
Ghid
pentru lucrătorii in carantină activă 
Ce este carantina activă?

ce trebuie respectate pentru a lucra in siguranţă
10 reguli simple
La sosirea in firmă lucrătorul va trebui să respecte cu mare atenţie indicaţiile oferite de patron,
în special:

CAZARE 
Se folosesc dormitoare atribuite grupurilor stabilite sau unei persoane singure.
Este interzisă intrarea a oricărei alte persoane străine

7

ECHIPAMENTE 
Folosirea personală a echipamentelor si uneltelor de lucru. Dacă folosirea
acestora este compromisă, este nevoie să se igienizeze atat mainile cat
si  echipamentele. In orice caz, spalarea mainilor trebuie sa se faca ori de cate 
ori se face altceva

9

SERVICIILE IGIENICE
Se pot folosi de  grupuri sau de o singura persoana. Trebuie sa lase să intre
aerul si să se igienizeze după fiecare folosire.  

8

TESTUL COVID-19  
Există obligatia de a face testul Covid-19 conform calendarului
si modalitătilor indicate de patronul firmei

1

DURATA CARANTINEI ACTIVE
14 zile din momentul sosirii in firma, chiar si in cazul in care testul are
rezultat negativ

2

GRUPURI
Lucrătorii sunt organizati in grupuri formate din maxim 4 persoane

4

CONTACTE
Trebuie evitate in mod absolut contactele apropiate cu alti lucrători din afara
propriului grup. Trebuie utilizate măstile chirurgicale oferite de patron cand
distanta intre persoane este inferioară de 2 metri si cand se apropie alte
persoane care nu apartin propriului grup

5

TRANSPORTUL
Respectati instructiile patronului pentru transferuri si ramaneti in grupurile
desemnate, si in orice caz purtati mereu masca chirurgică

6

ANUNT
Anunţaţi patronul ori de cate ori nu sunt respectate aceste reguli. De asemenea,
anunţaţi imediat patronul in caz de simptoame gripale care conduc la Covid-19

10

Precauţii
igienice generale

R O M E N O

Cand vă deplasaţi folosiţi 
mereu măşti si mănuşi de 
unica folosinţă si igienizanţi 
pentru maini. 

Dacă accesul la sala de pranz 
este organizat în schimburi, 
puteţi intra doar dacă sunteti 
în grupul stabilit sa intre si 
dacă sunt locuri libere de 
sedere. Se scoate masca doar 
cand sun-teti sezuţi la masă. 
Alegeti în orice caz spatiile
în aer liber pentru servirea 
mesei.

Spălaţi des măinile, acoperiţi 
nasul şi gura dacă stranutaţi 
sau tuşiti cu serveţele de 
unică folosinţă, si apoi
le aruncaţi în cosurile
de gunoi speciale. 

Păstraţi distanţa între voi si
o altă persoană de cel puţin 
2 metri. Dacă nu este nevoie, 
evi-taţi să vă deplasaţi în mod 
liber în zona de lucru sau
de cazare. 

2 metri

INDEPARTAREA ESTE INTERZISĂ
Nu este permisă indepărtarea de la locul de munca sau de la locul
de cazare

3

LA TERMINAREA CELOR 14 ZILE DE CARANTINA ESTE NEVOIE SA SE RESPECTE MASURILE IGIENICE
DE PREVENȚIE IMPOTRIVA TRANSMITERII VIRUSULUI COVID-19

Lucrătorii agricoli care provin din una din ţările pentru care este prevăzută izolarea fiduciară pot 
sa petreacă perioada de carantină, prevazută de DPCM din 7 august 2020 in forma activă, 
desfăşurand munci agricole in aceeaşi firmă agricolă de care sunt angajaţi şi in care se găsesc 
structurile destinate cazării. Carantina durează 14 zile şi în acest timp nu este posibilă 
indepărtarea de la locul de muncă sau de la locul cazării. 



 

 

Declar sub propria răspundere: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

locul ______________ , data _________________ 

_______________________________________ 

 

  Semnătura

 

 

că sunt la cunostinţa privind măsurile  pentru evitarea transmiterii COVID-19 şi a sancţiunilor prevăzute 
in caz de lipsa respectarii acestor măsuri; 

că nu am fost supus măsurii de carantină in ţara mea de origine;

că nu am avut contacte in ultimele 14 zile cu persoane rezultate pozitive in urma testării anti COVID-19

că nu am avut in ultimele  24 ore simptoame ce conduc la infectarea cu COVID-19
(ex. febră , tusă,   dificultate de respiraţie, etc.);

D E C L A R A Ţ I E  

Declar, de asemenea, că am primit un exemplar din “Ghidul pentru lucrătorii in carantina activă”, 
că am inteles conţinutul si că ma oblig să respect tot ceea cuprinde.

 

că am cunostinta de faptul că trebuie să comunic imediat patronului orice schimbare, precum si a uneia
din condiţiile prevăzute la punctele anterioare;  

autorizez tratamentul datelor personale pentru a fi folosite doar in scopul prevenirii transmiterii
COVID-19 (Art. 1, n.7, lett.d) din DPCM 11 martie 2020). 

 că am intrat in  Trentino din  următoarea ţară  _____________________ in data de  ___________________; 

 

Subsemnatul ________________________________________, născut pe data de _________________________

naţionalitate ______________________, cu domiciliul in ______________________________________________

 

  

 Patronul  ______________________________________________
 


