
www.cfro.ro

MĂSURI DE PROTECŢIE 

ȘI SIGURANŢĂ ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI DE COVID-19

Ghid practic pentru ferme



Stimaţi parteneri,

Cu toţii ne regăsim într-o situaţie dificilă declanșată de 
pandemia de COVID-19 și pentru a putea continua ac-
tivitatea în cât mai mare siguranţă în cadrul fermelor 
este necesar să ne organizăm și să respectăm măsuri-
le de siguranţă recomandate de autorităţi, pentru con-
tinuarea derulării lucrărilor agricole în condiţii cât mai 
bune pentru oameni și animale.

În cazul în care consideraţi că aveţi simptome, este 
important să sunaţi la medicul de familie și la 
TELVERDE 0800 800 358.

Deplasarea și prezenţa la spital din proprie iniţiativă
expune personalul medical și alţi pacienţi la riscul de 
infecţie.

Apelaţi la 112 doar în caz de urgenţă. Nu apelaţi 
abuziv 112. Urgenţa este pentru urgenţe.
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REGULI GENERALE

Respectaţi toate măsurile de prevenţie și siguranţă comunicate de 
autorităţi. Este importantă respectarea măsurilor prin care SIGURANŢA 
este pusă pe primul loc.

Tușiti sau strănutaţi la nivelul 
cotului.

Aerisiţi încăperile în 
care vă petreceţi timpul.  

Folosiţi măști 
și mănuși de protecţie.

Evitaţi aglomeraţiile. 

Evitaţi contactul cu persoanele străine, mai ales cu cei care 
au venit din străinătate (aceștia pot fi purtători de virus chiar 
dacă nu au simptome de boală).  

Semnalaţi autorităţilor persoanele care nu respectă izolarea 
conform regulilor comunicate de autorităţi. 

Spălaţi-vă des pe mâini 
(minim 20 secunde) și 
dezinfectaţi-vă. 

Păstraţi distanţa de
2 metri faţă de ceilalţi. 

Evitaţi salutul prin strângerea 
mâinilor sau prin îmbrăţișare. Evitaţi să vă atingeţi 

faţa, ochii și nasul cu 
mâinile murdare.
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RECOMANDĂRI PENTRU FERME

În cadrul fermelor este necesar ca fermierii și angajaţii să lucreze 
împreună pentru a identifica și adopta cele mai potrivite măsuri de 
protecţie și siguranţă, pentru a continua în bune condiţii campania 
de primăvară și a asigura bunăstarea animalelor. 

PROTEJAREA ANGAJAŢILOR ȘI A 
PARTENERILOR

Este importantă asigurarea unui mediu de lucru cât mai sigur. 
În acest sens, recomandăm:

Puneţi la dispoziţia angajaţilor și a partenerilor dezinfectant, 
măști și mănuși sanitare / de protecţie prin amplasare la 
intrarea în curte, la porţile de acces, depozite, hale, birouri etc. 

Verificaţi temperatura corporală a angajaţilor la intrarea în 
fermă, accesul fiind permis doar dacă aceaștia nu sunt febrili.

Dezinfectaţi de mai multe ori pe zi suprafeţele de lucru sau 
de contact (birouri, mese, clanţe) și zonele de servire a mesei.

Amplasaţi afișaje în spaţiile de servit masa, grupuri sanitare, 
bucătării, depozite etc. cu importanţa spălării și dezinfectării 
mâinilor. 

Implementaţi munca de acasă pentru angajaţii care pot 
lucra de acasă. Comunicaţi cu angajaţii dvs. prin e-mail, 
telefon, whatsapp etc.
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SECURIZAREA APROVIZIONĂRII 
ÎN CADRUL FERMEI

Zonele cele mai critice sunt depozitele, pentru că ele asigură necesarul 
de inputuri, furaje, premixuri pentru toată ferma și orice blocare sau sus-
pendare a activităţii aici, impactează desfășurarea lucrărilor în fermă. 

