Linii directoare privind prevenirea infecțiilor
în spații de cazare comune și în timpul
operațiunilor de producție
Garantarea aprovizionării cetățenilor cu produse proaspete din sectorul fructelor și legumelor,
precum și al florilor și plantelor este posibilă numai în cazul în care toate părțile implicate
adoptă măsuri de verificare a proceselor operaționale, în vederea protejării angajaților și a
societății, precum și pentru a reduce răspândirea coronavirusului.
În cele ce urmează, vă prezentăm, cu titlu general, posibilele măsuri de siguranță pentru
facilitățile de cazare pentru lucrătorii sezonieri și recoltatori, precum și indicații privind
repartizarea angajaților în unități de lucru. Deoarece condițiile nu sunt aceleași pentru toate
activitățile, sunt prezentate și propuneri care pot fi utilizate în mod alternativ, dacă este cazul.
Lista este optimizată în mod constant. Verificați care dintre următoarele puncte sunt aplicabile
pentru operațiunile dumneavoastră și acordați o atenție deosebită protejării stării de sănătate
a angajaților dumneavoastră.

Desfășurarea în siguranță a activităților operaționale și prevenirea
infecțiilor pentru lucrătorii sezonieri din străinătate și lucrătorii
locali
1. Evitarea transmiterii infecției cu coronavirus în facilitățile de cazare:
1. Reducerea numărului de persoane cazate într-o cameră, în cazul camerelor cu mai multe
paturi.
2. Separarea spațială a grupelor de lucru individuale ale lucrătorilor sezonieri, de exemplu,
la cazarea în imobile prevăzute pentru montatori (în general se aplică: „Închirierea
imobilelor pentru montatori persoanelor care călătoresc în interes de afaceri și
meșteșugarilor este în continuare permisă. Dacă aveți întrebări, adresați-vă guvernului
landului federal care a emis decretul.” (Asociația germană pentru turism, Informații
privind coronavirus pentru entitățile care asigură facilități de cazare, ediția 19.3.2020)
3. Pregătirea veselei de rezervă/facilităților de cazare pentru persoanele care trebuie să
respecte carantina.
4. Afișarea unei liste cu regulile de igienă în limbile corespunzătoare. Folosiți ca model
instrucțiunile Institutului de asigurări sociale pentru agricultură, silvicultură și
horticultură (SVLFG) https://www.svlfg.de/corona-info sau https://gartenbauverband.de/aktuelles
5. Planificarea creșterii frecvenței pentru următoarele activități: curățarea spațiilor
sanitare sau a bucătăriei/alimentarea cu săpun/completarea cu prosoape de unică
folosință în spațiile sanitare
6. Transportul către locul de desfășurare a activităților: mărirea numărului de mijloace de
transport, pentru a evita aglomerarea autobuzelor și a vehiculelor de transport.
7. Realizarea cumpărăturilor pentru toți lucrătorii în supermarketul situat în apropiere.
8. Asigurarea unei aerisiri temeinice la intervale regulate.
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2. La sosirea lucrătorilor sezonieri:
1. Instructaj cu privire la regulile de igienă (a se vedea și documentația QS, Global-Gap)
2. Instructaj cu privire la modul corespunzător de spălare a mâinilor
3. Stabilirea regulilor de siguranță pentru angajați în timpul desfășurării activităților
(distanța minimă legală stabilită pentru angajați în timpul desfășurării activităților este
de 1,5 m)
4. Dacă este cazul, repartizarea imediată pe grupe de lucru; mai multe informații sunt
prezentate mai jos
5. Stabilirea, în mod uniform, a repartizării în camere/spații de locuit și grupe de lucru
6. Dacă este cazul, pregătirea unui spațiu de locuit separat pentru angajații bolnavi (cu
simptome ușoare) și comunicarea informațiilor referitoare la acesta
3. Evitarea transmiterii infecției cu coronavirus în timpul desfășurării activității:
1. Formarea unor unități de lucru în cazul recoltatorilor/lucrătorilor sezonieri
2. Împărțiți lucrătorii în subunități, pentru a preveni punerea în carantină a tuturor
angajaților întreprinderii, respectiv întreruperea activității întreprinderii, în cazul în
care se constată că un angajat este infectat.
