PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA
ÎMBOLNĂVIRILOR CU COVID – 19 ÎN CADRUL CMBRAE
În conformitate cu prevedrile Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării
1.

Afișarea pe site-ul CMBRAE și aducerea la cunoștinta personalului angajat din instituție a

Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu COVID – 19.
2.

Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de

Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu COVID – 19. (http://www.ms.ro/recomandariprivind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/)
3.

Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a numărului de TELVERDE

pentru solicitarea de informații legate de COVID – 19. (TELVERDE #COVID-2019: 0800 800 358)
4.

Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate

persoanele care intră în sediul respectiv.
5.

La intrarea în instituție, persoanelor li se va solicita să poarte mască de protecție.

6.

Persoanelor care prezintă in mod evident

simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,

rinoree) li se va interzice accesul în incita CMBRAE.
7.

Informarea angajaților CMBRAE cu privire la acordarea concediului medical în caz de carantină

și izolare la domiciliu.
8.

Asigurarea la nivelul fiecărui birou, din cadrul CMBRAE, a materialelor igienico-sanitare pentru

dezinfecția mâinilor și a suprafețelor pentru personalul angajat.
9.

Evitarea participării la evenimente interne și internaționale care pot expune la risc de infecție.

10.

Pentru limitarea propagării virusului adresăm personalului angajat și beneficiarilor serviciilor

CMBRAE rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la sediul din Str. Heliade între Vii, nr. 36.
Comunicarea se poate face telefonic sau prin intermediul emailului (cmbrae_ro@yahoo.com).
11.

În situațiile în care este necesară prezența fizică a angajatului sau a beneficiarului serviciilor

oferite de către CMBRAE la sediul instituției, se va avea în vedere respectarea normelor în vigoare
privind COVID – 19.
12.

În cazul unui angajat al CMBRAE confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să

informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării
procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.

