiat.
  Evitați delegarea angajaților cu risc mai mare de a dezvolta forme gravă (de ex.,  
    angajații mai în vârstă și cei cu boli cronice precum diabet, boli cardiace şi   
    pulmonare) în zonele afectate de COVID-19.
  Asigurați-vă că toate persoanele care călătoresc în locuri unde s-au raportat cazuri  
    de COVID-19 sunt informate de către o persoană calificată (de exemplu personalul  
    sanitar, furnizorul de servicii medicale, sau autoritatea locală de sănătate publică).
  Luați în considerare posibilitatea de a oferi angajaților care urmează să călătorească  
    sticle mici (sub 100 cl) de dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Acesta poate  
    ajuta la curățarea periodică a mâinilor.

  În timpul călătoriei:
  Încurajați angajații să se spele pe mâini în mod regulat, și să stea la cel puțin un  
    metru distanță de persoane care tuşesc sau strănută.
  Asigurați-vă că angajații știu ce trebuie să facă și pe cine trbeuie să contacteze dacă  
    se simt rău în timpul călătoriei.
  Asigurați-vă că angajații dumneavoastră respectă instrucțiunile autorităților locale  
    din zona în care călătoresc. Angajații dumneavoastră ar trebui să respecte orice  
    restricții locale privind călătoriile, deplasările sau adunările mari.
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 When you or your employees return from traveling:  

o Employees who have returned from an area where COVID-19 is spreading should monitor 
themselves for symptoms for 14 days and take their temperature twice a day.  

o If they develop even a mild cough or low grade fever (i.e. a temperature of 37.3 C or more) 
they should stay at home and self-isolate. This means avoiding close contact (one meter 
or nearer) with other people, including family members. They should also telephone their 
healthcare provider or the local public health department, giving them details of their 
recent travel and symptoms. 

 

Getting your business ready in case COVID-19 arrives in your community 

 Develop a plan of what to do if someone becomes ill with suspected COVID-19 at one of your 
workplaces 

o The plan should cover putting the ill person in a room or area where they are isolated 
from others in the workplace, limiting the number of people who have contact with the 
sick person and contacting the local health authorities.  

o Consider how to identify persons who may be at risk, and support them, without inviting 
stigma and discrimination into your workplace. This could include persons who have 
recently travelled to an area reporting cases, or other personnel who have conditions that 
put them at higher risk of serious illness (e.g. diabetes, heart and lung disease, older age). 

o Tell your local public health authority you are developing the plan and seek their input.  

 

 Promote regular teleworking across your organization. If there is an outbreak of COVID-19 in your 
community the health authorities may advise people to avoid public transport and crowded 
places. Teleworking will help your business keep operating while your employees stay safe.  

 

 Develop a contingency and business continuity plan for an outbreak in the communities where 
your business operates 

o The plan will help prepare your organization for the possibility of an outbreak of COVID-
19 in its workplaces or community. It may also be valid for other health emergencies 

 Când dumneavoastră sau angajații dumneavoastră vă întoarceți din călătorie:
  Angajații care s-au întors dintr-o zonă infectată cu COVID-19 ar trebui să-și 
    monitorizeze starea de sănătate și să fie atenți la apariția simptomelor, timp de 14  
    zile, și să își ia temperatura de două ori pe zi.
  Dacă apare chiar şi o tuse ușoară sau febră scăzută (de 37,3 C sau mai mult) ar  
    trebui să stea acasă și să se auto-izoleze. Aceasta înseamnă evitarea contactului  
    apropiat (1m sau mai puțin) cu alte persoane, inclusiv cu membrii familiei. De   
      asemenea, ar trebui să înștiințeze telefonic medicul de familie sau direcția de   
    sănătate publică pentru a oferi detalii despre călătoriile recente și despre simptome.

