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Informații

S.C. CARBON LOGISTIC S.A. trebuie sa rămână un loc sigur. Pentru a menține această condiție,
comportamentul personalului și al terților trebuie să respecte dispozițiile prezentului protocol cu o
punctualitate conștientă, constantă și colaborativă.
Informarea preventivă și la timp este prima inițiativă de precauție și, din acest motiv, S.C. CARBON LOGISTIC
S.A. se angajează să aducă în atenția angajaților și terților săi (clienți, furnizori etc.), prin intermediul unor
note scrise corespunzătoare, toate informațiile necesare pentru protecția sănătății și siguranței
persoanelor prezente în întreprindere. Informațiile vor avea un conținut adecvat și următoarea articulare:
•

informații prealabile

S.C. CARBON LOGISTIC S.A., va atrage atenția, de asemenea, prin intermediul instrumentelor IT, tuturor
celor (angajați, clienți, furnizori, etc.) care vor face, ocazional sau sistematic, intrarea în companie o notă
specifică care să conțină toate indicațiile din acest protocol.
•

informații la intrare

Nimeni nu poate intra în sediile comerciale decât dacă a primit sau citit, a postat, nota de informare
specifică privind regulile comportamentale. Intrarea în societate atestă, pentru fapte concludente, că a
înțeles conținutul, că manifestă adeziunea la regulile conținute și se angajează să respecte prevederile
conținute în acestea.
Pe venituri apare nota informativă privind normele comportamentale care conțin comunicările necesare
pentru a reglementa accesul în companie.
Informațiile cuprinse în nota informativă includ:
Obligația de a rămâne acasă și de a nu intra în amplasament în prezența febrei (peste 37.5 grade Celcius)
sau a altor simptome de gripă și de a apela medicul de familie și autoritatea de sănătate.
Aveți obligația de a nu putea intra sau de a rămâne în amplasament și de a declara imediat dacă, chiar și
după intrare, sunt îndeplinite condițiile de pericol (simptome de gripă, temperatură, provenind din zone
de risc sau din contactul cu persoane pozitive la virus în ultimele 14 de zile sau în carantină). În care măsurile
Autorității vă impun, sunteți obligați să informați medicul de familie și autoritatea medicală și să rămâneți
acasă.
Aveți obligația de a respecta toate dispozițiile autorităților și ale angajatorului în ceea ce privește accesul
în companie (în special, păstrați distanța de siguranță, respectați regulile de igienă a mâinilor și mențineți
un comportament igienic adecvat).
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Aveți obligația de a informa prompt și responsabil angajatorul cu privire la prezența oricăror simptome de
gripă în timpul desfășurării activității, având grijă să rămână la o distanță adecvată (cel puțin 1,5 metri) față
de persoanele prezente.
•

informații pentru terți

S.C. CARBON LOGISTIC S.A. va furniza informații adecvate părților terțe, inclusiv conținutul acestui protocol
de societate în măsura în care este de interes. Aceste informații trebuie furnizate într-o notă informativă.
În măsura posibilului, aceasta va anticipa conținutul în comparație cu sosirea la sediul societății.
Nota informativă, care va avea același conținut ca și cel livrat sau, în orice caz, pus la dispoziție la intrarea
companiei, și, odată cu intrarea în societate, atestă, pentru fapte concludente, că au înțeles conținutul,
respectarea normelor stabilite în acestea și angajamentul de a respecta dispozițiile stabilite în acestea.
•

informații privind amplasamentul

S.C. CARBON LOGISTIC S.A., va afișa, în locurile cele mai frecventate și în fiecare departament productiv,
nota informativă care amintește comportamentele prudente, realizate în conformitate cu principiul
distanței interpersonale.
În special, indicațiile comportamentale sunt evaluate în spațiile comune; regulile de igienă vor fi aplicate
în principal în apropierea sau în interiorul toaletelor și în punctele de livrare a gelului pentru curățarea
mâinilor.

1. Modul de intrare și comportamentul în companie
•

solicitarea de informații

S.C. CARBON LOGISTIC S.A., informează, prin intermediul unei note informative publicate la intrare, angajații
și orice părți terțe care trebuie să intre în întreprindere, cu privire la regulile comportamentale adoptate în
conformitate cu orientările OMS.
Toate spațiile comune sunt potențiale locuri de contagiune. S.C. CARBON LOGISTIC S.A. a identificat zonele
comune, și adoptă următorul protocol, menit să evite fluxurile sau agregarile de persoane.
•

mijloace de producție

Păstrați distanța de un metru și jumătate, pătrundeți pe amplasament unul câte unul, după citirea notei
informative privind regulile comportamentale aplicate.
•

loc de fumat

Păstrează o distanță de cinci picioare.
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•

vestiare, dușuri etc

Folosiți unul singur și păstrați distanță de un metru și jumătate.

