
POLITICI PRIETENOASE FAMILIEI 
ȘI ALTE PRACTICI BUNE 
PENTRU LOCUL DE MUNCĂ 
ÎN CONTEXTUL COVID-19:
Pași–cheie a fi întreprinși de angajatori

RECOMANDĂRI PROVIZORII, 27 MARTIE 2020
Acest document se bazează pe materiale elaborate de EAPRO UNICEF, ESARO UNICEF și OIM. Este o notă de orientare 
provizorie, elaborată într-o situaţie în evoluţie rapidă. Aceasta oferă recomandări generale care ţinsă ajute angajatorii să-și 
consolideze sprijinul pentru angajaţi și familiile acestora. Trebuie să fie adaptatăla nivel local și la contextele în schimbare 
rapidă. Dat fiind căinformaţiile conţinute în prezentul document se pot învechi rapid, se recomandă să verificaţi periodic sursele 
și informaţiile online (prin link-uri). 
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Consecinţele izbucnirii bolii de coronavirus (COVID-19) sunt 
fără precedent și se resimt în întreaga lume. Pandemia 
afectează puternic pieţele forţei de muncă și economiile, 
inclusiv lanţurile de aprovizionare globale, ceea ce duce la 
întreruperi de activităţi larg-răspândite. Multe întreprinderi 
luptându-se să supravieţuiască, pierderea locurilor de 
muncă și a veniturilor și creșterea nivelului de sărăciea ce-
lor încadraţi în muncă sunt realitate pentru mulţi lucrători.1 
Cei mai expuși riscului sunt liberii profesioniști, lucrătorii 
casnici și îngrijitorii, precum și cei încadraţi ocazional sau 
temporar în muncă.2 Lipsa sistemelor de protecţie socială 
adecvate agravează vulnerabilitatea la criză a familiilor 
lucrătoare.

Pentru mulţi copii și familiile lor, situaţia în evoluţie rapidă 
înseamnă educaţia și îngrijirea copiilor perturbată, boli în 
familie și pierderea potenţială a venitului gospodăriei. Re-
stricţiile asupra liberei circulaţii și căderea socioeconomică 
a crizei plasează copiii la risc sporit de abuz, neglijenţă și 
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1 OIM estimează că până la 25 de milioane de locuri de muncă la nivel global 
sunt expuse riscului din cauza pandemiei COVID-19. OIM (18 martie 2020), 
Covid-19 și lumea muncii: Impacteși răspunsuri.

2 A se vedeaOIM (20 martie): Munca precară împinsă la limită de COVID-19.
3 A se vedea UNICEF (20 martie): COVID-19: Copii la risc sporit de abuz, negli-
jenţă, exploatare și violenţă în mijlocul intensificării măsurilor de izolare.

violenţă.3 În contextul închiderii școlilor și a serviciilor de 
îngrijirea copiilor, responsabilităţile de îngrijire casnică 
pentru părinţii care lucrează, în special femeile, au crescut 
considerabil în timpul crizei.

Oferind părinţilor lucrători timpul, informaţiile, serviciile și 
resursele de care au nevoie pentru a face faţă crizei, politi-
cile și practicile prietenoase familiei pot face o diferenţă 
critică. Ele aduc o contribuţie importantă și protecţiei 
sociale mai largi.Protecţia muncii și a veniturilor, concediul 
plătit pentru îngrijirea membrilor familiei, aranjamente 
flexibile de muncă și acces la calitate, îngrijirea de urgenţă 
a copilului sunt măsuri importante care permit anga-
jaţilor să se protejeze și să aibă grijă de sine, de copiii și 
de rudele lor.Angajatorii, de asemenea, pot juca un rol 
important în colectarea și raportarea datelor dezagregate 
după sexe cu privire la modul în care situaţia afectează în 
special femeile.

