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EDITORIAL

Dragi colegi, dragi parteneri,

Țara noastră se confruntă de câteva săptămâni cu o pandemie cu consecințe fără precedent, care
impactează puternic atât centrala noastră, precum și toate centralele nucleare franceze.

Astfel, în situația actuală și pe întreaga durată a pandemiei, am dori să reamintim tuturor cele două
priorități principale care sunt păstrarea stării de sănătate a tuturor lucrătorilor EDF și furnizorilor de
servicii care intră în centrala Flamanville 3 și garantarea supravegherii și punerea în securitate a
patrimoniului nostru industrial.
Începând cu 2 martie, am creat un grup de lucru Task-Force care să pună în aplicare, anticipând cât se
poate de mult, toate măsurile necesare pentru aceste priorități. Această structură este, în mod evident, în
strânsă legătură cu structurile naționale echivalente, cu furnizorii de servicii, cu autoritățile publice și cu
toate părțile interesate din centrală, inclusiv medicina muncii. Reprezentanții personalului sunt, de
asemenea, în mare măsură asociați la această situație excepțională.

La jumătatea lunii martie 2020, am luat decizia de a limita activitățile cât mai mult posibil, limitând
drastic numărul persoanelor prezente la Flamanville 3. Am implementat, de asemenea, măsuri puternice
pentru salubrizarea spațiilor și pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor logistice necesare pentru a
respecta noile reguli. În cadrul Planului nostru de continuitate a activității (PCA), am generalizat munca la
domiciliu. Ne-am asigurat că resursele umane și materiale sunt disponibile în centrală pentru a garanta un
nivel foarte ridicat de securitate pentru sănătate atunci când desfășurați activitățile impuse de PCA.

Modalitățile practice ale acestor măsuri sunt prezentate în mod regulat de către manageri sau de către
societățile dvs., iar acestea sunt amintite în centrală. Vă cerem să le respectați cu o rigoare absolută. Am
implementat măsuri colective de curățare pe care le veți găsi în această broșură. Dar mai presus de toate,
măsurile barieră (spălarea mâinilor în mod regulat, păstrarea unei distanțe mai mari de un metru unul
de celălalt, tuse sau strănut în mânecă sau într-o batistă de unică folosință) trebuie aplicate scrupulos.
Vă cerem să procedați astfel pentru dumneavoastră și pentru toți cei pe care îi întâlniți. În cele din
urmă, respectați aceste reguli și în viața privată, pentru voi înșivă, pentru anturajul dvs. și pentru
colegii din centrală.

Situația sanitară din țara noastră evoluează rapid și pot fi necesare alte măsuri preventive. Noi, managerii
dvs. și Managementul centralei, vă vom informa în cel mai scurt timp și vom adapta, dacă este necesar,
organizarea noastră pentru a asigura păstrarea sănătății dvs.

Știm că putem conta pe angajamentul dvs. într-un context fără precedent, care vă restrânge mult viața de
zi cu zi. Vă puteți baza pe angajamentul și atenția întregii linii manageriale a centralei, care vă susține,
pentru a continua să lucrați, asigurând în același timp sănătatea pe termen lung, securitatea tuturor și
calitatea patrimoniului nostru industrial care garantează Siguranța de mâine, când EPR-ul va fi în
funcțiune. Cu toții trebuie să luăm măsurile corecte și să gândim limpede pentru a face față cât mai calm
posibil următoarelor săptămâni care vor fi sinonime cu o reluare treptată și controlată a activității
șantierului.
Dragi colegi, dragi parteneri, interveniți în centrala Flamanville 3! Facem totul pentru ca să lucrați aici
cu un nivel foarte ridicat de securitate sanitară. Puteți conta pe noi.

