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REZUMATUL MĂSURILOR CAMPANIEI DE RECOLTARE 2020 
ÎMPOTRIVA COVID-19 

 

 Distanță interpersonală de 1,5 metri și evită orice contact fizic. 
  Igiena mâinilor cu apă și săpun și, în caz contrar, cu o soluție hidroalcoolică 
  Curățarea și dezinfectarea periodică a obiectelor pentru uz personal precum: ochelari, telefoane 

mobile, instrumente etc. 

 Instalare coșuri de gunoi cu capac și pedală sau recipiente pentru deșeuri cu capac, în 
zonele comune ale instalațiilor pentru depozitarea țesuturilor și a altor materiale de unică 
folosință care trebuie curățate frecvent. 
 

 MĂSURĂRI PRIVIND DEPLASĂRI LA SAU DE LA EXPLOATAREA AGRICOLĂ  

 
 Utilizarea obligatorie a unei măști și dezinfectarea mâinilor. 

 
 Se va asigura că membrii aceluiasi grup de lucru ocupă același vehicul și că șoferul este 

întotdeauna aceeași persoană (2 persoane pe rând). 
 

 Înainte, în timpul și după călătorie, ventilația vehiculului. 
 

 Curățarea și dezinfectarea interiorului vehiculului cel puțin zilnic, în special a elementelor cu 
contact mai mare (manivele, comenzi, centuri de siguranță etc.) care ar putea fi dezinfectate între 
diferite utilizări ale vehiculului în aceeași zi. 

 

 MĂSURI DE INTRARE ȘI IEȘIRE LA AGRICULTURĂ:  
 

 Persoanele cu simptome sau persoanele care au contact strans cu posibile personae ce pot avea 
acest virus  nu vor putea presta serviciul. Dacă începeți cu simptome la fermă, trebuie să 
abandonați echipa si campul de lucru. 
 

 În caz de diagnostic, aceștia trebuie să informeze compania pentru a identifica posibile contacte 
apropiate și să procedeze în consecință, în conformitate cu protocoalele de sănătate stabilite. La 
rândul său, compania o va comunica Serviciului extern de prevenire. 

 
 

 La începutul zilei, fiecărui lucrător i se vor asigura mănuși și măști pentru a evita posibile infecții, 
fiind înlocuit din cauza pierderii de eficiență, ruperii datorate utilizării, de câte ori este necesar. 
 

  Persoana care lucrează care conduce tractoare sau orice alt vehicul agricol, întotdeauna la 
începutul, sfârșitul schimbului și atunci când consideră oportun, va dezinfecta elementele cu care 
intră în contact (volan, frână de mână, schimbător de viteze, extragere) ușa cabinei etc.). 

 
 Stabiliti perioadele de intrare și ieșire cu aceleasi echipaje si acelasi orar. 

 
 În cazul în care sistemul de control al prezenței implică contactul cu lucrătorul, disponibilitatea 

materialelor de protecție sau utilizarea recurentă a gelurilor hidroalcoolice sau a dezinfectanților 
vor fi căutate înainte și după utilizare. 
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  MĂSURI ÎN TIMPUL DEZVOLTĂRII MUNCII ÎN EXPLOATAREA AGRICOLĂ.  
 

 Evitați, dacă este posibil, întâlnirea simultană în spațiu și timp a diferitelor echipe. 
 

 Se va căuta utilizarea individuală a instrumentelor și a echipamentelor de lucru. Întotdeauna la 
începutul și la sfârșitul turei și atunci când lucrătorul consideră că este de cuviință, instrumentul 
de lucru pentru utilizare exclusivă (cuțit, aparat de ras, foarfece, pinteni, mânerele cupei etc.) 
trebuie dezinfectat. 

 
 Gelurile hidroalcoolice vor fi plasate în puncte strategice și ușor accesibile lucrătorilor, se 

recomandă ca fiecare dintre ele să aibă o sticlă mică, pentru uz personal  cu soluție hidroalcoolică 
(50 până la 75 ml.). 

 
 Eșalonează diferitele pauze sau pauze prin schimburi corespunzătoare diferitelor echipaje. 

Anticipați posibilitatea creșterii pauzelor sau pauzelor din cauza disconfortului pe care îl poate 
genera utilizarea măștii sau, după caz, a echipamentului individual de protecție. 

 
 Paharele, tacâmurile și alte ustensile utilizate pentru a mânca, a bea etc. nu trebuie împărțite. 