Prezentul document oferă recomandări (provizorii) pentru 
angajatori în vederea atenuării consecinţelor negative care 
derivă din COVID-19.
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ü Monitorizaţi 
îndeaproape  
și urmaţisfaturile 
autorităţilor 
naţionale și locale

ü Evaluaţi dacă 
politicile actuale 
privind locul de 
muncă oferă 
suport suficient  
lucrătorilor și 
familiilor acestora

ü Aplicaţi bunele 
practici la 
implementarea 
politicilor 
existente sau 
celor noi

ü Protejaţi locul  
de muncă de 
discriminare 
și stigmatizare 
socială

•  Monitorizaţi sfaturile oferite de autorităţile naţionale și locale (de ex. cu privire la măsurile de 
sănătate publică și aranjamentele de lucru) și comunicaţiinformaţiile criticeforţei de muncă.

•  Evaluaţi riscurile potenţialeale întreruperii activităţii și revizuiţi sau întocmiţi un plan de  con-
tinuitate a activităţii care să fie consecvent cu îndrumările autorităţilor naţionale și locale.

•  Solicitaţi sfaturi și suport de la patronate și organizaţii cu membri din mediul de afaceri care 
pot canaliza îngrijorările către stat și elabora măsuri de politicicare să sprijine rezilienţa între-
prinderilor și situaţia lucrătorilor și a familiilor acestora.

•  Identificaţi necesităţile cele mai stringente ale lucrătorilor și familiilor acestora, desfășurând 
un dialog social susţinut și contextual relevant. Implicaţi-vă direct cu angajatorii și reprezen-
taţii acestora (de ex. sindicatele), inclusiv practic unde este necesar, cu privire la necesităţile 
imediate ale lucrătorilor.

•  Axaţi-vă în mod specificpe măsurile sensibile sub aspect de gen și privind grupurile vulnerabi-
leși/sau marginalizate. Printre altele, aceasta poate include lucrătorii informali, temporari, tin-
eri/în vârstă, migranţi, gravide sau care îngrijesc de copiii, părinţi singuri, lucrători în  sănătate 
și îngrijire și cei fără drept la beneficii din partea angajatorilor. Accent special trebuie pus pe 
lucrătorii cu dizabilităţi sau cei care au copii cu dizabilităţi. 

•  Asiguraţi-vă că măsurile sunt încadrate în conformitate cu legile naţionale cu privire la muncă 
și normele internaţionale cu privire la muncă și că sunt ancorate în angajamentele lucrătorilor 
și dialogul social. Normele internaţionale cu privire la muncă oferă un fundament solid pentru 
atenuarea consecinţelor negative pentru lucrători și familiile acestora. 

•  Adunaţi și raportaţi date dezagregate după sexe legate de ratele evolutive de infectare, impacte 
economice, povara îngrijirii și incidenţa violenţei și abuzului sexual. 

•  Asiguraţi-vă că toţi lucrătorii au dreptul la măsuri de suport al locului de muncă, și că toţi an-
gajaţii le cunosc, le înţeleg și se simt confortabil cu ele. 

•  Aplicaţi măsurile pentru toţi lucrătorii (angajaţi și neangajaţi), fără niciun fel de discriminare, cu 
accent pe cei mai dezavantajaţi (de ex. mai puţin protejaţi și plătiţi).

•  Asiguraţi paritatea de gen și diversitatea în toate procesele de luare a deciziilor în legătură cu 
monitorizarea și colectarea informaţiilor și readucerea acestora în procesele de consiliere a 
politicilor. 

•  Evaluaţi eficacitatea și caracterul incluziv al măsurilor de suport al locului de muncă via con-
sultările cu reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv practic unde este necesar și adaptaţi-le rapid, 
după necesitate. 

•  După relevanţă, examinaţi consecinţele socialeale deciziilor de afaceri asupra partenerilor, 
inclusiv, în lanţurile de aprovizionare globale. Menţinerea relaţiilor de afaceri și volumelor de 
ordine și asistarea furnizorilor cu suport tehnic poate contribui la atenuarea consecinţelor 
secundare negative pentru lucrători și familiile acestora. 

