
 
 
 
 
 

 

Dragi angajați, 

Situația din Italia datorită noului virus corona SARS-CoV-2 se dezvoltă dinamic și tre-

buie luată în serios. Multe proprietăți ale SARS-CoV-2 nu sunt cunoscute în prezent, 

de exemplu, perioada cu cea mai mare infecțiozitate, durata exactă până când simp-

tomele sunt vizibile după infecție de către o persoană infectată și perioada în care per-

soanele infectate excretă viruși sau sunt încă infecțioase. 

Monitorizăm foarte îndeaproape situația și, prin urmare, am decis să instituim măsuri 

de igienă internă și reguli de conduită. 

1. Ne salutăm reciproc cu un zâmbet, nu cu îmbrățișări, Bussi sau strângând 

mâinile. 

2. Menținem o igienă consistentă a mâinilor / Ne dezinfectăm mâinile când intrăm în 

companie. 

Ne dezinfectăm mâinile înainte de a mânca / Ne dezinfectăm mâinile după vizitarea 

toaletei. 

3. Salutăm oameni din afara companiei cu un zâmbet. 

4. Încurajăm persoanele non-companie să-și dezinfecteze mâinile atunci când sunt 

alături de noi. 

5. Păstrăm o distanță de cel puțin 2 metri față de tuse și / sau strănut străini. 

6. Evităm ascensoarele sau spațiile limitate cu străini. 

7. Respectă eticheta pentru tuse, adică. Tuse și strecoară în cot, nu în mâini. 

8. Dacă folosiți un prosop de hârtie, aruncați-l imediat și apoi dezinfectați-vă mâinile 

9. Evitați contactul cu bolnavii care suferă de febră și tuse 

10. Dacă dezvoltați simptome precum febră, tuse, dureri în gât sau dificultăți de 

respirație (lipsa respirației), solicitați imediat ajutor medical și nu veniți la serviciu. 

Suprafețele de contact cu mâinile, cum ar fi mânerele ușilor sau contoarele trebuie 

acum dezinfectate cu hup DISINFECT de mai multe ori pe zi. Vă rugăm să instruiți per-

sonalul de curățenie în consecință. 

Vesela trebuie spălata cel puțin la 60 ° C sau cu ecosol DES TABS. 

Paharele și paharele, în special cele ale vizitatorilor, sunt spălate cu ecosol DES 

TABS. 

În toate clădirile, vom amenaja distribuitoare de dezinfectante în zonele clienților, în 

depozit și în bucătării / cantine. 

Toți angajații primesc două sticlute de septDES GEL pentru utilizare mobilă. Acestea 

trebuie înregistrate și transmise în SC ca cerințe proprii. 


