
 
 

 

 Această listă de verificare este destinată utilizării proprii. 
Înainte de a începe munca, puteți utiliza această listă de verificare pentru a verifica 

dacă sunteți/ 
poate lucra în siguranță. 

 
OK 

 
NOK 

 1. Sanatate    

1 Nu am avut nici o simptoma în ultimele 7 zile (pierderea gustului și a mirosului, 
tuse, febră, oboseală, respirație, dureri în gât, dureri de cap, dureri musculare, 
dureri de ochi, diaree) 

  

2 Dacă nu mă simt bine sau prezint simptome, contactez 
numărul de urgență pentru corona, medicul si informez biroul. 

  

3 Îmi exprim îngrijorarea cu privire la sănătatea clienților mei, întrebând. 
Îmi împărtășesc și propriul meu sentiment de sănătate. Când observ ca clienții mei 
prezinta simptome contactez prima data numarul de urgenta pentru corona si apoi 
notific biroul. 

  

 2. Protectie personala   

4 Folosesc o mască de gură atunci când trebuie să vin sau să lucrez în imediata 
apropiere a unui client care aparține grupului de risc. 

  

5 Îmi port mănuşile doar atunci când curăţesc suprafeţe sanitare (cum ar fi curăţarea 
toaletelor) şi când folosesc produse concentrate sau iritante. 

  
 
 

6 Folosesc prosoape de unică folosință pentru a-mi usca mâinile.   

 3. Distanta Sociala    

7 Nu stau inutil împreună în aceeași cameră cu clientul. Clientul este (de preferință) 
situat într-o cameră diferită. 

  

8 Păstrez o distanță suficientă față de alte persoane, cel puțin 1,5 metri.   

 4. Igiena   

9 Mă spăl regulat pe mâini, corect și suficient de lung (40 sec.), Cu săpun.   

10 Nu îmi ating fața, nici măcar cu mănuși.   

11 Dezinfectez materialul de curățare în prealabil.   

12 Detin produse de curatare (apa, sapun, detergenti si alcool dezinfectant 70%).   

13 Dezinfectez punctele de atingere la începutul și la sfârșitul muncii.   

 5. Vizita la birou   

14 Îmi folosesc masca de gură când intru în birou.   

15 Maximum 4 persoane în zona de intrare la birou.   

16 Păstrez o distanță suficientă față de alte persoane, cel puțin 1,5 metri.   

17 Mă asigur că orarul și cecurile de hartie sunt verificate si sunt puse într-un plic. Îmi 
notez numele, numărul cecurilor și numele consultantului meu înainte de a emite 
acest lucru. 

  

Dacă aveți întrebări sau dacă nu vă simțiți în siguranță într-o anumită situație de muncă, vă rugăm să apelați 
numărul nostru de urgență Corona: 0493/99.30.00 