•  Implementaţi măsuri de prevenire și abordarea discriminării, violenţei și hărţuirii la locul de 
muncă (în contextul COVID-19 și în afara acestuia).

•  Asiguraţi instruiri lucrătorilor în vederea reducerii stigmatului social și preveniţi discriminarea, 
violenţa și hărţuirea lucrătorilor și/sau membrilor familiilor acestora asociate cu COVID-19.

•  Încurajaţi lucrătorii să fie pro-activiîn raportarea incidentelorde comportament inadecvat, dis-
criminatoriu, hărţuitor sau abuziv către supraveghetor, direcţia RU, sindicate sau conducere. 

•  Întreprindeţi pași pentru asigurarea faptului că mecanismele de raportare sunt confidenţiale, 
sensibile la aspectele de gen și sunt sigure. Încurajaţi utilizarea largă și nediscriminatoriea 
acestor mecanisme și asiguraţi-vă că acestea  sunt ușor accesibile pentru toţi, inclusiv per-
soanele cu dizabilităţi, migranţii și grupurile minoritare.  

•  Identificaţicazurile de discriminare și acţionaţi prompt în privinţa lor.

Consideraţii generale
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Implementarea 
aranjamentelor 
de lucru flexibile

În cazul în care sunt întocmite corect, aranjamentele de lucru flexibile le oferă lu-
crătorilor mai multă libertate cu privire la timpul și locul de executare a responsabil-
ităţilor de lucru. Acestea sprijină lucrătorii în realizarea unui echilibru mai bun între 
viaţa personală și profesională. De asemenea, sporesc productivitatea lucrătorilor în 
circumstanţe dificile. Aranjamentele de lucru flexibile sunt deosebit de importante în 
contextul închiderii pe larg a școlilor și al opţiunilor limitate de îngrijire a copiilor.

•  Întreprindeţi o evaluare organizaţională pentru determinarea tipului de programare flexibilă 
care cel mai bine întrunește necesităţile lucrătorilor, inclusiv ale părinţilor și ale celor cu 
alte responsabilităţi de familie, cum ar fi îngrijirea membrilor familiei în vârstă sau bolnavi, 
în contextul crizei, totodată asigurând continuitatea activităţii profesionale. 

•  Asiguraţi aranjamente de muncă flexibile care răspund necesităţilor lucrătorilor și ale 
familiilor acestora. Aranjamentele pot include, de exemplu, munca la distanţă (teleworking) 
(a se vedea orientarea OIM), timpul flexibil (flexi-time) și volumul de lucru redus (a se vedea 
tabelul de mai jos). Aranjamentele de muncă flexibile trebuie să fie bazate pe dialogul social 
și consultarea cu lucrătorii și reprezentanţii acestora. 

•  Aplicaţi flexibilitatea timpului (și, dacă e posibil, flexibilitatea locaţiei) în cazul muncii la 
distanţă, astfel ca părinţii să poată lucra la timpul și în locul cel mai convenabil pentru ei. 
Conveniţi asupra sarcinilor prioritare pentru a-i susţine pe lucrători să fie cât mai productivi 
în contextul îngrijirii și responsabilităţilor de familie adiţionale. Asiguraţi-vă că toţi supra-
veghetorii demonstrează flexibilitate în cazurile de muncă la distanţă. 

•  Asiguraţi-vă că părinţii care lucrează au suficient timp să susţină învăţarea și dezvoltarea 
copiilor, și să petreacă timp cu copiii lor pentru a face faţă stresului. În cazul unei îmbolnăvi-
ri în familie sau separări, asiguraţi timp liber pentru a le permite lucrătorilor să îngrijească 
și să menţină contactul cu membrii familiei fără a periclita securitatea veniturilor. 

•  În cazul în care nu sunt posibile aranjamente de lucru flexibile, luaţi în considerare sprijinul 
alternativ pentru părinţii care lucrează, cum ar fi sprijin la îngrijirea copiilor (a se vedea 
secţiunea privind îngrijirea copiilor mai jos).