Mai mult ca oricând, aveți grijă de dvs. și de cei dragi.
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FIȘA RECAPITULATIVĂ
 Fișă Natională disponibilă în grupul ONE FLA3 pe VEOL.
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Contaminarea directă cu acest virus se
produce prin micropicături infectate pe care o
persoană le transmite celorlalți vorbind cu ei,
tușind etc… Aceste picături vin apoi în contact
cu mucoasele dvs. (nas, buze, gură, ochi) și vă
contaminează la rândul dvs.. Pentru a limita
această contaminare directă, este
obligatoriu:

1. Să stați la mai mult de 1 metru unul de
celălalt și să evitați contactele cutanate
directe. O discuție de peste 15 minute, în
apropierea cuiva, crește semnificativ riscul de
contaminare.

2. Tușiți, strănutați în încheietura cotului sau
într-o batistă de unică folosință pentru a limita
expulzarea picăturilor infectate către alții și mai
ales către mâinile dvs., care la rândul lor sunt
responsabile de contaminarea „prin contact cu
mâna” sau indirectă.

Contaminarea indirectă sau prin contact cu
mâna nu are loc prin pielea mâinilor, dar atunci
când mâna sau mănușa contaminată intră în
contact cu mucoasele (gura, buzele, nasul,
ochii). Pentru a limita această contaminare
indirectă, este absolut necesar:

1. Să vă spălați pe mâini la fiecare oră,
minim 20 de secunde, fără a uita nici o
parte a mâinilor: palme, spatele mâinii,
spațiile dintre degete, părțile laterale ale
mâinii, degete, degetele mari, unghii.

2. Curățați locul de muncă și echipamentul
(mouse, tastatură, telefon etc.) cel puțin de
două ori pe zi.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun este la fel
de eficientă precum utilizarea unei soluții
hidro-alcoolice. Cu toate acestea, nu uitați să
ștergeți mâinile cu o hârtie de unică folosință, să
închideți robinetul și să deschideți ușa localului
cu aceeași hârtie înainte de a o pune în coșul
de gunoi, pentru a nu vă contamina din nou.

Fără a respecta gesturile barieră,
micropicăturile infectate se pot depune pe
mănuși și se pot răspândi pe toate suprafețele
pe care le atingeți (inclusiv pe mucoase ...). Prin
urmare, purtarea de mănuși poate crea un fals
sentiment de securitate la cei care le folosesc
și poate duce la reducerea frecvenței de spălare
a mâinilor - singura protecție reală împotriva
virusului. Atenție, nu trebuie să nu atingeți în
nici un caz exteriorul mănușilor cu mâinile
contaminate sau spălate necorespunzător,
deoarece acest lucru ar face utilizarea lor
inutilă. Purtarea mănușilor fără reînnoirea lor
în mod regulat și fără spălarea eficientă a
mâinilor în fiecare oră nu reduce riscul de
transmitere a virusului.

Fără respectarea riguroasă a normelor de
igienă, purtarea unei măști nu va fi eficientă
împotriva răspândirii virusului. O mască pusă
rău sau utilizată necorespunzător nu protejează
împotriva contaminării, deoarece, în mod
inconștient, multe persoane își ating fețele sub
mască cu mâinile sau mănușile contaminate.
Doar o mască bine purtată, combinată cu
respectarea strictă a normelor de igienă
poate reduce riscul de transmitere a
virusului.
Mănușile și măștile pot fi asimilate EPI-urilor.
Acestea necesită informații precise pentru a
le garanta eficacitatea lor.

COVID-19
Știați că?

CONTAMINAREA DIRECTĂ

CONTAMINAREA INDIRECTĂ

PURTAREA MĂNUȘILOR

PURTAREA MĂȘTII

Pentru persoanele care nu se simt
bine (febră, dureri de cap, febră
musculară, tuse, diaree, ...) este
esențial să rămână acasă și să
aștepte instrucțiunile managerului
său și ale medicului muncii.

