Domeniul de lucru:
Întreprindere de
agricultură, silvicultură și
horticultură

Instrucțiuni de utilizare
conform § 14 BioStoffV
(Ordonanţa cu referire la protecţia muncitorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
biologici în timpul muncii)
Data:

Activitate:
Persoanele asigurate care au
contact ridicat cu
clienți, colegi etc.
de exemplu
în magazinul fermei, în
grădina de legume sau în
pepinieră

AGENT BIOLOGIC
Coronavirus SARS-CoV-2 – grup de risc 3
PERICOLE PENTRU OM
Boala Coronavirus 2019 (COVID-19) este cauzată prin infecția cu virusul Corona SARS-CoV-2,
transmisă de la persoană la persoană.
Calea de transmitere:
Virusul se transmite prin aer, prin picături (infecție cu picături) sau prin mâinile contaminate care ating
mucoasele (gură, nas, ochi) (infecție cu frotiu).
Perioada de incubație:
După infecție, poate dura câteva zile până la două săptămâni înainte de apariția semnelor de boală.
Efectele asupra sănătății:
Infecțiile sunt de obicei ușoare și asimptomatice. Pot exista și simptome acute, ca de exemplu boli
respiratorii cu febră, tuse, dispnee și dificultăți de respirație. În cazuri mai severe, infecția poate provoca
pneumonie, sindrom respirator acut sever (SARS), insuficiență renală și chiar moartea. Această infecție
afectează în special persoanele cu antecedente medicale sau cele al căror sistem imunitar este slăbit.

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ
Pentru a reduce riscul de infecție, trebuie respectate măsuri de igienă de bază, care sunt, de
asemenea, recomandate pentru prevenirea gripei:
 Evitați să dați mâna și evitați contactul fizic
 Spălare regulată, frecventă și atentă a mâinilor (cel puțin 20 de secunde cu săpun până la
încheietura mâinii)
 Folosiți dezinfectant pentru mâini dacă nu există posibilitatea de a vă spăla mâinile. Substanțele
adecvate sunt enumerate, de exemplu, în lista de dezinfectanți testați și aprobați de către Institutul
Robert Koch (RKI) (www.rki.de).
 Nu vă atingeți fața cu mâinile
 Când tușiți și strănutați, acoperiți gura și nasul cu cotul sau batista
 Păstrați o distanță minimă între unu și doi metri de persoanele suspectate de a fi bolnave
 Aerisiți spațiile închise în mod regulat
Este deosebit de important pentru persoanele cu antecedente de boli respiratorii și pentru persoanele
cu sistem imunitar slăbit să implementeze aceste măsuri de protecție în mod consecvent.
COMPORTAMENT ÎN CAZ DE PERICOL – PRIM AJUTOR
În caz de simptome ale bolii, informați-l imediat pe superiorul dumneavoastră și contactați telefonic un
medic pentru a discuta despre ulterioare măsuri

ELIMINAREA CORESPUNZĂTOARE
Deșeurile din gospodării sunt eliminate împreună cu deșeurile reziduale normale

