Listă de verificare
Reguli Generale pentru Deplasarea în Spații Publice Închise
și la Evenimente Publice
(conform paragrafului 3 din directivele regionale pentru combaterea Coronavirusului SARS-CoV-2)

Pentru funcționarea spațiilor închise cu circulație de public precum și pentru desfășurarea de evenimente
conform par. 5 al directivei regionale menționate, organizatorul ori administratorul are obligația de a pune
în aplicare următoarele măsuri, pentru a asigura păstrarea următoarelor standarde de igienă:

Păstrare a distanței:





Trebuie păstrată o distanță de minimum 1,5
metri față de alte persoane.
Regula de distanțare socială nu este valabilă
în cazul în care există bariere fizice potrivite
între persoane, precum panou de plexiglas și
mască de gură și nas.
Aplicarea distanței sociale obligatorii face apel
în mare măsură la spiritul de responsabilitate
civică a fiecăruia dintre noi, în calitate de
cetățeni.

Respectarea etichetei privind strănutul:
 Celor prezenți în spații publice în calitate de

vizitatori sau de angajați li se solicită să țină
cont de regulile și indicațiile privind tusea și
strănutul.

Măsuri pentru
mâinilor:




garantarea

igienei

În facilitățile sanitare (adică băi și veceuri în
principal) trebuie puse la dispoziție spații
pentru spălatul pe mâini cu săpun lichid și
șervețele de unică folosință pentru șters pe
mâini. Prosoapele din material textil sunt
doar atunci permise, când pot fi aruncate întrun coș de rufe imediat după prima utilizare.
Automatele cu prosoape textile rulante nu
sunt potrivite pentru igiena corespunzătoare
a mâinilor și de aceea nu trebuie oferite spre
utilizare.

Curățarea suprafețelor și a instalațiilor
sanitare presupune:




dezinfectarea și curățarea manuală a acestora
prin ștergere,
curățarea regulată a suprafețelor care sunt
atinse des de către vizitatori și
includerea curățării facilităților sanitare.

Aerisirea spațiilor interioare


se impune de mai multe ori pe zi, în funcție de
mărirea încăperii și de numărul de persoane
care trec respectiv stau acolo.
 ATENȚIE! Asigurarea circulației de aer
proaspăt și menținerii unui aer curat în
spațiile interioare este o măsură imperativă
pentru reducerea la minimum a riscurilor de
infectare cu virusul Corona.
Această listă de verificare servește ca afiș și prezintă condițiile legale generale pentru utilizarea spațiilor închise
cu circulație a publicului conform prevederilor legale ale paragrafului 3 din directivele regionale pentru
combaterea Coronavirusului SARS-CoV-2.