3. Dacă este posibil: separați aceste unități de lucru conform descrierii de la început
(valabil pentru cazare și instalații sanitare, spații în care lucrătorii își petrec pauzele sau
timpul liber etc.).
4. Separarea temporală a orelor de lucru și a timpilor de pauză. Dacă se utilizează același
spațiu pentru mai multe unități de lucru, este necesară curățarea/dezinfectarea spațiilor
în care lucrătorii își petrec pauzele, înainte de reutilizare
4. Lucrători locali și angajați noi
În cazul unui deficit de lucrători sezonieri, poate fi necesară angajarea de personal pentru
recoltare și procesare, de exemplu, persoane care s-au înregistrat pe platforme precum
https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de// sau www.daslandhilft.de. De regulă, acest
personal auxiliar locuiește în apropiere și, prin urmare, nu i se oferă cazare de către întreprindere.
Astfel, crește posibilitatea de infectare cu coronavirus, nu doar prin contactul cu persoanele din
cadrul întreprinderii, ci și prin interacționarea cu cercul respectiv de persoane. Prin urmare,
trebuie stabilit dacă lucrătorii locali și lucrătorii obișnuiți își pot desfășura activitatea în grupe
diferite.
1. Separarea lucrătorilor locali și a lucrătorilor sezonieri obișnuiți
2. Separarea angajaților locali și a angajaților sezonieri în vederea transportului la locul de
desfășurare a lucrărilor, în timpul proceselor de prelucrare, în pauze etc.
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5. Structurarea proceselor de lucru
1. Stabiliți responsabilitățile individuale și, dacă este cazul, un reprezentant (și pentru
angajații individuali).
2. Realizați teleconferințe între managerul responsabil și șeful de echipă
3. Pe cât posibil, organizați întrevederile de lucru în grupuri mici, în spații separate și la ore
diferite.
4. În timpul întrevederilor de lucru, păstrați distanța minimă necesară și desfășurați
întrevederile, pe cât posibil, în aer liber, nu în spații închise.
5. Spațiul de pauză comun: Stabiliți timpii de pauză pentru diversele grupe de lucru (în scris;
prin afișarea unei liste cu orele și repartizarea grupelor)
Reduceți numărul de persoane dintr-o grupă care are pauză în același timp, astfel încât
lucrătorii să poată lua masa la distanță unul față de celălalt.
6. Cum se procedează în cazul în care o persoană este bolnavă?
1. Izolați imediat grupa de lucru, trimiteți o notificare către direcția sanitară, izolați
persoana bolnavă
2. Mai întâi trebuie să se răspundă la următoarele întrebări: Care este numărul de telefon?
A fost anunțat medicul? A fost informată direcția sanitară? Asigurați-vă că aceste
informații sunt disponibile, iar persoanele responsabile pot fi contactate în orice
moment.
3. Pentru informații, contactați asociația dumneavoastră sau adresați-vă direct autorității
responsabile din domeniul sănătății, pentru a vă pregăti pentru eventualele situații de
urgență
7. Îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare și măsuri de protecție
1. Mănuși pentru manipularea produsului
2. Mănuși pentru evitarea contactului accidental cu fața, chiar și atunci când vă aflați la
birou
8. Alte măsuri de prevenție
1. Achiziționarea materialelor necesare - în cantități rezonabile - precum îngrășăminte,
substanțe fitosanitare, ambalaje, în cazul unui eventual deficit de aprovizionare
2. Stabilirea/transferarea responsabilităților în cazul îmbolnăvirii contractantului sau a
altor persoane.

Vă rugăm să transmiteți informațiile tuturor angajaților
Sugestii suplimentare vor fi, de asemenea, acceptate
Începând cu 25 martie 2020

