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Aprobat prin
Ordin nr. 03 din 04.05.2020
Reguli de organizare a inspecțiilor OC Certificat-Eco
cu scop de prevenire a răspândirii infecției cu virusul COVID-19
Pentru a preveni riscul infectării și răspândirii virusului COVID-19, OC Certificat-Eco, a aprobat
acest set de reguli de organizare a inspecțiilor la sediile operatorilor. Regulile se aplică din data
aprobării și sunt valabile pe perioada crizei epidemiologice din stat.
1. Inspectorii sunt obligați:


să-și monitorizeze starea de sănătate și să anunțe conducerea, în caz că au careva din
simptomele infecției cu COVID-19 (febră, oboseală, tuse uscată, congestie nazală, nas
curgător, dureri în gât);



să anunțe conducerea dacă a intrat în contact cu persoane la care este confirmată
infectarea cu COVID-19, persoane suspectate ca fiind infectate sau persoane care s-au
întors din zone de risc și sunt în perioada de carantină.

2. Operatorii vor solicita amânarea inspecției planificate, dacă:


locațiile ce urmează a fi inspectate se află în carantină;



în cadrul companiei sunt înregistrați angajați la care este confirmată infectarea cu
COVID-19, angajați suspectați ca fiind infectați, angajați care s-au întors din zone de
risc sau membrii familiei acestora și sunt în perioada de carantină;



inspectorul prezintă simptome caracteristice infectiei cu virusul COVID-19 și/sau nu
respectă măsurile de la pct. 4.

3. Conducătorul OC Certificat-Eco este obligat să amâne inspecția dacă au fost comunicate
situațiile descrise în pct. 1 și 2.
4. În timpul inspecției, atât inspectorii, cât și responsabilii din partea operatorului evaluat, sunt
obligați:


să respecte distanța de cel puțin 1 metru între cei prezenți la inspecție.



să se întrunească în spații deschise, inclusiv ședința de deschidere/închidere, cu
expcepție cazurile când trebuie inspectate depozite sau hale de procesare.



să utilizeze măști sau alte accesorii de protecție a căilor respiratorii.

5. Inspectorii pot anula inspecția dacă angajații din echipa operatorului prezintă simptome
caracteristice infectiei cu virusul COVID-19 și/sau nu respectă măsurile de la pct. 4.
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