 Vectorii de contaminare cu virusul
și mijloacele de prevenire.
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CELE 7 GESTURI BARIERĂ

Este important ca toți angajații să
aplice, ca măsură preventivă, cele 7
gesturi de barieră împotriva virusului:
 Rămâneți acasă când sunteți bolnav,
 Nu dați mâna și nu vă pupați,
 Respectați o distanță fizică minimă de

cel puțin 1 metru,
 Tușiți sau strănutați în încheietura

cotului sau într-o batistă de unică
folosință,

 Spălați-vă regulat pe mâini cu apă și
săpun sau cu o soluție hidro-alcoolică
dacă accesul la apă nu este posibil,

 Evitați să vă atingeți fața, în special
nasul și gura,

 Folosiți o batistă de unică folosință.

MAI MULTE 
INFORMAȚII...

Regăsiți toate gesturile 
de prevenire în 
comunitatea Vivre EDF 
Online (VEOL), 
„Sănătate & 
Securitate”:

Coronavirus : informații 
puse la zi.
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https://www.myelectricnetwork.fr/web/sante-et-travail/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/chine-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-des-cas-averes-dans-d-autres-pays-d-asie-en-europe-et-en-amerique-du-nord-29-01-2020?typeGroup=veol


SPĂLAREA PE MÂINI ÎN 
MOD REGULAT
Adoptați gesturile bune, spălați-vă în mod regulat pe mâini cu apă și 
săpun.

 Înainte și după mese, după ce ați fost la baie,
 După ce v-ați suflat nasul, după ce ați tușit sau ați strănutat,
 După ce ați fost în contact cu o persoană bolnavă,
 De fiecare dată când ajungeți acasă,
 La fiecare oră.

CÂND TREBUIE SPĂLATE MÂINILE ?
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Udați-vă mâinile cu apă

Turnați săpunul în palma mâinii

Frecați-vă mâinile timp de 15 până la 20 de secunde : 
degete, palme, spatele palmei și încheieturile 
mâinilor
Treceți degetele unele prin altele pentru a curăța 
zona dintre degete

De asemenea, curățați unghiile

Clătiți-vă mâinile sub apă

Uscați-vă mâinile, dacă este posibil, cu un șervețel 
de unică folosință

Închideți robinetul cu șervețelul și aruncați-l într-un 
coș de gunoi



SOLUȚII HIDRO-ALCOOLICE

 E de preferat spălarea mâinilor cu apă și săpun. Dacă nu sunt
disponibile în apropiere, spălarea mâinilor cu gel hidro-alcoolic
este o barieră eficace împotriva coronavirusului.

CÂND TREBUIE FOLOSITE ?
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Adoptați bunele gesturi pentru utilizarea
soluțiilor hidro-alcoolice.

O doză în palmă

Palmă pe palmă

Palmă pe spatele mâinii

Degetele unele prin altele

Palme/degete

Unghii

Degetele mari

Încheieturile mâinii

Fără clătire Fără ștergere



INTRAREA ȘI IEȘIREA 
DIN CENTRALĂ

 Instalarea unui marcaj pe podea
materializând distanța de siguranță de
un metru care trebuie respectată între
fiecare persoană pentru a intra în
centrală,

 Curățarea tăvilor care conțin efecte
personale disponibile la RX de mai
multe ori pe zi,

 Furnizarea de gel hidro-alcoolic
înainte de trecerea la RX și după
porțile rotative de la PAS (atenție,
acest lucru nu vă scutește de
spălarea mâinilor când ajungeți la
locul de muncă).

INTRĂRILE ȘI IEȘIRILE

Marcaj pe sol pentru a materializa distanța de
securitate de un metru care trebuie respectată.

Înainte de a trece la RX, îmi
dezinfectez mâinile.

Instalarea unui plexiglas pentru
protejarea personalului de securitate.9

GESTURI
BUNE !

Pentru a evita contactul cu 
aparatele electronice de 
citit legitimațiile sau cu 

butoanele liftului, amintiți-
vă să tastați codul sau să 

apăsați butoanele cu colțul 
legitimației. Împingeți 

poarta rotativă cu cotul !



Masca chirurgicală este o măsură
complementară a gesturilor barieră. Acestea
rămân soclul măsurilor de sanitare, punerea
lor în aplicare rămâne imperativă.