Este recomandabil să aveți acest tip de ustensile de unică folosință, care vor fi depozitate în 
recipiente cu o pungă de plastic și capac după utilizare. 

 
 Apa potabilă va fi asigurată lucrătorilor, alimentându-i cu ea pe tot parcursul zilei și, de câte ori 

este necesar, garantând igiena în aprovizionarea acesteia. 
 

  Fumatul este interzis dacă nu puteți păstra distanța de cel puțin 2 metri chiar și în aer liber. 
 

  Când tușiti sau strănutati, acoperiti-va  gura și nasul cu cotul sau cu un țesut pentru a reține 
secrețiile respiratorii. 

 
 Folosiți țesuturi de unică folosință și aruncați-le imediat într-un recipient prevăzut în acest scop. 

 
 Chiar dacă se folosesc mănuși, mâinile trebuie spălate cu mănușile în același mod. 

 
  Unghiile trebuie păstrate scurte și îngrijite, evitând utilizarea inelelor, brățărilor, ceasurilor de 

mână sau a altor decorațiuni care pot împiedica igiena corectă a mâinilor. 
 

 Evitați orice contact fizic. 
 

 Numai persoanele care corespund aceluiași nucleu familiar și / sau locuiesc împreună vor 
împărtăși acest lucru. Dacă nu locuiesc împreună și / sau nu corespund aceluiași nucleu familiar, 
trebuie să folosească o roabă și să fie transportați de o singură persoană (o persoană pe linie). 
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MASURI ÎN CAZUL OFERIRII CAZĂRII.  

 
 Împărțirea în diferite zone sau sectoare pentru rezidenți, care trebuie sa coincida, pe cât posibil, 

cu „echipele de munca”. 
 

 Utilizarea unei măști este obligatorie în toate zonele comune, cu excepția dormitoarelor. 
 

  Toate vizitele nerezidente vor fi restricționate, cu excepția cazului în care este strict necesar. 
 

 Dormitoare: Se va lua în considerare faptul că persoanele care împart dormitoarele vor fi 
considerate a trăi împreună, atât în scopul măsurilor individuale de protecție, cât și în ceea ce 
privește luarea în considerare a unui posibil contact strâns. În aceste cazuri, acești lucrători 
trebuie să respecte măsurile de distanță și mască, în tranzitele și șederile în zonele comune cu 
conviețuitorii altor dormitoare. Aceste dormitoare trebuie ventilate înainte și după utilizare. 

 
  Zonele comune, cum ar fi sufragerii, toalete și spălătorii; Când este posibil, încercați să atribuiți 

aceste zone utilizării exclusive a persoanelor care împart același dormitor. Dacă nu, încercați să 
setați schimburi de utilizare, precum și să vă asigurați că ustensilele sau consumabilele sunt 
specifice fiecărei unități de dormitor. 

 
 Amintiți-vă că, dacă vasela este împărțita între diferite grupuri, acestea trebuie spălate și 

dezinfectate între fiecare utilizare. 
 

 Curățarea și dezinfectarea; Planificați să includeți spațiile de cazare în planul de curățare și 
dezinfectare, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea corespunzătoare. 

 
  În cazurile în care schimbarea hainelor de lucru se efectuează la fermă, odată cu trecerea zilei, 

aceasta va fi plasată într-o pungă de plastic până când va fi spălată mai târziu. În orice caz, hainele 
de lucru trebuie spălate în fiecare zi, în programe cu temperaturi peste 60 de grade, atunci când 
este posibil, sau în programe de spălare pe termen lung. 

 
  Va fi garantată furnizarea de săpun, hârtie și soluții dezinfectante în toalete și spații comune. 

 
  Se recomandă furnizarea de postere informative cu privire la măsurile generale și specifice care 

trebuie urmate în diferitele spații de cazare. 
 

 

  MĂSURI PENTRU EFECTUAREA DESCĂRCĂRII ÎN DEPOZIT.  

 
 Se va asigura că transportul este întotdeauna efectuat de aceiași lucrători. 

 
  Persoana însărcinată cu efectuarea transportului și descărcării în industria agroalimentară 

trebuie să respecte indicațiile, instrucțiunile și standardele stabilite de aceasta pentru a evita 
contagia cu alți fermieri care îndeplinesc aceleași sarcini de transport și descărcare sau cu oamenii 
muncii care își furnizează serviciile în aceste industrii. 

