Stimate partener,

Asigurarea siguranței continue a angajaților, atât ai Chimcomplex cât și ai dumneavoastră, este un
obiectiv comun și o prioritate. Mai jos sunt informații importante despre răspunsul Chimcomplex la
COVID-19. Aceste informații sunt actualizate periodic. Continuăm să ne ajustăm politicile în
conformitate cu directivele emise de autoritățile naționale și ne așteptăm la același tip de reacție din
partea lanțului nostru integrat de aprovizionare.
Solicităm ca toți angajații care se simt rău sau au simptome, cum ar fi: febră, tuse, sau dificultăți de
respirație să ceară asistență medicală după caz, și să nu viziteze sau să lucreze în combinatele
Chimcomplex până când starea de sănătate este bună și nu mai prezintă simptome. În plus, toți
reprezentanții autorizați ai furnizorilor sunt rugați să informeze prompt Chimcomplex cu privire la un caz
confirmat de COVID-19 utilizând e-mailul comunicare@chimcomplex.com dacă implică unul dintre
angajații sau subcontractanții lor, care a fost într-o locație a Chimcomplex sau în strânsă legătură cu
orice alt angajat în timpul activității lor.
Înțelegem că furnizorii și vizitatorii noștri vor avea propriile lor măsuri de precauție legate de epidemia
de coronavirus; cu toate acestea, ne așteptăm ca angajații contingenți și vizitatorii să adere la politicile
Chimcomplex pentru munca efectuată pe platformele noastre. Furnizorii au responsabilitatea de a se
asigura că subcontractanții lor respectă politicile și procedurile Chimcomplex privind epidemia de
coronavirus.
Mai jos găsiți Întrebări și Răspunsuri Frecvente despre Coronavirus pentru furnizorii și vizitatorii
Chimcomplex:

1. Probleme de sănătate sau de expunere
1.1 Dacă aflu că cineva cu care am avut contact apropiat este acum confirmat pozitiv pentru COVID-19,
am voie pe platforma Chimcomplex?
Nu. Trebuie să contactați angajatorul dumneavoastră dacă sunteți conștient de faptul că ați fost în
contact strâns (la aproximativ 2 metri timp de 30 de minute sau mai mult) cu un caz confirmat de
coronavirus. Trebuie să rămâneți în afara locației timp de 14 zile de la data contactului cu persoana
respectivă. Nu trebuie să veniți la Chimcomplex dacă prezentați simptome.
1.2 Am fost în contact cu cineva care nu este simptomatic, dar li s-a spus să se auto-carantineze din
cauza expunerii potențiale. Am voie să vin pe platforma Chimcomplex?
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Da. Ministrul Sănătății nu recomandă testarea, monitorizarea simptomelor sau managementul special
pentru persoanele expuse la persoane fără simptome cu expuneri potențiale la coronavirus (cum ar fi
într-o gospodărie). Acești oameni nu sunt considerați expuși.
1.3 Care este obligația mea dacă știu despre un caz confirmat COVID-19 în echipa mea de lucru la un
combinat Chimcomplex (furnizori, clienți)?
Chimcomplex solicită tuturor reprezentanților furnizorilor autorizați să informeze prompt Chimcomplex
cu privire la un caz confirmat de COVID-19 utilizând contactul comunicare@chimcomplex.com, dacă
implică unul dintre angajații lor care a fost într-o locație Chimcomplex sau în strânsă legătură cu orice
angajat Chimcomplex. Acest cont este destinat doar pentru a fi utilizat pentru a raporta cazuri
confirmate de lucrători (testați pozitiv într-un laborator sau clinică) care au fost prezenți pe o platformă
Chimcomplex.
1.4 Când pot intra într-o unitate Chimcomplex după boală?
Mai jos sunt criteriile minime ale Chimcomplex pentru lucrătorii care intră în unitățile noastre după
boală.
Pentru boli care nu sunt legate de COVID-19 sau simptome similare, lucrătorii pot reveni la unitatea
Chimcomplex după 24 de ore în care nu mai prezintă simptome, fără utilizarea de medicamente de
reducere a febrei sau supresoare de tuse, cu excepția cazului în care un medic recomandă timp liber
suplimentar.
Pentru simptome legate de coronavirus (febră, tuse, sau dificultăți de respirație), lucrătorii ar trebui să
rămână departe de locul de muncă Chimcomplex până când nu mai prezintă simptome timp de 14 zile,
fără utilizarea de medicamente de reducere a febrei sau supresoare de tuse, cu excepția cazului în care
un medic recomandă timp liber suplimentar. Lucrătorii, de asemenea, ar trebui să rămână departe de
locul de muncă din Chimcomplex în cazul în care sunt în așteptarea rezultatelor unui test coronavirus.

2. Continuitatea activității
2.1 Cum afectează restricțiile administrației locale operațiunile Chimcomplex?
Pe măsură ce guvernele instituie noi restricții privind operațiunile comerciale, lucrăm pentru a ne
asigura conformitatea, menținând în același timp continuitatea activității pentru operațiunile esențiale
din combinatele noastre. În prezent, combinatele noastre continuă să funcționeze pe o bază relativ
normală.
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2.2 Sunt furnizor sau lucrez pentru un furnizor care operează în baza unui contract bazat pe
rezultate/proiecte sau care furnizează alte servicii. Ce acțiuni, dacă există, implementează
Chimcomplex?
Pentru contractele bazate pe rezultate/proiecte, plățile se vor face în urma finalizării satisfăcătoare a
rezultatelor, în conformitate cu clauzele contractuale.