2. Acorduri de acces pentru furnizorii externi
comunicarea procedurii de intrare și de comportament în cadrul societății
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., se angajează să comunice, în prealabil, furnizorilor, procedurile digitalizate de
intrare pe amplasament.
Dacă nu a fost posibil, la intrarea în societate, nota informativă privind regulile comportamentale conține
toate indicațiile la care terții trebuie să se conformeze pe durata șederii lor în incintă sau în spațiile
societății.
comportamentul la descărcare/încărcare
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., ținând cont de organizarea sa, indică mai jos procedurile și regulile de conduită
în faza de încărcare/descărcare.
Transportatorii respectă următoarele cerințe:
•
•
•

limitarea coborârii din mijloace;
dacă încărcarea/descărcarea necesită o coborâre din vehicul, în plus, să respecte măsura de siguranță
a distanței dintre persoane;
transmiterea electronică a documentației.

accesul la birouri
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., asigură organizarea oricăror relații comerciale, minimizând necesitatea
contactului, acordând prioritate metodelor IT pentru transmiterea și schimbul de documente.
În cazul în care schimbul de documente pe suport de hârtie nu poate fi evitat, se respectă următoarele
reguli:
• Păstrați distanța de cel puțin un metru și jumătate;
• Purtarea mănușilor pentru a primi și semna documentația.
accesul la toalete
Se garantează că toaletele vor fi întotdeauna curate și igienizate periodic.
servicii de transport organizate de angajator
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Obligația de a purta măști în cazul în care nu este posibilă menținerea distanței interpersonale de un metru
și jumătate.
achizițiile interne
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., informeaza, în prealabil, supraveghetorul, cu privire la informațiile și
procedurile care trebuie urmate în efectuarea lucrărilor în interiorul punctelor de cumpărare/ vânzare.
Toate obligațiile legale care decurg din măsurile urgente și din Protocolul national trebuie, de asemenea,
garantate de catre contractor. S.C. CARBON LOGISTIC S.A., își rezervă dreptul de a exclude sau întrerupe
activitatea contractantului în cazul nerespectării societății sau a procedurilor convenite.

IO

3

PROTOCOLUL PENTRU REGLEMENTAREA MASURILOR DE
COMBATERE SI LIMITARE A RASPANDIRII VIRUSULUI COVID19 LA LOCUL DESFASURARII ACTIVITATII

Revizia 2
10/09/2019

Pagina 6 | 19

INSTRUCTIUNI OPERATIVE
CARBON LOGISTIC SA

3. Servicii de curățenie și de salubritate
Curățarea și igienizarea sunt acțiuni fundamentale care, împreună cu distanțarea interpersonală, pot
preveni răspândirea virusului.
În ceea ce privește curățenia, cea obișnuită, aveți următoarele:
sediul
S.C. CARBON LOGISTIC S.A. acordă o atenție deosebită stării de curățenie a spațiilor (birouri, distribuitoare,
automate etc.) și a instalațiilor (uși, balustrade, ferestre etc.), în cazul în care frecvența sau posibilitatea de
contact este mai mare.
Este necesar ca toți membrii personalului să respecte normele de comportament sanitar pentru a contribui
la menținerea nivelului maxim de curățenie și de igienă al acestor medii.
Dozatoarele de dezinfecant au fost puse la dispoziție pentru utilizare la fiecare contact, pe lângă mănuși.
echipamente de lucru partajate (calculatoare, tastaturi, clipuri video, scaune, blat de lucru, mânere,
dulapuri etc.)
Au fost puse la dispoziție instalații de sanitizare pentru curățarea și dezinfectarea echipamentelor de
lucru.
igienizare
Se trece la igienizare, în cazurile în care un caz de sediu al COVID19 a rămas în sediul întreprinderii.
Igienizarea are loc în următoarele situații:
•

prezența unei persoane cu un COVID19 confirmat

În acest caz S.C. CARBON LOGISTIC S.A. va evalua utilizarea amortizoarelor sociale cu ocazia igienizării,
pentru a asigura o mai mare eficacitate, în absența personalului.
•
•