 
  În orice caz, trebuie să purtați o mască pe toată perioada în care vă aflați în industrie, să evitați 

aglomerația sau contactele personale în timpul timpului de așteptare pentru descărcare, 
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 Atunci când o persoană inițiază simptome sau acestea sunt detectate de persoana 
responsabilă cu operația în timp ce se desfășoară munca, aceasta trebuie să părăsească 
operațiunea și să anunțe serviciile de sănătate și serviciul de prevenire pentru a activa 
protocolul actual. 

 Punga în care ați depus țesuturi sau alte produse uzate trebuie izolată. Această pungă de 
gunoi trebuie extrasă și plasată într-o a doua pungă de gunoi, cu închidere, pentru 
depozitare în restul fracției. 

• Procedați la curățarea și dezinfectarea echipamentelor și dispozitivelor, precum și a 

    zonei de lucru a persoanei care a prezentat simptome. 

respectând în orice caz distanța socială de 1,5 metri, dezinfectându-vă mâinile în prealabil și mai 
târziu, atunci când au contact cu documente (bilete la scară, clasă etc.), ustensile, echipamente 
sau instrumente din industria în sine, precum și cu respectarea schimburilor de intrare și a 
distanțelor de siguranță în cazurile în care este necesar accesul la birouri sau spații comune ale 
acestor industrii. 

 

 ACȚIUNEA CAZURILOR SUSPICIOASE.  

 

În cazurile în care cazarea este responsabilitatea angajatorului sau a companiei utilizator: 

 
 În timp ce se produce această situație și pentru a evita contagia, zonele comune vor fi închise, iar 

persoana afectată va fi izolată într-o cameră închisă, cu o ventilație bună (de preferință în 
exterior, nu ar trebui să existe curenți de aer forțați din sistemele de încălzire sau răcire) , cu baie 
proprie, dacă este posibil. 
 

 În interiorul camerei sau camerei, ar trebui să fie așezat un coș de gunoi, cu un capac de 
deschidere a pedalei, și în interiorul unei pungi de plastic cu o închidere pentru depozitarea 
deșeurilor. 

 
 Îmbrăcăminte personală, lenjerie de pat, prosoape etc. Acestea trebuie să fie pentru utilizarea 

exclusivă a persoanei infectate. 
 

  În această situație și mai ales în cazul cazării în afara centrelor urbane, se recomandă ca 
angajatorul sau firma utilizatoare să adopte măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu alimente a 
acestei persoane sau a acestor persoane, de exemplu, contactând supermarketurile care 
furnizează servicii de alimentație. livrare directă la cazare. 

 
 Cu toate acestea, informațiile de mai sus, mai detaliate despre procedură în caz de izolare și 

carantină, pot fi obținute la următoarea legătură a Ministerului Sănătății: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual / nCov- China / 
documents / Primary_ Management.pdf 

 
  Entitățile locale, sub protecția articolului 42.2 c) din Legea 14/1986, din 25 aprilie, sănătate 

generală și a articolului 66.1 c) din Legea 8/2000, din 30 noiembrie, de planificare sanitară a 
Castiliei - La Mancha, va colabora, printre alte măsuri, pentru a facilita disponibilitatea resurselor 
de locuințe pentru izolarea persoanelor infectate sau suspectate că au contractat COVID-19, 
atunci când izolarea menționată nu poate fi garantată în aceste spații de cazare și trebuie să 
asigure condițiile de locuință, sănătatea și igiena aceluiași. 

 
 Angajatorul sau compania utilizatoare trebuie să dețină următoarele date despre persoanele 

angajate timp de 4 săptămâni: 
 

 Numele și prenumele tuturor persoanelor care lucrează. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual%20/%20nCov-%20China%20/%20documents%20/%20Primary_%20Management.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual%20/%20nCov-%20China%20/%20documents%20/%20Primary_%20Management.pdf
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  Informații de contact cu aceleași: numărul de telefon de contact și adresa completă a reședinței 

curente și, după caz, numărul de înregistrare. 
 

  Datele de lucru (inițiale și finale) în format zi / lună / an. 
 

 Identificați persoanele care locuiesc cu lucrătorul după nume și prenume, ID și număr de telefon, 
dacă este cazul. 

 
  Identificarea, după caz, a fermei de origine printr-un document care o acredită. 

 

 

 
    INFORMAȚII ÎN ALTE LIMBI 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/ciudadania/otrosIdiomas.htm 

 

 

Franarea acestui virus este responsabilitatea tuturor! 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm

