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ANEXA 1 la fisa postului
Obligaţiile lucrătorului conform securităţii şi sănătăţii în muncă sunt
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Conform Ordinului Nr. 3577/831/2020, art.1. :
Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii din
sectorul public şi privat auobligaţia să urmeze măsurile de mai jos:
a) respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile
proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii
coronavirusului SARS CoV-2;
b) poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de
angajatori;
c) îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi
mănuşi) cu un echipament nou;
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi
ori de câte ori revin în sediu;
e) înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de
lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi
respiratorii, febră, stare generală alterată);
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale
infectării cu virusul SARSCoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;
g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de
familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
h) în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza
adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

i) în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru
concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcţia de sănătate
publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/municipiul Bucureşti, la încheierea perioadei
de carantină; angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă integral indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale
propriilor angajaţi;
j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei
şi persoana simptomatică;
k) dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;
l) îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile;
m) identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator;
n) evită staţionarea în spaţiile comune;
o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;
p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2
nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă;
q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul,
cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane.

Prezenta anexa face parte integranta din fisa postului.
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