periodic, utilizând întreprinderi de curățenie
se asigură salubrizarea parțială, o salubrizare mai frecventă sau mai dedicată (de exemplu, toalete,
camere comune etc.), în cazul în care consideră că este necesar/adecvat și în conformitate cu
instrucțiunile medicului/persoanei competente.
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4. Măsuri de precauție personale privind igiena
Igiena personală efectuată corespunzător este decisivă pentru reducerea răspândirii virusului.
Toate camerele de igienă trebuie să fie dotate cu informații privind modul în care trebuie curățat întregul
personal.
În locuri îndepărtate de toalete se află și se mențin permanent asigurate distribuitoare cu gel de igienizare
manuală, cu invitația de a fi utilizate frecvent de către toți operatorii.
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Lângă dispensere sunt postate informațiile care descriu modul de a sanitiza mâinile. Igienizarea corectă și
frecventă a mâinilor cu apă și săpun exclude necesitatea de a recurge la gel.

5. Echipament individual de protecție
•

măștile

S.C. CARBON LOGISTIC S.A. pune măști la dispoziția întregului personal.
Angajații din depozit, personalul de atelier și șoferii au la dispoziție măști chirurgicale, pe care sunt obligați
să le poarte și să le utilizați corect. Dacă nu puteți respecta distanța de siguranță a unui metru, personalul
din atelier și șoferii au acces la măști tip FFP2 și FFP3.
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În mijlocul companiei puteți folosi măști chirurgicale.
Măștile chirurgicale trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile Organizației Mondiale a Sănătății.
Având în vedere situația de urgență, în cazul unor dificultăți de aprovizionare și al unicului scop, de a evita
răspândirea virusului, S.C. CARBON LOGISTIC S.A. poate folosi măști al căror tip corespunde indicațiilor
autorității sanitare.
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•

soluții hidroalcoolice

Soluția hidralcoolică este esențială pentru curățarea mâinilor, unde nu există posibilitatea de a spăla
mâinile cu săpun și apă.
Se asigură posibilitatea ca toate persoanele prezente în societate să recurgă la gel cu frecvență considerată
adecvată.
•

furnizarea de soluții hidroalcoolice

S.C. CARBON LOGISTIC S.A. garantează cumpărarea și furnizarea unei cantități adecvate de soluție
hidroalcoolică, având grijă să nu lipsească vreodată în incinta societății.

•

alte echipamente de protecție

În ipotezele lucrului sistematic la o distanță mai mică de un metru S.C. CARBON LOGISTIC S.A., identifică
cazurile în care este necesară furnizarea de dispozitive suplimentare (ochelari, mănuși etc.), în conformitate
cu prevederile Direcției Publice de Sănătate.
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6. Gestionarea zonelor comune
Spațiile comune sunt surse potențiale de contact și de răspândire a virusului.
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., în scopul de a cotiza și raționaliza chiar și temporar utilizarea acestor locuri,
pentru fiecare dintre ele identifică o procedură de intrare, de participare și de ieșire. Personalul și orice
terț prezent în cadrul societății trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
Loc de fumat:
Se va păstra o distanță de cinci picioare.
Vestiare:
Vestiarele, unde se menține functionalitatea lor, trebuie sa fie:
•
•
•

gestionate pentru a elimina ocaziile de coexistență care nu permit respectarea distanței interpersonale
de cel puțin un metru și jumătate;
subiect de curățare zilnică;
periodic, igienizate.

7. Organizarea întreprinderii
S.C. CARBON LOGISTIC S.A. declară că toate acțiunile indicate în prezentul protocol sunt funcționale pentru
a identifica aspectele organizaționale, productive și legate de producție care sunt limitate, reduse sau
suspendate, deoarece nu afectează activitatea de producție.
Acest lucru este valabil pentru toate profilurile luate în considerare (identificarea departamentelor,
călătoriilor, metodelor organizaționale etc.)
S.C. CARBON LOGISTIC S.A. încurajează utilizarea vacanțelor și a permiselor acolo unde este posibil, în caz
contrar, va utiliza o deplasare între personal și, dacă este posibil, va utiliza munca la distanță.

8. Călătorii interne, reuniuni, evenimente interne și formare
Limitarea mișcărilor interne este fundamentală.
S.C. CARBON LOGISTIC S.A. este dedicat facilitării reuniunilor la distanță, prevăzând că, numai în cazuri de
extremă urgență, pot avea loc întâlniri în prezența sa, pentru a fi contingente. În orice caz, trebuie să se
asigure cel puțin un metru și jumătate de spațiu interpersonal și o curățare/ ventilație adecvată a încăperii.
Orice reuniune la care participă trebuie autorizată în mod expres de către conducere.
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S.C. CARBON LOGISTIC S.A. prevede suspendarea evenimentelor care nu sunt direct funcționale pentru
desfășurarea activităților de producție. Compania consideră că suspendarea cursurilor de formare este, de
asemenea, obligatorie în vigoare, în conformitate cu posibilitățile evidențiate.