Din acest motiv se recomandă 
măsuri suplimentare în aceste zone: 

� Angajaţii să poarte mănuși 
de protecţie  

� Trecerea dintr-o hală în alta 
să se facă doar după dezinfec-
tarea mâinilor (se aplică acolo 
unde se impune / este valabilă 
recomandarea)

� Turele de lucru să se reor-
ganizeze, astfel încât să se 
evite contactul la succesiunea 
turelor (dacă este aplicabil).

Șoferii au un rol cheie în acesta perioadă, iar ei se protejează purtând măști 
și mănuși în momentul livrării produselor. Ei nu mai intră în contact cu per-
sonalul din fermă, ca o măsură adiţională de prevenţie.  
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MODEL DE ORGANIZARE 
A ACTIVITĂŢILOR PENTRU 
FERMELE CARE ALEG 
SĂ SE IZOLEZE

O soluţie adoptată de unele ferme o reprezintă intrarea 

în izolare a lucrătorilor care trebuie să asigure 

continuarea lucrărilor agricole în fermele vegetale 

și zootehnice.

Angajatorii oferă cazare, alimente și apă operatorilor 

care rămîn în fermele care intră în izolare. 

În același timp, se organizează echipe externe care 

asigură aprovizionarea celor din fermă și oferă sprijin 

familiilor angajaţilor aflaţi în izolare în fermă.



Reguli detaliate pentru izolarea 
în fermele vegetale
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Angajaţii se împart în două echipe: una în exterior care face 
aprovizionarea, iar cealaltă echipă care rămâne în fermă, în 
izolare, și care execută lucrările în câmp (similar pentru opera-
torii care se ocupă de animale).

Personalul izolat doarme și mănâncă în incinta fermei sau în altă 
clădire, unde au acces doar persoane izolate.

Predarea materialelor necesare personalului aflat în izolare, 
precum alimente, piese de schimb și altele, se realizează de 
către echipa aflată în exterior. Materialele se depozitează la 
poarta fermei și se deinfectează la preluare.

Personalul aflat în izolare are voie să se deplaseze cu utilajele 
agricole și mașinile doar spre zonele unde sunt culturile vege-
tale și unde se desfășoară lucrările.

Pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor: persoana aflată 
în izolare nu coboară din utilaj; este însoţită de către o altă per-
soană din echipa externă, care va alimenta și va plăti combusti-
bilul.

Utilajele agricole care se deplasează pe drumurile publice, în 
drum spre zona unde își vor desfășura lucrările, vor avea un afiș 
pe parbrizul și luneta utilajului, care va semnala că ferma este în 
izolare. Utilajele respective vor fi însoţite de către o mașină din 
echipa externă care va avea toate documentele utilajelor. Este 
interzis orice contact cu alte persoane pe care le întâlneşte pe 
câmp.

Pentru orice intervenţie în câmp, va acţiona doar personalul 
aflat în izolare în fermă.
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Reguli detaliate pentru izolarea 
în fermele vegetale

Recepţia de marfă:

Șoferul anunţă înainte telefonic venirea sa în incinta fermei.

Șoferul are obligaţia să-și deschidă prelata, respectiv ușa de 
descărcare a mașinii, după care se retrage în cabină pe 
durata descărcării mărfii aprovizionate.

Documentele (facturile) se confirmă doar prin e-mail sau sms 
sau whatsapp.

După descărcare, șoferul închide prelata/ușa mașinii și 
părăsește incinta fermei.

Servicii de reparaţii externe:

Utilajul se parchează în afara incintei, iar partenerul se ocupă 
de reparaţia necesară.

Dacă este nevoie ca partenerul să intervină în incinta fermei, 
restul personalului aflat în izolare nu va fi prezent în incintă 
sau în zona de intervenţie. Comunicarea se asigură telefonic.

În ambele cazuri, utilajul va fi dezinfectat după terminarea 
intervenţiei. 
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Reguli detaliate pentru perioada 
după semănat, reducerea riscurilor 
prin împărţirea angajaţilor în 
grupuri și decalarea programului 
de lucru  

Angajaţii se împart în două grupe, astfel încât în 
ambele grupe să se regăsească operatori care știu 
să manevreze mașina de erbicidat.