Purtarea măștii chirurgicale urmărește mai
presus de toate să îi protejeze pe ceilalți,
chiar dacă constituie o barieră atenuantă, acest
lucru îi protejează în special pe ceilalți față de
proiecțiile directe (în timpul discuțiilor dintre
oameni) și față de proiecțiile indirecte (evitarea
contaminării suprafețelor), acestea fiind
principalele obiective vizate.

PREAMBUL

DISTRIBUIREA

 Începând de luni, 27 aprilie, 
purtarea unei măști 
chirurgicale este obligatorie în 
incinta centralei.
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Măștile sunt distribuite în seturi de 2 (una
pentru jumătate de zi) în punctul de acces
din Flamanville 3.
Oamenii trebuie să poată fi identificați în timpul
controlului de acces, distribuția se efectuează
imediat după formalitățile de control (după RX).

Distribuția este asigurată la orele de vârf.
Restul timpului, plicuri, fiecare conținând 2
măști, sunt puse la dispoziția persoanelor care
intră, sub supravegherea Lancry.

DISTRIBUIREA 
MĂȘTILOR

După distribuirea măștilor, oamenii vor ieși din
PAS înainte de a-și pune masca pentru a evita
aglomerarea în interiorul PAS-ului.

Oamenii care ies în pauza de prânz nu iau o
mască atunci când se întorc.
În timpul pauzelor (masa de prânz, gustare sau
altele) care necesită înlăturarea temporară a
măștii, distanța minimă dintre persoane trebuie
respectată. În special, în timpul pauzelor în
zonele de fumat, distanța minimă între fumători
trebuie respectată pentru a evita orice risc de
contaminare, în timp ce masca chirurgicală nu e
purtată.

O mare grijă este necesară la manipularea
măștii personale când e dată jos și pusă la loc.

Spălarea mâinilor este obligatorie înainte și
după fiecare pauză.

Notă : nu se vor distribui mai multe măști
pentru fumători. Este responsabilitatea lor
să aplice bine gesturile „barieră” când fac
pauza „de țigară” și să „păstreze” bine
masca în timpul pauzei.



PURTAREA MĂȘTII 
CHIRURGICALE
Purtarea măștii chirurgicale este utilizată pentru a reține particulele emise 
de purtător, prin aer, prin picături.
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Măștile chirurgicale vor fi distribuite la intrarea în centrală pentru toți cei care sosesc 
începând cu 27 aprilie, dată la care purtarea măștii devine obligatorie în incinta 
întregului perimetru al centralei (cu excepția zonelor unde se ia masa și a zonelor de 
fumat). Purtarea unei măști nu scutește de efectuarea gesturilor barieră.



LOGISTICA DE ZI CU ZI

COȘURI DE GUNOI 
PENTRU MĂȘTI

Coșuri de gunoi pentru măștile folosite
sunt puse la dispoziție în diferite locații în
centrală :
- În sala de comenzi,
- La PAS, între poarta de ieșire rotativă cu

trei brațe și RX,
- La parterul de la POE, în partea falezei,

lângă bornele COLIMO.
Numărul de puncte de colectare va crește
treptat începând cu data de 27 aprilie.

INFIRMERIE 
FLAMANVILLE 3

Infirmeria de șantier va fi repusă în
funcțiune imediat ce activitatea se va
relua. Cel puțin o asistentă medicală va
fi prezentă în timpul săptămânii, pe
durata programului de lucru.

ACTUALIZAREA 
PLANULUI GENERAL DE 
COORDONARE (PGC) ȘI  

ACT ADIȚIONAL LA 
PLANUL DE SĂNĂTATE 

ȘI SECURITATE AL 
CENTRALEI (PPSPS)

PGC va fi actualizat până la 28 aprilie
pentru a adăuga riscul COVID-19 și va
include o anexă specifică cu privire la
acest risc, cuprinzând în special punctele
solicitate întreprinderilor.
Întreprinderile trebuie să furnizeze un act
adițional la PPSPS în legătură cu aceste
cereri specifice. Riscul Covid va fi, de
asemenea, indicat în analizele riscurilor
activității cu validarea de către
departamentul implicat.