Pași specifici care pot fi întreprinși de angajatori

1

Exemplede aranjamente de lucru flexibile

TIMP FLEXIBIL

• Rezervarea orelor 
de lucru

• Săptămână de 
lucru comprimată

• Ore de lucru 
flexibile

• Partajarea muncii
• Schimbarea 

turelor

TIMP LIBER FLEXIBIL

• Concediu de boală plătit
• Concediu de îngrijire de urgenţă 

plătit
• Vacanţă sau concediu personal 

suplimentar sau prelungit
• Concediu pe termen lung cu 

păstrarea locului de muncă
• Ore reduse (normă parţială) cu 

aceeași rată orară 
• Pauze pentru alăptare plătite

LOCAŢII/ROLURI FLEXIBILE

• Munca la distanţă 
• Munca la distanţă temporară 

în scop de îngrijire
• Schimbarea responsabil-

ităţilor
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Sprijinirea 
părinţilor care 
lucrează cu 

opţiuni de îngrijire 
a copiilor sigure și 
adecvate în contextul 
COVID-19

Prevenirea 
și abordarea 
riscurilor la 

locul de muncă, 
consolidând măsurile 
de siguranţă și 
sănătate ocupaţională

Îngrijirea copiilor este parte integrantă a politicilor prietenoase familiei în asigurarea 
unei stimulări și îngrijiri receptive pentru copiii mici în timp ce lucrează. În contextul 
închiderii pe larg a școlilor și serviciilor de îngrijire a copiilor, angajatorii pot oferi 
sprijin critic părinţilor care se confruntă cu opţiuni limitate de îngrijire a copiilor sau 
lipsa acestora. Unii părinţi s-ar putea chiar să fie impuși să lase copiii mici cu supra-
veghere limitată, ceea ce le poate compromite siguranţa. 

•  Reţineţi că sprijinul pentru îngrijirea copiilor poate avea forme multiple în baza fezabil-
ităţii și necesităţilor lucrătorilor, angajatorii în mod ideal trebuie să asigure o combinaţie 
de măsuri care să reflecte diversele necesităţi ale lucrătorilor și copiilor acestora, inclusiv 
furnizând informaţii despre disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor în contextul 
pandemiei de COVID-19.

•  Luaţi în considerare măsurile care pot include centre de îngrijire a copiilor la locul de 
muncă (așa cum este adecvat în contextul COVID-19), îngrijirea copiilor de urgenţă, șco-
larizarea copiilor lucrătorilor din prima linie (inclusiv a lucrătorilor din sănătate și altor 
lucrători în îngrijire), îndemnizaţii pentru îngrijirea copiilor, sisteme de referire a îngrijirii 
copiilor și colaborarea cu furnizorii externi de îngrijire a copiilor pentru situaţii de urgenţă 
(private sau publice). 

•  Luaţi în considerare faptul că unii părinţi preferă aranjamente de îngrijire mai aproape de 
casă, unde au reţele de suport de încredere și/sau când nu se pot deplasa sau sunt preocu-
paţi de deplasarea cu copilul (de ex., navete îndelungate, condiţii nesigure, costuri înalte). În 
așa cazuri, asiguraţi sprijin, de ex., prin lucru flexibil și îndemnizaţii de îngrijire a copilului. 

•  Asiguraţi acoperirea lucrătorilor cu cele mai mari necesităţi. Sprijinul de îngrijire a copiilor 
trebuie să acopere cât mai multe familii lucrătoare, în special copiii din cele mai vulner-
abile familii (de ex., cu venituri mici, lucrători migranţi și informali, casnici și în îngrijire, 
persoane cu dizabilităţi, gospodării cu un singur cap și părinţi fără sprijin din partea familiei 
extinse). 

•  Asiguraţi-vă că îngrijirea copiilor nu este discriminatorie, e bazată pe necesităţi, accesibilă, 
sigură și de calitate înaltă (pentru orientarea specifică, a se vedea Abordarea IFC faţă de 
îngrijirea copiilor: Ghid pentru îngrijirea copiilor sprijinită de angajatori). 

