
 

 

Coronavirus și muncile agricole sezoniere  

Măsuri generale în timpul lucrului 

Conform unor surse oficiale de informații, coronavirus se 
transmite pe cale respiratorie, dacă se vine în contact direct 
cu picăturile de salivă emise de o persoană infectată în 
momentul când vorbește, tușește sau strănută.  
Aceste picături de salivă pot să cadă și pe obiectele sau 
suprafețele aflate în preajma bolnavului, astfel încât se pot 
infecta și alte persoane dacă ating aceste obiecte sau 
suprafețe și apoi își duc mâinile la ochi, la nas sau la gură.       

Nu uitați că angajatorul este obligat să vă pună la dispoziție materialul de protecție necesar. 

Păstrați distanța minimă între lucrători: 

Spălați-vă des pe mâini cu 
apă și săpun sau cu o soluție 
dezinfectantă pe bază de 

Evitați să vă atingeți 
fața, nasul și ochii cu 

mâinile  

Pentru informații suplimentare referitoare la 

COVID-19 accesați: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Sunați la 112 
numai în cazuri 

de urgență  

În Spania asistența sanitară este universală și gratuită.  

Dacă aveți oricare din aceste simptoame, ca de exemplu: febră, 

tuse, senzație de sufocare, oboseală, dureri musculare, de gât 

sau de cap, nu mergeți la muncă.   

PUNEȚI-VĂ MASCA, IZOLAȚI-VĂ ȘI SUNAȚI LA (+34) 900 222 000 

Purtați mască  
(Hotărârea 46/2021 a Juntei 

provinciei CyL) 

Nu folosiți uneltele în 
comun 

Nu beți apă din aceiași 
sticlă cu altă persoană 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html


 

 

Coronavirus și muncile agricole sezoniere 
Măsuri preventive în timpul deplasărilor 

Conform unor surse oficiale de informații, coronavirus se 
transmite pe cale respiratorie, dacă se vine în contact direct 
cu picăturile de salivă emise de o persoană infectată în 
momentul când vorbește, tușește sau strănută.  
Aceste picături de salivă pot să cadă și pe obiectele sau 
suprafețele aflate în preajma bolnavului, astfel încât se pot 
infecta și alte persoane dacă ating aceste obiecte sau 
suprafețe și apoi își duc mâinile la ochi, la nas sau la gură.       

Nu uitați că angajatorul este obligat să vă pună la dispoziție materialul de protecție 

Măsuri preventive în vehicule 

Puneți-vă masca  
(Hotărârea 46/2021 a Juntei provinciei CyL) 

 

Trebuie să dispuneți 
de o soluție 

dezinfectantă pe bază 

de alcool, de șervețele 
de hârtie de unică 

Pe fiecare rând de locuri se pot așeza 
maximum 2 persoane, cu condiția 

respectării distanței maxime între 
pasageri   

Pentru informații suplimentare referitoare la 

COVID-19 accesați: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Sunați la 112 
numai în cazuri 

de urgență  

În Spania asistența sanitară este universală și gratuită.  

Dacă aveți oricare din aceste simptoame, ca de exemplu: febră, 

tuse, senzație de sufocare, oboseală, dureri musculare, de gât 

sau de cap, nu mergeți la muncă.   

PUNEȚI-VĂ MASCA, IZOLAȚI-VĂ ȘI SUNAȚI LA (+34) 900 222 000 

Nu vă urcați în vehicul cu 

lucrători din diferite echipe 
de lucru 

https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19


 

 

 
- Să dispuneți de dușuri cu apă caldă curentă, săpun și hârtie de unică folosință ca să vă 
ștergeți pe mâini și de coșuri unde să se depună materialele folosite.  
- Asigurați-vă că se garantează menținerea distanței de siguranță (1,5 m) în zonele comune 
și evitați aglomerarea personalului în aceste locuri stabilind, dacă este necesar, ture pentru 
folosirea acestor instalații.  
- Să dispuneți de încăperi unde să se izoleze bolnavii sau unde să se izoleze în carantină 
persoanele suspecte sau care au fost în contact cu bolnavi.  
- Insistați pe curățenia și dezinfectarea mai ales a suprafețelor cu care veniți în contact în 
mod curent. 
- Adoptați măsuri pentru evitarea contactului cu suprafețe ce pot fi infectate (de exemplu: 
țineți deschise ușile sălii de mese pentru a nu atinge mânerul sau clanța ușii etc.).   
 
 
 

 
 

Coronavirus și muncile agricole sezoniere 
Măsuri preventive la locul de cazare  

Conform unor surse oficiale de informații, coronavirus se 
transmite pe cale respiratorie, dacă se vine în contact direct 
cu picăturile de salivă emise de o persoană infectată în 
momentul când vorbește, tușește sau strănută.  
Aceste picături de salivă pot să cadă și pe obiectele sau 
suprafețele aflate în preajma bolnavului, astfel încât se pot 
infecta și alte persoane dacă ating aceste obiecte sau 
suprafețe și apoi își duc mâinile la ochi, la nas sau la gură.       

Măsuri preventive la locul de cazare 

Pentru informații suplimentare referitoare la 

COVID-19 accesați: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Sunați la 112 
numai în cazuri 

de urgență  

În Spania asistența sanitară este universală și gratuită.  

Dacă aveți oricare din aceste simptoame, ca de exemplu: febră, 

tuse, senzație de sufocare, oboseală, dureri musculare, de gât 

sau de cap, nu mergeți la muncă.   

PUNEȚI-VĂ MASCA, IZOLAȚI-VĂ ȘI SUNAȚI LA (+34) 900 222 000 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19