LIFTURI DE PERSOANE 
ȘI  DE MARFĂ

Ca parte a respectului distanțelor barieră,
un număr maxim de persoane a fost definit
pentru lifturile de persoane și de marfă. Vă
cerem să respectați această limitare.

DESCHIDEREA UȘILOR

Unele uși (care nu sunt uși anti-foc) sunt
lăsate în mod excepțional deschise cu
ajutorul unor pene de blocare a ușilor
pentru a limita contactul pe mânere.
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Vă solicităm să
respectați cu strictețe
utilizarea acestor
coșuri de gunoi care
urmează un anumit
protocol de evacuare
(în special ambalare
dublă), din motive
sanitare. Măștile
folosite pot fi puse
numai în aceste
coșuri de gunoi.



ACCESUL ÎN CENTRALĂ

 În primele săptămâni de reluare a
activităților, parcarea centralei va fi în
mod excepțional accesibilă tuturor
vehiculelor lejere cu 4 roți. Reluarea
treptată a activităților va permite tuturor
să intre pe șantier fără a fi nevoie să
utilizeze navete externe.

 Parcările auto de carpooling (de la
piciorul falezei și RIE) vor fi, de
asemenea, accesibile tuturor.

PĂRCĂRI NAVETE EXTERNE

NAVETE INTERNE

 Navetele interne din cadrul centralei
vor fi puse din nou în funcțiune pentru
reluarea activității.

 În aceste navete, respectarea
gesturilor de barieră va fi:
o Dezinfectarea în mod regulat a

autobuzului,
o Neutralizarea unui rând de locuri din 2

și a unui loc din 2 pentru o ocupare a
locurilor în zig-zag,

o Permiterea coborârii pasagerilor înainte
de urcare pentru a evita încrucișarea
fluxurilor de pasageri.

• Frecvența autobuzelor va fi adaptată la
necesităților centralei pentru a limita
cozile.

 Parcările de proximitate care permit
staționarea tuturor celor care sosesc,
navetele externe din Cherbourg și
Valognes, precum și din parcările de la
distanță, nu vor fi puse din nou în
funcțiune în primele săptămâni de
reluare a activității.

 Atunci când vor fi repuse în funcțiune
mai târziu, respectarea gesturilor
barieră va fi:
o Dezinfectarea în mod regulat a

autobuzului,
o Neutralizarea unui rând de locuri din 2

și a unui loc din 2 pentru o ocupare a
locurilor în zig-zag.

• Frecvența autobuzelor va fi adaptată la
necesităților centralei pentru a limita
cozile.

DEZACTIVAREA CARDULUI 
DE LEGITIMARE

 Dacă nu ați mai fost în centrală de
mult timp, asigurați-vă, înainte de a
ajunge că vă amintiți codul secret,

 De obicei, persoanele care nu intră în
centrală timp de o lună au cardul de
legitimare BNU invalidat și trebuie să
treacă pe la postul de acces principal
din Flamanville 1-2 pentru a-l reseta,
În mod excepțional, în perioada
COVID, această perioadă a fost
majorată la 3 luni,
Deci persoanele care au intrat în
centrală cel puțin o dată în ultimele 3
luni nu trebuie să mai treacă prin
Flamanville 1-2.
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PAUZA DE MASĂ

 Camionetele cu mâncare vor fi puse
din nou în funcțiune pentru reluarea
activității. Numărul lor va fi adaptat la
numărul de persoane prezente în
centrală. Distanța care trebuie
respectată când se stă la coadă la
camioneta cu mâncare va fi
materializată pe jos. Managerii
camionetelor s-au angajat să respecte
măsurile sanitare stabilite. În plus, plata
va depinde de manager: în funcție de
camionetă, se poate solicita o plată cu
cardul fără contact sau o plată cu bani
cash cu o sumă exactă.