•  Asiguraţi-vă că locurile de muncă în sectorul îngrijirii copiilor sunt de calitate. Serviciile de 
calitate de îngrijire a copiilor se bazează pe un număr adecvat și decent de condiţii de lucru 
pentru lucrătorii din îngrijirea copiilor (pentru orientarea specifică, a se vedea Orientările de 
politică ale OIM privind promovarea activităţii decente pentru personalul în educaţia timpu-
rie a copiilor) 

Protecţia lucrătorilor, clienţilor, utilizatorilor și terţilor afectaţi din sănătate trebuie 
să fie prioritatea primară a angajatorilor. 

• Elaboraţi un plan de pregătire și răspuns pentru prevenirea COVID-19, luând în considerare 
toate locaţiile de muncă, sarcinile executate de angajatori și sursele potenţiale de expunere.

• Identificaţi și atenuaţi toate riscurile de expunere la lucrătorii și alte persoane legate de locul 
de muncă care survin din COVID-19 sub aspectul infectării de la persoană la persoană sau 
al contactului cu suprafeţe sau obiecte contaminate.

• Elaboraţi un plan al acţiunilor de întreprins în cazul când un caz confirmat sau suspectat de 
COVID-19 este identificat la locul de muncă, inclusiv raportarea, înștiinţarea, monitorizarea, 
reorganizarea muncii sau dezinfectarea. 

• Consultaţi-vă cu lucrătorii, reprezentanţii lucrătorilor și comitetelor privind siguranţa și 
sănătatea, inclusiv practic unde este necesar, cu privire la măsurile de implementare.

• Promovaţi igiena la locul de muncă și aplicarea principiilor relevante pentru asigurarea 
distanţării fizice la locul de muncă (a se vedea orientarea OMS).

• Asiguraţi disponibilitatea punctelor de spălare a mâinilor cu săpun și menţineţi și curăţaţi 
cu regularitate magazinele, echipamentele și locurile de muncă. Punctele de spălare a 
mâinilor trebuie să fie amplasate aproape de zonele critice pentru spălarea mâinilor (de ex. 
toalete, puncte clinice medicale, intrările în clădiri, zonele de întâlnire, cafenele/cantine). 

Pași specifici care pot fi întreprinși de angajatori

2

3
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Prevenirea 
și abordarea 
riscurilor la 

locul de muncă, 
consolidând măsurile 
de siguranţă și 
sănătate ocupaţională
(continuare)

• Asiguraţi indicatoare la punctele de spălare a mâinilor cu demonstrarea tehnicilor de 
spălare corectă a mâinilor și momentele critice pentru spălarea mâinilor (a se vedea  
orientarea OMS).

• Asiguraţi dezinfectant pe bază de alcool (cu alcool de cel puţin 60 de procente) și insistent 
încurajaţi utilizarea acestora unde nu sunt disponibile puncte de spălare a mâinilor. 

• Asiguraţi disponibilitatea măștilor de faţă și/sau șerveţelelor de hârtie la locul de muncă 
pentru cei care dezvoltă simptome respiratorii (de ex., tuse și strănut), inclusiv coșuri de 
gunoi închise pentru a le îndepărta în mod igienic. 

• Sporirea frecvenţei de curăţare a zonelor comune și a suprafeţelor atinse repetat (de ex. 
mânerele ușilor, butoanele din ascensor).

• Asiguraţi echipament personal de protecţie, după necesitate, și anume, pentru cazurile sus-
pecte și ocupaţiile expuse la risc special (de ex.,gestionarea deșeurilor, ocrotirea sănătăţii). 

• Asiguraţi măsuri speciale de sănătate și siguranţă pentru lucrătorii din prima linie – mulţi 
dintre care sunt femei (a se vedea boxa cu text mai jos). 

• Asiguraţi protecţia maternităţii (inclusiv în relaţie cu siguranţa și sănătatea ocupaţională) 
pentru femeile de pretutindeni, cel puţin în conformitate cu Convenţia OIM privind protecţia 
maternităţii din 2000(Nr.183) și Recomandarea Nr. 191 însoţitoare. 

