ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI
Pentru prevenirea infecţiilor cu noul Coronavirus COVID-19, având în vedere
contextul epidemiologic actual, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Mureş
recomandă:
- respectarea regulilor de igienă: spălarea cât mai des a mâinilor cu apă şi săpun
sau dezinfectanţi pe bază de alcool; acoperirea gurii şi a nasului cu pliul cotului sau cu o
batistă de unică folosinţă, aruncarea imediată a batistei urmată de spălarea mâinilor, în
caz de strănut şi tuse; evitarea atingerii ochilor, a nasului şi a gurii,
- evitarea contactului cu persoanele suspecte de infecţii respiratorii acute; utilizarea
măştilor de protecţie în cazul în care sunteţi răcit sau vă aflaţi în apropierea unei persoane
care prezintă simptome de răceală,
- triajul epidemiologic zilnic al personalului din sectorul de alimentaţie publică,
- instruirea personalului angajat referitor la măsurile de prevenire a infecţiei cu
noul Coronavirus COVID -19. Informaţiile se pot accesa pe site-ul Direcţiei de Sănătate
Publică Mureş, www.aspms.ro,
- afişarea la loc vizibil a măsurilor de prevenire a infecţiilor respiratorii acute şi a
infecţiei cu noul Coronavirus COVID-19,
- afişarea numărului de telefon la care puteţi obţine informaţii referitoare la infecţia
cu noul Coronavirus COVID-19:
- Telverde: 0800 800 358
- în situaţia în care există persoane/clienţi care prezintă simptome de răceală (tuse,
strănut, etc.) li se va sugera purtarea măştii de protecţie, în vederea limitării răspândirii
infecţiilor,
- aerisirea frecventă a încăperilor,
- intensificarea măsurilor de curăţenie şi dezinfecţie,
- instalarea dispozitivelor cu dezinfectanţi pe bază de alcool (conform Registrului
naţional al produselor biocide) pentru dezinfecţia mâinilor,
- asigurarea dezinfectanţilor care conţin clor (conform Registrului naţional al
produselor biocide) pentru dezinfecţia suprafeţelor (inclusiv a clanţelor, a tastaturilor
POS-urilor, a coşurilor şi a cărucioarelor pentru cumpărături, a benzii-transportor pentru
produse, etc.).
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