 Bucătăria Centrului operațional POE,
strict rezervată agenților POE, va fi
deschisă. Vă rugăm să vă spălați
sistematic pe mâini înainte și după
masă pentru a vă proteja în mod
colectiv, precum și înainte de fiecare
utilizare a cuptoarelor cu microunde.

 Scaune au fost lipite cu scotch pentru a
vă ajuta să respectați distanța minimă.
Un spațiu corespunzător unui loc liber
trebuie să fie lăsat între persoane.

 ÎN MOD EXCEPȚIONAL, agenții care
nu au putut găsi un loc pot lua masa de
prânz în birourile lor.

 Îi rugăm pe agenții care au un birou să
lase locul agenților care nu au birou.

LUAREA MESEI ÎN 
CENTRALĂ 

DIELETTE

La Cambuse
7 Port Diélette,
N° : 02 33 03 18 52

Pentru a vă putea primi în cele mai bune
condiții în acest context special legat de
COVID-19, veți găsi, mai jos, lista
restaurantelor cu mâncare de luat la
pachet din apropierea CNPE din
Flamanville.

La Pizza Garnie
Parcare intermarché,
N° : 02 33 52 32 06

Un trait de cerise
1 Les Fleuris, 
N° : 02 33 95 00 43

MÂNCARE DE LUAT 
LA PACHET

LES PIEUX

 Din motive de igienă, automatele care
distribuie băuturi au fost oprite.
Fântânile cu apă sunt menținute. Vă
reamintim că spălarea mâinilor este
obligatorie înainte de a utiliza fântânile.

 Restaurantul Inter Entreprises va fi
închis în primele câteva săptămâni
după reluarea activității. Modalitățile de
redeschidere vă vor fi precizate ulterior.

 În sălile de mese pentru întreprinderi
trebuie să se respecte toate măsurile
barieră. S-ar putea să fie necesară
schimbarea orarelor, în funcție de
numărul de persoane prezente în
centrală.

 Recepția va propune, ca de obicei,
livrări de sandvișuri și salate.
Abonamentul va fi imperativ, pentru a
limita contactele atunci când se
efectuează plata.

Obligația de a vă 
spăla pe mâini în 
băi înainte de a 
intra în spațiile 

unde se mănâncă.
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CAZAREA

OFERTE DE CAZARE

 Găsiți toate ofertele de locuințe 
pe :
o https://www.portail-

hebergement.fr/
o https://www.hebergements-

flamanville.fr/
 Găsiți toate pensiunile centralei 

de rezervare pe :
https://reserver.manchetouris
me.com/

DEPLASĂRI LA 
DISTANȚE MARI

Întreprinderile prestatoare cu
angajați care vin de la mare
distanță trebuie să se asigure că
sunt disponibile cazări în cameră
individuală și că există posibilitatea
de a mânca.
În general, gesturile barieră trebuie
respectate în orice loc al misiunii,
inclusiv în afara centralei.
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AIE

AIE rămâne un ghișeu unic sau un
punct de intrare la dispoziție pentru
toate cererile de informații, cu
răspunsuri imediate în caz de
nevoie.
AIE este în măsură să răspundă
sau să furnizeze elementele
așteptate

• contactând : aie@aiefla3.fr

• sau consultând ofertele AIE pe
situl www.aiefla3.fr

https://www.portail-hebergement.fr/
https://www.hebergements-flamanville.fr/
https://reserver.manchetourisme.com/
mailto:aie@aiefla3.fr
http://www.aiefla3.fr/


CURĂȚARE DE 2 ORI PE ZI

CURĂȚARE SPORITĂ

 a clanțelor de uși (vestiare, grupuri sanitare,
săli de ședințe, coridoare, birouri...), a
butoanelor de tastare a codurilor de acces
cu legitimație și a butoanelor lifturilor,

 a balustrăzilor de scară din sala mașinilor,
sala de comenzi, clădirile terțiare,

 a meselor, a sălilor de ședință și a birourilor
identificate ca fiind indispensabile în le cadrul
Planului de continuitate a activității,

 a vestiarelor, băilor, dușurilor și toaletelor
(inclusiv cele dependente de contul
proporțional),

 a porților 3K, a tăvilor RX, a PAS-ului,
 a fântânilor cu apă,
 a sălii de comenzi și împrejurul acesteia.
Curățarea este efectuată de echipe special
organizate în acest scop, cu un protocol de
dezinfecție și instruite cu privire la purtarea măștii.