Grupele încep programul de lucru la ore diferite, 
astfel încât să nu se întâlnească. De exemplu, grupa 
roșie 08:00 – 16:00, iar grupa albastră 10:00 – 18:00.  

Dacă sunt doar lucrări în atelier, grupele se vor 
împărţi în zile diferite. 
Cele două echipe acţionează independent fiecare, 
nu vor apela una la cealaltă pentru ajutor. 

Șeful de fermă sau agronomii nu mai intră în con-
tact direct cu angajaţii, vor comunica cu aceștia doar 
telefonic. 

Mecanicii agricoli rămași în atelier vor face întreţi-
nerea utilajelor singuri, fără a intra în contact cu nici 
una dintre cele două echipe. 
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AFIȘE MODEL
pentru printare și afișare în ferme



REGULI DE CONDUITĂ 
CU COLABORATORII
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Dragi colegi, 

Vă rugăm să evitaţi contactul direct cu transportatorii 
pentru a vă proteja!

Șoferul trebuie să sune la numărul afișat mai jos,
iar persoana responsabilă cu recepţia îi va indica
locul unde să meargă cu mașina pentru descărcare, 
va prelua actele pe geam pentru confirmare recepţie 
și tot pe geam le va da înapoi.  

Telefon:

ȘOFERUL NU ARE VOIE SĂ COBOARE 

DIN MAȘINĂ!





REGULI DE CONDUITĂ 
PENTRU COLABORATORI

Dragi colaboratori,

Vă rugăm să evitaţi contactul direct cu personalul 
din incintă pentru a vă / ne proteja! 

Sunaţi la numărul afișat mai jos și veţi fi preluat de 
persoana responsabilă de la poartă sau cântar, 
în funcţie de marfa pe care o livraţi. 

Respectaţi regulile de distanţare socială: 
nu daţi mâna cu angajaţii din ferma, pastraţi 
distanţa de minim 2 metri faţă de ceilalti.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Telefon:
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REGULI PENTRU 
AFIȘARE ÎN FERMĂ

Dragi colegi,

Pentru siguranţa noastră, a tuturor, vă recomandăm 
să respectaţi următoarele reguli:

Spălaţi-vă des pe mâini (minim 20 secunde) și dezinfectaţi-vă. 

Păstraţi distanţa de 2 metri faţă de celelalte persoane. 

Evitaţi salutul prin strângerea mâinilor sau prin îmbrăţișare.

Folosiţi măști și mănuși de protecţie.  

Dezinfectaţi de mai multe ori pe zi suprafeţele de lucru sau 
de contact: birouri, mese, clanţe.

Dezinfectaţi zonele de servire a mesei. 

Aerisiţi încăperile în care vă petreceţi timpul.  

Evitaţi aglomeraţiile. 

Evitaţi contactul cu persoanele străine.

Respectaţi măsurile de siguranţă și protecţie luate în 
ferma noastră.

Este importantă respectarea măsurilor prin care 
SIGURANŢA este pusă pe primul loc!
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REGULI PENTRU 
AFIȘARE ÎN FERMĂ

Dragi colegi,

Pentru siguranţa noastră, a tuturor, vă recomandăm 
să respectaţi următoarele reguli:

Spălaţi-vă des pe mâini (minim 20 secunde) și dezinfectaţi-vă. 

Păstraţi distanţa de 2 metri faţă de celelalte persoane. 

Evitaţi salutul prin strângerea mâinilor sau prin îmbrăţișare.

Folosiţi măști și mănuși de protecţie.  

Dezinfectaţi zonele de servire a mesei. 

Este importantă respectarea măsurilor prin care 

SIGURANŢA este pusă pe primul loc!
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Clubul Fermierilor Români
pentru Agricultură Performantă

 
Cubic Center, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov
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