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Section on Prevention in Transportation

Coronavirus

Protecţia împotriva infectării în logistica coletelor
şi a scrisorilor

RO

Informaţii pentru logistica de poştă şi a serviciilor de curierat, curierat rapid şi poştale

Igiena temeinică a mâinilor şi respectarea distanţei minime cerute de 1,5 m reprezintă cea mai bună protecţie împotriva unei infectări. Păstrarea distanței nu este întotdeauna posibilă pentru angajații în logistica poștală și în domeniul serviciilor de curierat, curierat rapid și poștale. Cu atât este mai importantă
punerea la dispoziţia angajaţilor, a informaţiilor, echipamentului precum şi a resurselor de timp pentru
protecţia împotriva infectării şi acordarea de atenţie în implementarea măsurilor stabilite.

Livrarea de scrisori şi
colete

fie transportate, pe cât posibil în
afara cabinetelor

Protejaţi-vă personalul de expediere, prin stabilirea de către dumneavoastră ca acesta

Activitatea la sucursală

• să păstreze atât la activităţile pre-

• puteţi să amplasaţi la case şi tej-

• utilizarea de alternative, care nu

• limitaţi numărul de clienţi în în-

liminare şi ulterioare în locaţiile
staţionare cât şi la clienţi, o distanţă minimă de 1,5 m faţă de celelalte persoane

necesită contact sau dacă este posibil, renunțarea temporar la confirmarea destinatarului pe scannerul manual

• acordarea atenției la igiena mâi-

nilor și utilizarea în acest sens,
dacă este cazul, a canistrei pusă la
dispoziție cu apă și săpun lichid,
eventual utilizarea și a produselor
de dezinfectare a mâinilor pentru
spălarea temeinică a mâinilor.

• la livrarea probelor medicale, să

preia respectiv, să predea produsele sau probele care urmează să

Fişă de date

Pentru a proteja personalul,
ghele, geamuri sau folii de protecţie. Se reduce contaminarea locului de muncă prin aerul expirat (de
ex. la tuse)
căpere, pentru a menţine un nivel
scăzut de încărcare potenţială cu
agenţi infecţioşi în aerul ambiental

• asiguraţi de ex. cu marcaje sau

panglici o distanţă suficientă în
zonele de aşteptare

• promovaţi plata fără numerar
Regularne wietrzenie
służy higienie i poprawia jakość
powietrza: redukuje ono zawierające
patogeny mikroskopijne kropelki,
które mogą znajdować się w powietrzu pomieszczenia.

Zona staţionară în logistica coletelor şi a scrisorilor
• Asiguraţi-vă că regulile de igienă

şi de distanţare sunt respectate.
Aceasta este valabil şi pentru căile
de circulaţie, scări, lifturi, cantine,
în timpul ședințelor şi în pauze.
Unde nu este posibilă o distanţare suficientă, puneți la dispoziţie
măști medicinale de față şi asiguraţi-vă că acestea sunt utilizate.
Aceasta este valabil de asemenea
pentru încăperi unde lucrează mai
multe persoane concomitent și au
la dispoziție mai puțin decât 10 m²
pe angajat.

• Reorganizaţi servirea mâncării în

cantine pentru a evita formarea cozilor de aşteptare. În caz de urgenţă, cantina trebuie închisă.

• Echipamentele de lucru, care nu

sunt utilizate personal, trebuie curăţate înainte de predare. Procedura de curăţare trebuie descrisă şi
adusă la cunoştinţă angajaţilor.
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Cum rămân nevirusate
autoturismele folosite în
comun?
Echipe fixe la fiecare autoturism pot
să limiteze sfera utilizatorilor. Autoturismele care sunt conduse în mod
alternativ de mai mulţi angajaţi, trebuie curăţate înainte de predare în
modul următor:
• Asiguraţi-vă că elementele de co-

mandă, mânerele şi alte suprafeţe sunt curăţate temeinic cu un
produs de curăţare de uz casnic,
degresant. Dacă sunt disponibile, sunt perfecte lavetele de unică
folosinţă îmbibate cu detergent
sau soluţie de săpun, care sunt
eliminate după utilizare. În mod
alternativ, pot fi utilizate produse de dezinfectare chimice - cu
toate acestea, acestea nu asigură
un beneficiu suplimentar faţă de
produsele de curăţare menţionate
mai sus. Produsele de dezinfectare trebuie să dispună de cel puţin
o eficienţă virucidă, limitată.

• În traficul pe distanțe mari trebuie

să fie evidentă utilizarea de prosoape, lenjerii de pat şi pilote proprii, alocate personal, care trebuie
spălate după utilizare la 60° C în
maşina de spălat rufe. Călcarea ulterioară contribuie la dezinfectare.

În caz de îmbolnăvire a
angajaţilor
Dacă angajații prezintă simptome
precum febră, tuse și dispnee, trebuie să părăsească imediat teritoriul
întreprinderii și să rămână acasă.
Cei în cauză trebuie să se adreseze
pe cât posibil de repede - mai întâi
telefonic - pentru clarificare unui medic curant.

Până în prezent nu se cunosc cazuri,
în care infectarea a fost cauzată prin
atingerea expedierilor poștale. Cu
toate acestea, respectarea regulilor
de igienă generale, în special privind
spălarea mâinilor, este importantă.

Pot fi urmate în prezent
instrucțiunile?
Instrucţiunile de rutină pot fi amânate pentru o dată ulterioară. Instrucţiunile importante pentru siguranţă,
pentru activităţile noi, în domeniile
de activitate noi şi pentru angajaţii
noi trebuie respectate, la fel ca şi reglementările şi măsurile pandemice.
Şi aici trebuie respectate regulile de
igienă şi de distanţare.

Păstrați
distanța!

Purtați
masca!

Pe scurt
Ce recomandări cu privire la protecţia împotriva infecţiilor trebuie să respecte întreprinderile? Sunt valabile şi pentru persoanele
asigurate în cadrul Asociaţiei profesionale în
domeniul transporturilor BG Verkehr, mai întâi,
prevederile landurilor şi eventual, ale comunelor. Trebuie respectate de asemenea standardul în domeniul securităţii la locul de muncă
SARS-CoV-2, regulile de protecție contra SARSCoV-2 și Ordonanța privind securitatea și sănătatea în muncă SARS-CoV-2 a Ministerului
Federal German al Muncii și Afacerilor Sociale
şi concretizarea acestora pe domenii de către Asociaţia BG Verkehr. În activitatea zilnică,
medicii de întreprindere şi specialiştii pentru
securitatea la locul de muncă sunt partenerii
de contact, competenţi.

Informații actuale ale Asociației
BG Verkehr
Reguli specifice pe domenii și indicații:
www.bg-verkehr.de/coronavirus

Ogólne środki ochrony

< 1.5 m

Tel.: +49 40 3980-0
Fax.: +49 49 3980-1999
E-mail: praevention@bg-verkehr.de

Contactul cu scrisorile şi
coletele

Mai mult decât atât, înainte de preluarea autovehiculului de către alte
persoane, trebuie aerisită suficient
cabina şoferului.

1.5 – 2 m

BG Verkehr
Geschäftsbereich Prävention
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg

30 sek

Aerisiți
periodic!

Spălaţi-vă
temeinic pe mâini!
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Medii ale Sistemului german de asigurare pentru accidente DGUV (gratuit)
Broşură: Coronavirus SARS-CoV-2 –
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Alte informaţii
www.bmas.de
www.rki.de
www.infektionsschutz.de

