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Plan de prevenire și protecție
cu privire la asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire cu COVID – 19

Pentru  angajații  din  cadrul  Societății  Drumuri  și  Poduri  Locale  Alba  S.A.,  se  instituie
conform art. 51 din Anexa 1 aprobă în Decretul nr. 195 din 16.03.2020, privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, următoarele măsuri:

1. Dezinfectarea spațiilor în care își desfăsoară activitatea angajații din cadrul societății
- suplimentarea achiziționării de produse pentru igiena personală 
- suplimentarea achiziționării de dezinfectanți acreditați de Ministerul Sănătății
- mărirea suprefețelor care sunt dezinfectate din cadrul societății
- efectuarea dezinfecției săptămânal în toate birourile/spațiile 

2. Restricții privind deplasarea personalului din cadrul Societății Drumuri și Poduri Locale
Alba S.A. 

 limitarea participării la evenimente publice cu caracter de masă și în general
în locuri aglomerate

 limitarea deplasărilor în tară și în străinătate

3. Acțiuni de informare a personalului angajat al societății  Societății  Drumuri și Poduri
Locale Alba S.A.

-  informarea  personalului  angajat  de  modul  de  prevenire  și  limitare  a  efectelor
epidemiei determinată de infectarea cu COVID -19, prin afișarea la avizierul societății, a Punctelor
de lucru și a Secțiilor a materialelor cu informații specifice  despre COVID -19

- solicitare completare tabel privid ”Modalitatea de deplasare zilnică de la domiciliu
la locul de mucă”

- solicitare completare ”Fișă pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire/infecție  cu
COVID- 19 la angajați”

4. Alte măsuri 

- limitarea accesului persoanelor din afara societății 

- evitarea contactului direct cu cetățenii 

- evitarea contactului direct cu colegii din cadrul Societății Drumuri și Poduri Locale
Alba S.A.
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