
Bine ați venit la 

instrucțiune

Virusul Corona
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• Virusul Corona este un subiect de discuție în

întregul domeniu al muncii, inclusiv în sectorul

verde.

• Pentru a asigura în permanență curbe de infecție

plane, trebuie luate măsuri speciale de protecție

la locul de muncă.

• Puteți contribui la prevenirea îmbolnăvirii altor

persoane cu virusul Corona.

Cuvânt înainte
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• Virusul Corona este nou.

• Peste tot oamenii se îmbolnăvesc

de acest virus, inclusiv în

Germania.

• Majoritatea persoanelor nu au 

încă rezistență la virus. De 

asemenea, nu există încă niciun

medicament sau vaccin.

• Însă mulți cercetători lucrează

deja la acest lucru.

Ce face virusul să fie atât de periculos?
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Cum se răspândește infecția?

• prin picături în aer (strănut, 

tuse) 

• prin mâinile contaminate pe

mucoase (gură, nas, ochi)

• poate dura 2 – 14 zile de 

la infecție până la 

izbucnirea bolii
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Semne de boală

• Nu puteți simți niciun

gust, nu puteți mirosi

nimic.

• Dureri de gât

• Febră

• Tuse

• Probleme de 

respirație

• Dureri de cap

• Senzație de slăbiciune

Dacă există semne, informați-

vă medicul și angajatorul

prin telefon. 

Adesea

niciun

simptom
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Semne de boală

Nu puteți

mirosi

nimic.

Nu puteți

simți niciun

gust.

Febră Tuse
Dureri de 

gât

Vă simțiți

slăbit.
Vă curge

nasul

Probleme 

de 

respirație



7

Cum vă protejați corect

Dacă aveți tuse și febră, 
rămâneți acasă.

Tușiți și strănutați în pliul
brațului sau într-o batistă, 
nu în mână.
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Cum vă protejați corect

Păstrați distanța de cel
puțin 1,50 m față de ceilalți!

În cazul în care distanța nu 

poate fi menținută, trebuie

purtat o mască pentru gură

și nas.
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Păstrați o distanță de 1,50 m

• de asemenea în

spațiile închise (de 

exemplu atelier) și

încăperile sociale.

• Deschideți geamurile

și aerisiți în mod

regulat.

• în condiții

meteorologice bune, 

petreceți pauzele

afară.
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Spălați-vă regulat pe mâini

• Spălați-vă temeinic

cu săpun și apă timp de 20 de 

secunde.

• în special după ce folosiți

toaleta și înainte de fiecare

masă.
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Aveți grijă la următoarele

Nu vă atingeți fața cu 

mâinile.

Nu dați mâna.
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Utilizare personală

Dacă este posibil, nu 

folosiți utilaje și

echipamente de lucru

în același timp cu alte 

persoane.

Dacă acest lucru nu 

este posibil, 

dezinfectați mânerele

și spălați-vă mâinile.
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Disponibil la: https://www.svlfg.de/corona-info

Notificare în întreprindere

Instrucțiunile de 

operare sunt afișate.

Oferă informații

despre măsurile de 

protecție din cadrul

întreprinderii noastre.

https://www.svlfg.de/corona-info
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Notificare în întreprindere

Panoul este afișat în

cadrul întreprinderii și

oferă informații

despre măsurile de 

protecție care trebuie

respectate.

Disponibil la: https://www.svlfg.de/corona-info

https://www.svlfg.de/corona-info
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În caz că aveți întrebări ... …

la numărul de telefon

0561 785 10010

vă răspundem cu plăcere la întrebările

dumneavoastră.

SVLFG 



16

Surse

SVLFG – www.svlfg.de (informații cu privire la 

virusul Corona, evaluarea riscurilor, instrucțiuni de 

funcționare, afiș poster cu privire la măsurile de protecție în

întreprindere )

DGUV – Cornavirus măsuri generale de 

protecție - Pictograme 04/2020

Institutul Robert Koch – sursă imagini folia

1, folia 2, folia 7, folia 6

http://www.svlfg.de/

