
În siguranță în drumul spre muncă 

De la 1 iulie, călătoriile de serviciu sunt permise în următoarele 
condiții. Acestea se aplică călătoriei într-un autobuz al companiei, 
precum și într-o mașină privată cu care faceți carpool. 
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Administrare Verificarea stării de sănătate  Mască bucală non-medicală 

Curățare suplimentară  Păstrați distanța  Spălare manuală EIP  suficient 

Este important să puteți identifica 
cine a călătorit împreună cu cine. 
Dacă s-a produs o infecție, puteți 
afla cine altcineva s-ar fi putut 
infecta. Verificați dacă administrația 
călătoriilor este configurată pentru 
acest lucru. Păstrați datele timp de 2 
săptămâni pentru verificarea 
surselor contactelor de către Direcția 
Medicală de Stat. Autoritatea 
olandeză pentru protecția datelor 
recomandă ca acest tip de date să 
fie păstrat timp de 14 zile. 

Faceți un control de sănătate la 
îmbarcare. Întrebați dacă colegul nu 
are simptome (ușoare), cum ar fi: 

• durere în gât, secreții nazale, tuse 
sau strănut 

• senzație bruscă de constricție, 
pierderea gustului și a mirosului 

• febră/ creștere peste 38°C 

Dacă un coleg prezintă simptome, 
înseamnă stai acasă și colegul 
trebuie testat de către Direcția 
Medicală de Stat 0800 - 1202. 

Călătoria este permisă din nou după 
un rezultat negativ al testului. Dacă 
testul este pozitiv, testul nu va fi 
efectuat timp de cel puțin 7 zile și nu 
va mai prezenta simptome timp de 
24 de ore. 

Dacă călătoriți în perechi, nu este 
necesară o mască de gură. Dacă 
călătoresc mai mult de două 
persoane, toată lumea va purta o 
mască curată de gură. Dacă este 
necesar, puteți purta o mască de 
față în interior dacă nu puteți 
menține o distanță de 1,5 metri. 

Aruncați măștile de unică folosință 
după 1 utilizare. După utilizare, 
depozitați măștile refolosibile într-o 
pungă și spălați-le acasă în mașina 
de spălat. După aceasta, le puteți 
folosi din nou. 

Instrucțiuni de spălare. 

Curățați mijloacele de 
deservire (volanul, maneta 
schimbătorului de viteze, 
mânerul ușii, ecranul tactil 
etc.), suplimentar cu un 
bun agent de curățare 
degresant (de exemplu, 
cârpe de curățare). 

Dacă este necesar, 
păstrați o distanță de 1,5 
metri în afara autobuzului. 
Vă rugăm să luați în 
considerare cererea altei 
persoane. 

Spălați-vă regulat pe mâini 
cu apă și săpun. În orice 
caz: 

• la sosire și plecare 

• înainte și după vizitarea 
toaletei 

• înainte și după 
reumplerea materialelor 
și a vizitei la locul de 
muncă 

Asigurați-vă că aveți EIP și 
produse de curățare 
suficiente pentru muncă 
pe parcursul zilei. 

1,5 metri rămâne 
distanța de 
siguranță 


