Recomandari pentru
prevenirea raspandirii
infectiei cu COVID-19 in
sectorul vegetal si zootehnic
Avand in vedere prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu
inca 30 de zile pana la mijlocul lunii mai cu privire la necesitatea prevenirii
raspandirii infectiilor cu noul coronavirus, APPR vine in sprijinul fermierilor cu
urmatoarele recomandari(adaptabile la tipul fermei dumneavoastra).
Aceste recomandari vizeaza personalul angajat si sunt aplicabile la nivelul
fermei pentru desfasurarea normala a activitatilor specifice campaniei agricole.
Materiale necesare in ferma pe toata durata starii de urgenta: masti,
manusi, botosi de unica folosinta, dezinfectant de maini, dezinfectant suprafete(clor,
spirt), obiecte de igiena sanitara(sapun, servetele, detergent suprafete, etc..)
Masuri generale de protectie: spalarea si dezinfectarea mainilor cat mai des (
inainte de masa, inainte si dupa folosirea mijlocului de
transport, inainte si dupa folosirea utilajului agricol, inainte
si dupa utilizarea lucrurilor comune – usi, pixuri, sticle,
manere, toalete, intrerupatoare), limitarea contactului dintre
angajati(minim 1,5m distanta intre persoane), pastrarea
grupurilor impuse de catre autoritati de maxim 3 persoane,
efectuarea zilnică și ori de câte ori se impune, a curățeniei
în spațiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor și
mașinilor agricole, rotilor masinilor care tranziteaza ferma
cu produse specifice care să asigure protecția, asigurarea
personalului cu masti de protectie si substante
dezinfectante, stabilirea unui program de lucru diferentiat,
restrangerea activităților în departamentele fermei "care nu sunt indispensabile"
pentru producție.
În cazul fermelor cu volum mare de lucrări de sezon și care dispun de un
număr crescut de personal (permanent, sezonier, zilier), se va organiza

activitatea în ture, astfel încât personalul să nu se
intersecteze. Se va asigura cazarea personalului în fermă pentru
o perioadă mai lungă de timp. În cazul menținerii permanente a
personalului în fermă, se vor asigura condiții de cazare și hrană
pentru acesta.
Instruiți personalul angajat care se deplasează în afara
fermei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la
respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire și
protecție transmise de autorități în acest sens. La revenirea în fermă, utilizarea
materialelor de dezinfecție este obligatorie.
Limitați accesul altor persoane în fermă, respectiv a vizitatorilor, a furnizorilor,
clienților etc., sau, stabiliți intervale orare pentru intrări specifice, după caz.
Stabiliți reguli/trasee clare de deplasare și intervenție pentru conducătorii
mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (input-uri), pentru
colectarea producției, sau în ceea ce privește accesul echipelor de intervenție (apă,
canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă). Instruiți personalul angajat să
păstreze, pe cât posibil, o distanță de siguranță față de cei menționați și să limiteze în
timp contactele cu aceștia.

Masuri in cadrul cladirilor de birou din ferme
1. ``Spalatul si dezinfectarea mainilor cat de des
este posibil, folosind apa si sapun(minim 20 de
secunde) si solutii dezinfectante pe baza de alcool
60%(inainte si dupa masa, inainte si dupa folosirea
obiectelor si suprafetelor atinse frecvent si de alte
persoane – toalete, clante, usi, obiecte de papetarie,
calculatoare etc.)
2. Amplasarea la intrarea in cladire a
dispozitivelor cu dezinfectant si a covoraselor cu clor.
Valabil si pentru grupurile sanitare.
3. Pastrarea distantei de minim 1,5m in cazul
interactionarii cu alte persoane.
4. Stabilirea unui program de lucru diferentiat.

5. Daca in incapere lucreaza mai mult de 3 persoane si
nu se poate respecta distanta minima de 1.5m intre ele, se vor folosi
obligatoriu mastile si manusile de protectie.

Masuri pentru restul angajatilor din ferme
1. Spalatul si dezinfectarea mainilor cat de des este posibil, folosind apa
si sapun(minim 20 de secunde) si solutii dezinfectante pe baza de
alcool 60%(inainte si dupa masa, inainte si dupa folosirea obiectelor
si suprafetelor atinse frecvent si de alte persoane – toalete, clante, usi,
obiecte de papetarie, calculatoare etc.)
2. Pastrarea distantei de minim 1,5m in
cazul interactionarii cu alte persoane.
3. Stabilirea unui program de lucru
diferentiat.
4. Utilizarea numai a utilajelor/masinilor
specificate pentru fiecare persoana. Dupa
fiecare utilizare se va efectua dezinfectarea
interiorului(volan, schimbator, maner usa,
volan, bord, manete)
5. Folosirea manusilor si mastilor de
protectie este obligatorie.
6. Organizarea muncii de la distanță (foi
de lucru in format digital) în loc de clasicele
adunări
7. Evitarea contactului cu hârtii (bonuri
de consum, avize scrise de mână) migrând pe
completarea lor in format electronic
8. Raportarea lucrărilor în format
electronic (un simplu mesaj, e-mail sau
aplicație specializată)
9. Soluțiile de monitorizare a utilajelor pot elimina presiunea pe raportări.

In cazul fermelor zootehnice se vor lua urmatoarele
masuri:
1. Spalatul si dezinfectarea mainilor cat de des este posibil, folosind apa si
sapun(minim 20 de secunde) si solutii dezinfectante pe baza de alcool
60%(inainte si dupa masa, inainte si dupa folosirea obiectelor si
suprafetelor atinse frecvent si de alte persoane – toalete, clante, usi,
obiecte de papetarie, calculatoare etc.)
2. Pastrarea distantei de minim 1,5m in cazul
interactionarii cu alte persoane.
3. Stabilirea unui program de lucru diferentiat.
4. Folosirea manusilor si mastilor de
protectie este obligatorie.
5. In cazul folosirii utilajelor specifice zootehniei, manipulantul se va
dezinfecta de cate ori este necesar.
6. Amplasarea la intrarea in incinta animalelor a dispozitivelor cu
dezinfectant si a covoraselor cu clor. Valabil si pentru grupurile sanitare.

NU VA ATINGETI NASUL, GURA SAU OCHII DECAT DUPA
SPALAREA SI DEZINFECTAREA MAINILOR!

ANUNTATI DACA VA SIMTITI RAU SAU ATI INTRAT IN CONTACT
CU O PERSOANA POSIBIL INFECTATA CU COVID-19 SI STATI ACASA!

