▪ Reluarea progresivă și voluntară a activității la birou pentru evitarea aglomerației;
▪ Work from home rămâne în continuare o prioritate;
▪ Măsurile necesare pentru începerea activității în siguranță au fost implementate și
comunicate angajaților, acestea având caracter obligatoriu;
▪ Printre măsuri se numără:
▪ măsurarea temperaturii la sosire
▪ furnizarea de măști și de soluții/șervețele pentru dezinfectare
▪ amplasarea marcajelor pentru păstrarea distanței sociale
▪ adaptarea sălilor de ședință și a bucătăriei
▪ rezervarea și pregătirea unei săli cu titlul de sală de izolare
▪ diseminarea de informații privind spălatul corect pe mâini și purtarea măștilor

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Dezinfectarea mâinilor la intrarea în clădire
Se recomandă folosirea scărilor în detrimentul liftului
Este permis acesul a maxim 4 personae în liftul clădirii și a
maxim 2 persoane în liftul parcării
Intrarea în spațiul de lucru se va face printr-o singură ușă;
celelalte uși vor fi folosite doar pentru ieșire
Temperatura se măsoară la intrarea în spațiul de lucru;
accesul va fi refuzat celor cu temperatura peste 37,3°C,
conform cu legislația în vigoare
Fiecare angajat primește un set de 4 măști și se
recomandă schimbarea măștilor la fiecare 4 ore
Purtarea măștilor este obligatorie, dat fiind că activitatea de
lucru se desfășoară în sistem de open space
Se recomandă menținerea distanțării sociale de cel puțin 2
metri

▪
▪

▪

Teleconferințele rămân o prioritate, indiferent dacă
angajatul lucrează de acasă sau de la birou
Toate sălile de ședință au fost adaptate, iar
scaunele astfel așezate la distanța recomandată
spațiile care nu pot fi folosite au fost marcare
corespunzător
Se recomandă dezinfectare spațiului de lucru
înainte și după întâlnire

▪
▪
▪

Birourile au fost marcate pentru a se respecta distanța
impusă
Fiecare angajat este responsabil cu dezinfectarea
periodică a biroului unde lucrează și a echipamentelor
folosite cu dezinfectantul pus la dispoziție
O echipă specializată dezinfectează toate birourile in mod
regulat

▪
▪
▪
▪

Bucătăria a fost adaptată astfel încât distanța
recomandată să fie respectată
Spațiul de mese trebuie folosit doar pentru a lua
prânzul și nu pentru socializare
Indicatoarele de distanțare amplasate pe podea în
dreptul aparatului de cafea și a celui de apă trebuie
respectate
Fiecare angajat este responsabil cu dezinfectarea
spațiului înainte și după masă

▪
▪

Se recomandă menținerea distanței de 2 metri la ieșirea
din clădire
Se recomandă folosirea scărilor; în cazul folosirii liftului,
trebuie respectat numărul de persoane maxim admis

▪

▪

În cazul folosirii shuttle bus pus la dispoziție de
companie, este obligatorie purtarea măștii; măști,
solutie curatare și mănuși sunt puse la dispoziția
pasagerilor
Se recomandă respectarea reglementărilor privind
așezarea pe scaunele din vehicul – o persoană pe
un rând de scaune

▪
▪

Anunțarea autorităților competente și a managerului
Respectarea recomandărilor autorităților

▪
▪
▪

Izolarea imediată în camera special amenajată și
dezinfectarea cu soluțiile puse la dispoziție în
cameră
Informarea autorităților și a managerului
Respectarea recomandărilor impuse de autorități

Angajații au fost informați cu privire la definiția categoriilor vulnerabile, conform datelor
disponibile public și protocolului Grupului
Fiecare angajat este încurajat să discute cu managerul lui pentru a stabili împreună pașii
următori pentru desfășurarea activității în cele mai sigure condiții

▪
▪

▪

▪

La nivelul întregii companii, a fost lansat un program de asistenţă, unde angajaţii pot
suna pentru a primi consultanţă, sprijin pentru probleme survenite în viaţa profesională
sau personală.
Angajații au la dispoziție o listă cu contacte telefonice ale responsabilului de securitate,
de comunicare, de resurse umane și ale directorului de sit pentru a solicita mai multe
informații

Nu veniți la birou dacă
prezentați simptome

Tușiți sau strănutați în
cot

Purtați masca

Folosiți șervețele de
unică folosință

Spălați-vă pe mâini cu
regularitate, cel puțin
20 de secunde

Aruncați măștile și
șervețele în coșurile
de gunoi dedicate

Păstrați distanța
regulamentară de 2
metri

▪
▪

Această prezentare reprezintă un rezumat al unui protocol mult mai amplu dedicat
măsurilor de siguranță implementate în vederea întoarcerii la birou, măsuri în linie cu
reglementările autorităților și ale Grupului
Măsurile de siguranță menționate vizează, preponderent, sediul de la București;
acestea au fost adaptate și implementate și în cadrul fabricilor Michelin