9. Gestionarea situației în cazul prezenței unei persoane simptomatice în companie

Supravegherea accesului în companie este fundamentală.
Unde, în perioada prezenței în companie, apar simptome de gripă, compania are intervenții imediate și
coordonate, pe baza indicațiilor medicului competent.
În special:
•

•

în cazul în care o persoană prezentă în exploatație prezintă simptome de febră și de respirație, cum ar fi
tusea, trebuie să o declare imediat biroului de personal, izolarea sa de unitate se efectuează în
conformitate cu dispozițiile autorității sanitare. Societatea notifică imediat autorităților competente din
domeniul sănătății și numerele de urgență pentru COVID19 furnizate de regiune sau de Ministerul
Sănătății. În cazul în care nu este posibilă garantarea unor condiții adecvate de izolare, persoana va fi
îndepărtată de la locul de muncă pentru o întoarcere rapidă la domiciliul său, însă, conform indicațiilor
Direcției Publice de Sănătate.
compania colaborează cu autoritățile sanitare pentru definirea oricăror „contacte strânse” ale unei
persoane prezente în companie, care a fost considerată pozitivă pentru tamponul COVID-19. Aceasta
permite autorităților să aplice măsurile de carantină necesare și adecvate. În cursul perioadei de
anchetă, societatea poate solicita orice contacte strânse posibile pentru a părăsi sediul ca măsură de
precauție, conform indicațiilor Direcției Publice de Sănătate. În cazul în care angajatul este informat că
este bolnav cu simptome de gripă, dar fără a fi supus măsurii de carantină sau fără a fi fost testat pentru
virusul COVID-19, societatea va avea intervenții imediate și coordonate, pe baza instrucțiunilor
medicului competent.

În special:
•

•

compania va cere angajatului o actualizare a condițiilor de sănătate de doua ori pe zi pentru a monitoriza
situația și, eventual, pentru a coopera cu autoritățile sanitare. În cursul perioadei de anchetă, societatea
poate solicita orice contacte strânse posibile pentru a părăsi sediul ca măsură de precauție.
datele cu caracter personal nu vor fi difuzate și nici comunicate unor terți, cu excepția cazului în care
acest lucru se datorează unor cerințe de reglementare specifice (De exemplu, în cazul unei cereri din
partea unei autorități sanitare privind reconstrucția lanțului de contact strâns ale unui lucrător care a
fost pozitiv cu COVID19).
(Conform anexei 1 – informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal)
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În cazul în care angajatul sau autoritatea sanitară îi notifică faptul că este supus măsurii de carantină sau că
a testat pozitiv virusul COVID-19, societatea trebuie să ia măsuri imediate și coordonate, pe baza
instrucțiunilor.
În special:
• Compania va solicita certificatul de boală și, în colaborare cu autoritatea sanitară, va respecta
comunicările și procedurile în vigoare.
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Anexa 1
Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu Legea 190/2018, oferim mai jos informații despre prelucrarea datelor cu caracter
personal ale persoanelor care au contact cu S.C. CARBON LOGISTIC S.A.
Titularul datelor
S.C. CARBON LOGISTIC S.A., cu sediul DJ 691, KM8+682 M, (DREAPTA) 307210 Giarmata, Jud. Timis,
Romania, Nr. Cadastral 409051, e-mail: info@carbonlogistic.com, telefon: 0040 256 206 080, 0040 256 216
101.
Tipul de date cu caracter personal prelucrate și persoanele vizate:
În limitele scopurilor și metodelor definite în aceste informații, sunt prelucrate:
•
•
•

datele privind temperatura corpului;
informații privind contactul strâns cu un risc ridicat de expunere în ultimele 14 de zile, cu rezultate
suspectate sau pozitive, la COVID-19;
Informații privind originea, în ultimele 14 de zile, a zonelor expuse riscului, conform indicațiilor OMS.