• Unde este disponibil, menţineţi săli curate pentru alăptare unde femeile să poată scurge 
lapte. Sălile trebuie dotate cu șerveţele dezinfectante, un coș de gunoi cu capac, dezinfec-
tant de mâini cu alcool de cel puţin 60 de procente și accesla punctele de spălare a mâinilor 
(a se vedea UNICEF, COVID-19 Ce trebuie să știe părinţii și OMS Î/R despre sarcină, naștere 
și alăptare în contextul COVID-19).

• Sprijiniţi gravidele în luarea măsurilor de precauţie pentru a se proteja și a raporta simp-
tomele posibile furnizorului de servicii medicale. Din cauza schimbărilor în organismul 
și sistemul lor imunitar, gravidele pot fi mai susceptibile la infecţiile respiratorii, inclusiv 
COVID-19 (a se vedea OMS Î/R despre sarcină, naștere și alăptare în contextul COVID-19).

• Curăţaţi punctele de îngrijire a copiilor la locul de muncă și dotaţi-le cu apă curată, săpun,  
și dezinfectante de mâini pe bază de alcool (cu alcool de cel puţin 60 de procente). 

3

Femeile formează majoritatea forţelor de 
muncă de sănătate din toată lumea. În cali-
tate de medici, asistente medicale și lucrători 
medicali comunitari, acestea se află în prima 
linie de combatere. Potrivit OMS, femeile 
alcătuiesc majoritatea lucrătorilor din sec-
torul sănătăţii și de asistenţă socială – 70 de 
procente din 104 de ţări, analizate de OMS.4 
De asemenea, ele câștigă cu 11 procente mai 
puţin decât bărbaţii în același sector.5 Multe 
dintre femeile respective sunt voluntari și 
trebuie să aibă grijă și de propriile familii.
Multe își pun propria viaţă la risc atunci când 
îi deservesc pe ceilalţi, deseori fără a avea la 
dispoziţie mecanisme de îngrijire sau suport. 
Ca răspuns la criza COVID-19, autorităţile 
Chinei au trimis peste 41.000 de lucrători 
medicali din toată ţara să sprijine personalul 
medical în epicentrul focarului în provinci-
aHubei. Peste jumătate din medici și 90 de 
procente din asistentele medicale din Hubei 
erau femei, conform Federaţiei Femeilor din 
Shanghai, un organ de stat.6

4  <apps.OMS.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/OMS-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1>
5  <www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext>
6  <www.weforum.org/agenda/2020/03/the-coronavirus-fallout-may-be-worse-for-women-than-men-heres-why>
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Orientare și 
instruire în 
măsurile de 

siguranţă și sănătate 
ocupaţională și 
practicile de igienă 

Încurajarea 
lucrătorilor 
să solicite 

asistenţă medicală 
adecvată în caz 
de febră, tuse 
și dificultate de 
respiraţie

Sprijiniţi 
lucrătorii să 
gestioneze 

stresulși siguranţa
personalăîn timpul 
pandemiei de 
COVID-19

Distanţarea fizică, spălatul pe mâini și educaţia în domeniul igienei sunt modalităţi 
critice de evitare a răspândirii infecţiilor de COVID-19. 
• Distribuirea foilor volante educaţionale și instruirii, după necesitate, pentru lucrători în 

sprijinul măsurilor de siguranţă și sănătate ocupaţională, practicile de igienă și alte măsuri 
pentru a se proteja pe sine, familiile și comunităţile lor. Afișaţi bannere pe pereţi cu sfaturi 
de prevenire și protecţie. Mesajele trebuie să urmeze Sfaturile OMS pentru public.

• Pentru mesajele privind protecţia copiilor, a se vedea UNICEF, boala de coronavirus 
(COVID-19): Ce trebuie să știe părinţii pentru a se proteja pe sine și copiii lor.