Pregătirea firmei în cazul în care COVID-19 ajunge în comunitatea dumneavoastră

 Creați un plan despre ce trebuie făcut dacă o persoană este suspectată de COVID-19 la 
locul de muncă
  Planul ar trebui să cuprindă plasarea persoanei bolnave într-o cameră sau zonă în 
    care este izolată de la alte persoane, limitând numărul de oameni care au contact cu  
    persoana bolnavă, și contactarea autorităților locale de sănătate.
  Stabiliți un mod de identificare a persoanelor care ar putea fi expuse riscului și cum  
    le puteți ajuta, fără a genera stigmatizare și discriminare la locul de muncă. Acestea  
    ar putea fi aplicate persoanelor care au călătorit recent într-o zonă unde sunt rapor 
    tate cazuri, sau altor angajaţi expuși unui risc mai mare de forme grave (de exemplu  
    diabet, boli cardiace şi pulmonare, vârstnici).
  Informaţi autoritățile locale de sănătate publică cu privire la acest plan și solicitați  
    opinia acestora.

 Promovați munca de acasă în mod regulat, la nivelul întregii organizații. Dacă apare un 
focar de COVID-19 în comunitatea dumneavoastră, autoritățile de sănătate ar putea reco-
manda populației să evite transportul public și locurile aglomerate. Munca de la distanță vă 
va ajuta compania să opereze în continuare, în timp ce angajații vor fi în siguranță.
 Dezvoltați un plan de urgență și de continuare a activităților firmei, pentru cazul unui focar 
în comunitățile în care afacerea dumneavoastră operează;
  Planul vă va ajuta să vă pregătiți organizația pentru posibilitatea unui focar de   
    COVID-19 la locul de muncă sau în comunitate. Acest plan poate fi aplicabil și altor  
    urgențe de sănătate.
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o The plan should address how to keep your business running even if a significant number 
of employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either 
due to local restrictions on travel or because they are ill.  

o Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are 
aware of what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such 
as the importance of staying away from work even if they have only mild symptoms or 
have had to take simple medications (e.g. paracetamol, ibuprofen) which may mask the 
symptoms 

o Be sure your plan addresses the mental health and social consequences of a case of 
COVID-19 in the workplace or in the community and offer information and support.  

o For small and medium-sized businesses without in-house staff health and welfare 
support, develop partnerships and plans with your local health and social service 
providers in advance of any emergency. 

o Your local or national public health authority may be able to offer support and guidance 
in developing your plan. 

Remember:  

Now is the time to prepare for COVID-19. Simple precautions and planning can make a big difference. 
Action now will help protect your employees and your business. 

 

How to stay informed: 

Find the latest information from WHO on where COVID-19 is spreading: 

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

Advice and guidance from WHO on COVID-19 

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

https://www.epi-win.com/  

 

  Planul trebuie să aibă în vedere menținerea activității organizației, chiar şi în situaţia  
    în care un număr semnificativ de angajați, colaboratori și furnizori nu se pot prezenta  
    la locul unde vă desfăşuraţi activitatea, din cauza restricțiilor locale de călătorie sau  
    din cauza faptului că sunt bolnavi.
  Comunicați angajaților și colaboratorilor dumneavoastră acest plan și asigurați-vă că  
    aceştia știu ceea ce au de făcut (sau ce nu trebuie să facă). Subliniați punctele  
    cheie, cum ar fi faptul că este important să nu se prezinte la muncă, chiar şi dacă au  
    doar simptome ușoare sau au luat medicamente obișnuite (de ex. paracetamol,  
    ibuprofen) care pot ascunde simptomele.
  Asigurați-vă că planul dumneavoastră abordează sănătatea mintală și consecințele  
    sociale ale unui caz de COVID-19 la locul de muncă sau în comunitate, și oferiţi  
    informații și sprijin.
  Pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu dispun de propriile servicii de sănătate  
    pentru personal, încheiaţi parteneriate și planuri cu furnizorii de servici de sănătate,  
    înainte de apariţia unei urgențe.
  Autoritatea de sănătate publică locală sau naţională vă poate oferi sprijin și 
    expertiză în dezvoltarea planului.

Rețineți:
Acum este momentul să vă pregătiți pentru COVID-19. Măsurile simple și planificarea pot fi 
extrem de utile. Acțiunile de acum vă vor ajuta să vă protejați angajații și afacerea.

Pentru mai multe informații:

Aflați cele mai recente informații de la OMS cu privire la răspândirea COVID-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Sfaturi și îndrumări din partea OMS cu privire la COVID-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.epi-win.com/ 