3. Protejarea lucrătorilor care trebuie să vină în unitate
3.1 Ce face Chimcomplex pentru a se asigura că mediul său de lucru este sigur din cauza epidemiei de
COVID-19?
Angajamentul nostru numărul unu este asigurarea siguranței și bunăstării tuturor lucrătorilor și
vizitatorilor din unitățile Chimcomplex. Printre măsurile de siguranță luate se numără creșterea
frecvenței de curățare a spațiilor comune, punerea în aplicare a indicațiilor privind distanțarea socială,
examinarea vizitatorilor, furnizarea de măști și termometre și a informațiilor de care au nevoie pentru a
se proteja pe ei înșiși și pe colegii lor în timp ce lucrează la fața locului.
Protocoalele de consolidare a distanțării sociale în operațiunile noastre includ:







Timpi eșalonați de începere a turei și a activității de lucru pentru a evita congestia.
Limitarea activității care necesită ca oamenii să fie în imediata apropiere unii cu alții.
Reconfigurarea muncii pentru a minimiza perioada de timp în care oamenii sunt la distanțe mai
mici de doi metri.
Impunerea cerințelor de distanțare socială de doi metri pentru toate transporturile
Chimcomplex precum și transportul terților în incinta Chimcomplex, inclusiv autobuze de
transfer, camionete sau orice alt mod de transport.
Încurajarea întâlnirilor virtuale în locul întâlnirilor în persoană. Limitarea capacității de întâlnire
în sălile de conferințe, lăsând scaune goale între persoane și fără persoane care stau vizavi una
de alta.

Majoritatea acestor măsuri de siguranță ar trebui să fie acoperite prin menținerea unor interacțiuni
scurte, de câteva minute.
3.2 Chimcomplex furnizează măști la fața locului?
Chimcomplex pune la dispoziția lucrătorilor din unități măști chirurgicale. Distanțarea socială și spălarea
frecventă și minuțioasă a mâinilor sunt încă cele mai eficiente modalități de a preveni răspândirea
virusului.
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3.3 Reutilizarea și depozitarea măștilor?
Măștile faciale pot fi găsite în mai multe modele și grosimi; aceste diferențe nu implică neapărat
eficacitate. Măștile ar trebui să fie reutilizate în cazul în care acestea continuă să fie curate și întregi (nu
rupte sau deteriorate). În general, acestea nu trebuie spălate; ci ar trebui să fie înlocuite în cazul în care
se murdăresc. Atunci când nu sunt utilizate, măștile trebuie depozitate într-un loc curat și uscat.
Reutilizarea și depozitarea măștilor trebuie să fie în concordanță cu recomandările naționale.
3.4 Mănuși
Modul principal de transmitere este prin picături din tuse și strănut. În timp ce noi utilizăm mănuși în
zonele noastre de fabricație și unele laboratoare, Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă
utilizarea mănușilor pentru persoanele sănătoase în afara mediului de asistență medicală. Mănușile nu
împiedică transmiterea virusului prin atingerea feței. Strategiile cheie de prevenire sunt igiena adecvată
a tusei (acoperirea feței cu cotul), spălarea frecventă a mâinilor și evitarea atingerii feței.
3.5 Chimcomplex furnizează dezinfectant de mâini pentru lucrătorii din unitățile sale?
Chimcomplex continuă să asigure dezinfectant de mâini în unitățile sale în care oamenii se prezintă la
locul de muncă. Atunci când nu sunt disponibile săpunul și apa, se recomandă utilizarea de șervețele de
mâini de unică folosință pe bază de alcool, sau dezinfectante gel (sau alte dezinfectante recunoscute sau
autorizate de autoritățile de sănătate).
3.6 Chimcomplex furnizează termometre lucrătorilor din unitățile sale?
Chimcomplex furnizează termometre angajaților săi la intrarea în tură, împreună cu informații despre
cum să le folosească și ce să facă dacă înregistrează o temperatură ridicată. Se recomandă luarea
temperaturii în fiecare zi înainte de raportarea la locul de muncă. Dacă înregistrați o temperatură mai
mare de 38°C, trebuie să anunțați managerul dumneavoastră prin telefon și, dacă este necesar, să sunați
la medicul de familie. Nu veniți într-un combinat Chimcomplex dacă aveți febră sau vă simțiți rău.
De asemenea, trebuie să solicitați asistență medicală dacă dumneavoastră sau orice membru al
gospodăriei dumneavoastră prezintă orice alte simptome ale unei infecții cu coronavirus, inclusiv tuse
sau probleme de respirație.
3.7 Care sunt recomandările suplimentare pentru muncile care implică două persoane?
În ordinea preferințelor pentru activități la distanță apropiată sau care implică două persoane, se
recomandă următoarele:
În cazul în care activitatea respectivă necesită două persoane și este necesară protecție respiratorie,
ambele persoane sunt obligate să poarte protecție respiratorie pentru a finaliza sarcina.
Chimcomplex S.A.
Piața Capitalei Presei Libere (Libere) nr. 3-5, Poarta Orasului, Turnul de Sud, În 2016 17,
Sectorul 1, București, România, România
Tel. 0234/302.250;
Poștă electronică: office@chimcomplex.ro |office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.ro

În cazul în care sarcina respectivă nu solicită în mod expres protecție respiratorie, dar ambele persoane
poartă măști de protecție, este necesar să le poarte până la finalizarea sarcinii.
Sănătatea și bunăstarea tuturor oamenilor de pe platformele Chimcomplex este prioritatea noastră.
Continuăm să revizuim politicile și orientările noastre pentru a ne asigura că acestea reflectă cele mai
recente evoluții ale epidemiei de coronavirus în curs de desfășurare.

Vă mulțumim din nou pentru cooperare și colaborare - să fiți bine!
Tivadar Runtag
CEO
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