•  Pentru mamele care lucrează și alăptează, încurajaţi-le și susţineţi-le să continue alăptar-
ea. Locurile pentru alăptare sau scurgerea laptelui trebuie să includăarticolele necesare 
pentru igiena adecvată, inclusiv șerveţele dezinfectante, coș de gunoi cu capac, dezinfectant 
de mâini cu alcool de cel puţin 60 de procente, și acces la puncte de spălare a mâinilor.

•  Sfătuiţi mamele simptomatice care se simt destul de bine pentru a alăpta să poarte mas-
că când se află în apropierea copilului (inclusiv în timpul alăptării) și să se spele pe mâini 
înainte și după contactul cu copilul.  
Susţineţi mamele simptomatice să solicite asistenţă medicală timpuriu și să urmeze in-
strucţiunile unui furnizor de servicii medicale (vezi UNICEF,orientare pentru părinţi).

•  În cazul când la locul de muncă se oferă hrană, practicaţi siguranţa alimentară. Aceasta in-
clude consilierea lucrătorilor cu privire la precauţiile adecvate faţă de mânuirea cărnii crude, 
laptelui sau organelor de animale pentru a evita contaminarea încrucișată cu alimente 
nepregătite, conform practicilor privind siguranţa alimentara și orientările OMS.

În lipsa unui vaccin, reducerea riscului de expunere la COVID-19 este cea mai sigură 
cale de prevenire a infecţiei. În cazul când lucrătorii dezvoltă simptome, încurajaţi-i 
să solicite asistenţă medicală adecvată.
• Oferiţi lucrătorilor îndrumări cu privire la locul unde pot fi referiţi în cazul când prezintă 

simptome consecvente deCOVID-19 (adresa și numărul de telefon al spitalelor locale și au-
torităţilor din sănătate, linii fierbinţi de urgenţă).  Acordaţi asistenţă cu privire la transportul 
sigur pentru referire oriunde posibil și necesar.

• Referiri trebuie să se facă și pentru alte servicii, de ex. liniile fierbinţi pentru violenţa do-
mestică, consilierea pentru sănătatea mintală și suportul psihosocial (a se vedea Nota de 
informare a Comitetului permanent inter-departamental). 

• Consilierea lucrătorilor asimptomatici cu un istoric de călătorie în zonele afectate să ur-
meze aceleași precauţii ca și toţi ceilalţi (adică, ghidare/sprijin pentru referire). Totuși, în 
funcţie de politicile autorităţilor locale din sănătate, aceștia ar putea fi plasaţi în carantină 
– și astfel să necesite sprijin cu accesul la hrană, apă, cazare, servicii de telecomunicare, 
servicii medicale, sănătate mintală și suport psihosocial, etc. Pentru mai multe îndrumări,  
a se vedea Consideraţiile OMS privind repatrierea și plasarea în carantină a călătorilor.

• Asiguraţi-vă că lucrătorii care prezintă simptome de asemenea primesc sprijin psihosocial.

Riscul potenţial de șomaj și inflexibilitatea la locul de muncă poate spori stresul pa-
rental, ceea ce are impact asupra practicilor parentale și relaţiilor părinţi-copii. 
•  Contribuiţi la reducerea stresului republicând informaţii bazate pe dovezi din surse sigure 

(de ex. OMS). Informaţiile neverificate din postările mass media și reţele sociale pot crea 
panică sau stres inutil. 

•Asiguraţi lucrătorii, în special femeile, cu informaţii, consiliere și acces la servicii. Femeile 
se confruntă cu riscuri sporite de violenţă domestică și exploatare sexuală pe timp de criză 
când gospodăriile și familiile se află sub presiune sporită.7

• Adunaţii informaţii care vor ajuta lucrătorii supuși stresului să înţeleagă mai bine și să facă 
faţă riscurilor. 

