
A Work Right a koronavírus 
megállításáért

Ce puteți face pentru a 
ajuta la oprirea răspândirii 
coronavirusului la locul de muncă



Din momentul în care plecați de acasă la serviciu și până în momentul în 
care vă întoarceți, sunteți responsabili pentru protecția dvs., a colegilor și 
a familiei împotriva COVID-19. Iată ce puteți face pentru a reduce riscul de 
transmitere și pentru a ajuta pe toată lumea să lucreze în timpul pandemiei:

La locul de muncă
Angajatorul dvs. ar fi trebuit să pună în aplicare măsuri de securitate împotriva 
COVID. Respectați-le tot timpul, indiferent dacă lucrați sau sunteți în pauză.

Spălați-vă frecvent pe mâini sau folosiți dezinfectant 
pentru mâini dacă nu le puteți spăla

Mențineți distanța socială și evitați să lucrați față în față 
cu ceilalți

Asigurați-vă că locul dvs. de muncă este bine aerisit, cu 
ferestre și uși deschise acolo unde este posibil

Deplasarea la și de la locul de muncă

Evitați orele aglomerate și orice tip de transport în comun, 
dacă este posibil

În cazul în care utilizarea în comun a mașinii este 
necesară, rămâneți în același grup, păstrați ferestrele 
deschise, purtați mască și distanțați-vă social cât mai 
mult posibil

Cereți să lucrați în aceleași schimburi ca și colegii cu care 
locuiți sau faceți naveta

La adresa de mai jos găsiți informații despre asistența guvernamentală care este 
disponibilă pentru dvs. pe durata pandemiei: https://www.gov.uk/coronavirus/
worker-support

https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support


Rețineți

Dacă dvs. sau cineva din gospodăria dvs. are simptome, 
informați-vă angajatorul și nu mergeți la serviciu – 
protejați-vă colegii, prietenii și familia

Dacă sunteți extrem de vulnerabili din punct de vedere 
clinic, solicitați angajatorului să explice măsurile luate 
pentru a vă menține în siguranță la locul de muncă

Dacă simțiți că locul dvs. de muncă nu este sigur

Verificați măsurile de siguranță împotriva COVID pe care 
angajatorul dvs. le-a pus în aplicare și puneți întrebări

Dacă considerați că aceste măsuri nu sunt suficiente, 
discutați cu departamentul de resurse umane sau cu un 
reprezentant al lucrătorilor despre acest lucru

Dacă aveți în continuare nelămuriri, puteți raporta acest 
lucru la Health and Safety Executive:

• Online la www.hse.gov.uk

• Sunați-ne la numărul 0300 003 1647 – de luni până 
vineri între 8.30 și 17 (miercuri între 10 și 17)*

Raportul dvs. va fi confidențial

*Apelurile vor fi taxate la tariful standard din rețeaua dvs., sau vor fi gratuite, dacă 
aveți minute incluse în abonamentul dvs. de telefonie.

La adresa de mai jos găsiți mai multe informații despre măsurile pe care trebuie 
să le ia angajatorul dvs. precum și recomandări privind munca în siguranță pe 
durata pandemiei: http://workright.campaign.gov.uk/Yorkshire

Pentru informații suplimentare, consultați recomandările guvernamentale 
privind munca în siguranță la adresa: www.gov.uk/guidance/
working-safely-during-coronavirus-covid-19

https://www.hse.gov.uk
https://workright.campaign.gov.uk/Yorkshire
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19


hse.gov.uk

Această broșură este disponibilă în mai multe limbi; 
scanați codul QR cu smartphone-ul dvs. sau folosiți 
adresa URL pentru a descărca versiunea dvs. preferată.

workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

Despre Work Right și HSE

Work Right este o campanie condusă de HSE pentru a conștientiza firmele 
asupra problemei sănătății și siguranței, precum și a felului în care acestea 
se aplică lor. Health and Safety Executive (HSE) este organismul național de 
reglementare din Marea Britanie în domeniul sănătății și siguranței la locul de 
muncă. Obiectivul HSE este de a preveni problemele de sănătate, vătămările 
sau decesul la locul de muncă prin măsuri de reglementare, variind de la 
influențarea comportamentelor pe sectoare întregi de activitate și până la 
intervenții țintite în afaceri individuale.

Ulotka jest dostępna w języku polskim, zeskanuj kod QR swoim smartfonem lub 
użyj adresu URL, aby ją pobrać.

A szórólap magyar nyelven is elérhető. Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával, 
vagy használja az URL-címet a letöltéséhez

http://hse.gov.uk
https://workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