Datele cu caracter personal prelucrate se referă la:
•

•

personalul S.C. CARBON LOGISTIC S.A. Aceste informații completează informațiile care au prevăzut deja
prelucrarea datelor cu caracter personal care funcționează în vederea stabilirii și executării raportului
de muncă;
furnizorii, transportatorii, contractorii, vizitatorii și orice altă parte terță autorizată să intre în sediile și
birourile S.C. CARBON LOGISTICS S.A. sau în alte locuri, care pot face referire la acesta din urmă.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul prevenirii infecțiilor cu COVID-19.
Natura furnizării de date cu caracter personal
Furnizarea de date este necesară pentru a avea acces la sediile și birourile S.C. CARBON LOGISTICS S.A. sau
alte locuri, legate de acestea din urmă. Orice refuz de a le da, nu va permite accesul în amplasament.
Condițiile, domeniul de aplicare și durata prelucrării
Prelucrarea este efectuată de reprezentantul legal al S.C. CARBON LOGISTICS S.A. în calitatea sa de procesor
de date, care acționează pe baza instrucțiunilor specifice furnizate în legătură cu scopurile și metodele de
prelucrare.
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În raport cu măsurarea temperaturii corpului, S.C. CARBON LOGISTICS S.A. nu înregistrează datele.
Identificarea persoanei vizate și înregistrarea depășirii pragului de temperatură pot avea loc numai dacă
este necesar să se documenteze motivele care au împiedicat accesul. În acest caz, persoana în cauză va fi
informată cu privire la circumstanțe.
Datele cu caracter personal nu vor fi difuzate și nici comunicate terților, cu excepția cazului în care acest
lucru se datorează unor cerințe de reglementare specifice (de exemplu, în cazul unei cereri din partea
autorității sanitare pentru eefectuarea anchetei epidemiologice, în cazul unor contacte strânse ale unui
lucrător care a fost pozitiv la COVID-19).
Drepturile persoanelor vizate
În orice moment, persoanele vizate au dreptul de a-și accesa datele cu caracter personal, de a solicita
rectificarea, actualizarea și anularea acestora. De asemenea, este posibil să ne opunem prelucrării și să îi
fie impuse restricții.

Anexa 2
REGULI DE CONDUITĂ ale notei de informare
• obligația de a rămâne acasă și de a nu intra în amplasament în prezența febrei (peste 37.5 grade Celsius)
sau alte simptome de gripă și să sunați la medicul de familie și la autoritatea medicală.
• obligația de a nu putea intra sau de a rămâne în amplasament și de a declara imediat dacă, chiar și după
intrare, există condiții de pericol (simptome de gripă, temperatură, provenind din zone de risc sau din
contact cu persoane care au fost pozitive pentru virus în ultimele 14 de zile sau în carantină) în cazul în
care măsurile Autorității impun informarea medicului de familie și a autorității medicale și menținerea
la domiciliu.
• obligația de a respecta toate dispozițiile autorităților și ale angajatorului de a avea acces în amplasament
(în special, mențineți distanța de siguranță, respectați regulile de igienă a mâinilor și mențineți un
comportament de igienă corespunzător).
• obligația de a informa angajatorul prompt și responsabil cu privire la prezența oricăror simptome de
gripă în timpul desfășurării activității, având grijă să stați la o distanță adecvată de persoanele prezente,
și să le păstrați la zi (de două ori pe zi).
Norme comportamentale care trebuie urmate la fața locului
• păstrați distanța de cel puțin un metru și jumătate;
• sanitizați-vă echipamentul (computere, tastaturi, clipuri video, scaune, blaturile, mânerele, dulapurile
etc.);
• purtați mănuși pentru a primi și semna documentația.
Reguli comportamentale de urmat în zona de acceptare a mărfurilor:
• păstrați distanța de cel puțin un metru și jumătate;
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• sanitizați-vă echipamentul (computere, tastaturi, scaune, blaturi, mânere, dulapuri, birouri etc.);
• purtarea mănușilor pentru a primi și semna documentația.
Transportatorii sunt obligați să respectă următoarele cerințe:
• să limiteze coborârea din mijloace;
• în cazul în care încărcarea/descărcarea necesită coborârea din vehicul, în plus, respectați măsura de
siguranță a distanței de un metru dintre persoane;
• utilizați măști de protecție dacă distanța de un metru nu poate fi menținută pentru a transmite
documentația pe cale electronică.
Norme comportamentale de urmat în amplasamente
• păstrați distanța de cel puțin un metru și jumătate;
• utilizați măști de protecție dacă distanța unui metru nu poate fi menținută;
• utilizați măști dacă mai multe persoane întreprind acțiuni ale companiei și nu se pot menține mijloacele
și distanța de un metru și jumătate.
• dezinfectați-vă, la sfârșitul fiecărei călătorii, cu soluții hidroalcoolice furnizate de companie;
• spălați-vă frecvent pe mâini și folosiți mănuși;
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