• Sprijiniţi lucrătorii să-și ajute copiii să gestioneze stresul în timpul pandemiei de COVID-19.       
Acordaţi-le părinţilor care lucrează timpul și resursele de care au nevoie pentru a-și 
mângâia și îngriji copiii. Aceasta poate include și asigurarea instrumentelor și materialelor 
care încurajează discuţiile, jocurile și alte forme de stimulare de care copiii au nevoie. Pen-
tru recomandări privind modul de comunicare cu copiii, a se vedea UNICEF: Cum vorbim cu 
copiii despre boala coronovirusului 2019 (COVID-19) 

• Oferiţi-le lucrătorilor sugestii solide referitor la menţinerea unui stil de viaţă sănătos.
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7  <apps.OMS.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/OMS-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1>



Sprijinirea 
măsurilor 
de protecţie 

socială, întreprinse de 
guvern. 

Protecţia socialăjoacă un rol central în abordarea vulnerabilităţilor lucrătorilor și 
familiilor acestora la sărăcie, inegalitate și privări, în special în contextul COVID-19. 
Deși protecţia socială este o responsabilitate a guvernului, politicile prietenoase fam-
iliei la locul de muncă pot sprijini eforturile respective.
• Identificaţi metodele de sprijin a măsurilor de protecţie socială a guvernului în conformitate 

cu Convenţia nr. 102 a OIM privind securitatea socială (Standardeleminime) șiRecomandar-
ea nr. 202 a OIM privind nivelurile minime de protecţie socială.Sprijinirea întreprinderilor 
poate include, de exemplu, subvenţii pentru lucrători la accesarea asigurării în medicină, 
pentru situaţiile de șomaj și invaliditate, și trebuie extinse spre lucrătorii din sectorul infor-
mal. 

• Asigurarea transferurilor de numerar către lucrători sub formă de îndemnizaţii pentru copii 
și alte plăţi care îmbunătăţesc rezilienţa familiilor, în special a celor mai dezavantajate. 

• În caz de îmbolnăvire a lucrătorului sau a unui membru al familiei acestuia, reduceţi impli-
caţiile financiare potenţiale garantând concediul de boală plătit, mai ales pentru femei care 
deseori sunt principalul îngrijitor, permiţându-le familiilor să-și menţină un trai decent.
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RESURSE ONLINE UTILE
Resurse OMSprivind coronavirusul:
<www.OMS.int/health-topics/coronavirus>

CDC, Boala de coronavirus 2019:
<www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html>

OMS,pregătirea locului de muncă:
<www.OMS.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-rea-
dy-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6>

OIM, COVID-19 și lumea muncii – impacteși 
răspunsuri:
<www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_738753.pdf>

UN Women, genul în răspunsul la COVID-19
<www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-co-
vid-19-response>

UNICEF,boala de coronavirus (COVID-19) – ce 
trebuie să știe părinţii:
<www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-sho-
uld-know>

Cum vorbim cu copiii despre boala coronavirusului 
2019 (COVID-19):
<www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-co-
vid-19>

Cinci lucru de știut pentru munca eficientă la dis-
tanţă în timpul crizei COVID-19:
<www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_738575/lang--en/index.htm>

Sănătatea mintală și consideraţii de sprijin psiho-
logic în contextul COVID-19:
<www.unicef.org/media/65916/file/Briefing note on addressing mental-
health and psycosocial aspects of COVID-19 outbreak.pdf>

OMS, Î/R privind COVID-19, graviditatea, nașterea 
și alăptarea:
<www.OMS.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbir-
th-and-breastfeeding>

Protecţia copiilor în timpul pandemiei de corona-
virus:
<www.unicef.org/media/65991/file/Technical%20note:%20Protection%20
of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disease%20
2019%20(COVID-19)%20pandemic.pdf>

OMS,boala de coronavirus (COVID-19),
Sfaturi pentru public – spulberarea miturilor:
<www.OMS.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi-
ce-for-public/myth-busters>

Sfaturi pentru lucrătorii din sănătate:
<www.OMS.int/docs/default-source/coronaviruse/OMS-rights-roles-res-
pon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0>

OIM, lucrul de îngrijire și locurile de muncă în domeniul îngriji-
rii pentru o activitate decentă:
<www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--
en/index.htm>
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