VĂ
REAMINTIM

Virus este fragil față de 
produsele de curațare. 
Două curățări pe zi sunt 
suficiente pentru a 
împiedica supraviețuirea 
lui pe suprafețe.
Un studiu publicat în Journal of 
American Medical Association 
(JAMA) de către echipele 
chineze care lucrează la aceste 
aspecte a arătat eficacitatea 
curățării suprafețelor de două 
ori pe zi. Această frecvență este 
utilizată în special în spitale.

CURĂȚARE ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE BIROURILOR

 Birourile din clădirile mobile și cele POE sunt
curățate atunci când sunt utilizate. În acest scop,
„benzi de uși” au fost create; unicul lor obiectiv
este de a orienta curățarea doar înspre birourile
care au fost ocupate. Persoanele care ocupă
aceste birouri pot rupe aceste „benzi de uși”.

 Birourile din clădirile mobile și cele POE sunt de asemenea dezinfectate atunci
când au fost folosite de o persoană care se dovedește că este contaminată.16



PERSOANELE 
FRAGILE

Prioritatea este sănătatea tuturor angajaților. O listă a
patologiilor cu risc a fost realizată de serviciul medical. În
această categorie intră:

 pacienții cu insuficiență renală cronică cu dializă, cei cu insuficiență
cardiacă;

 bolnavii de ciroză;
 pacienții cu antecedente (ATCD) cardiovasculare: hipertensiune

arterială (nestabilizată), ATCD de accident vascular cerebral sau de boală
coronariană, chirurgie cardiacă;

 diabetici dependenți de insulină sau cu complicații secundare
patologiei lor (micro sau macro angiopatie);

 insuficiență respiratorie cronică cu terapie cu oxigen sau astm
(nestabilizat) sau fibroză chistică sau orice patologie respiratorie
cronică care poate să se agraveze cu o infecție virală;

 persoanele cu imunosupresie:
 datorită medicamentelor: chimioterapie anticanceroasă, imunosupresoare, 

bioterapie și/sau terapie cu corticosteroizi cu doză imunosupresoare,

 infecție cu HIV necontrolată cu CD4 <200/mn³,

 după un transplant de organ solid sau de celule stem hematopoietice, 

 suferă de boli ale sângelui maligne în timpul tratamentului,

 cu cancer metastazat.

 femeile gravide;
 persoanele cu obezitate morbidă.

Toate persoanele care intră în aceste categorii trebuie să contacteze medicul
muncii înainte de a reveni în centrală. Dacă aveți o îndoială sau o întrebare, nu
ezitați să luați legătura cu serviciul medical. În plus, orice persoană cu simptome
sau care a fost în contact cu o persoană infectată va trebui să stea acasă
paisprezece zile pentru a preveni răspândirea virusului și contaminarea altor
persoane în centrală.
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INTERFAȚA CU ECHIPELE DE 
LA EXPLOATARE

Sala de comenzi de la FLA3 este un
« sanctuar » față de riscul de
contaminare virală fiind considerată ca o
« zonă albă ».
Prin urmare, dispozițiile următoare sunt
aplicate:
 Retragerea tuturor regimurilor de

lucru la bornele COLIMO. Dacă e
necesar să fie contactat Biroul
Responsabil cu Blocarea, această
legătură se va face prin telefon
(83642/77103)

 Limitarea accesurilor în Sala de
Comenzi pentru strictul necesar,
celelalte informații obținându-se prin
telefon (83131/83130).

 Doar permisele de lucru cu foc
legate de activitățile prioritare definite
în Planul de Reluare a Activității vor fi
eliberate.

ACCES LIMITAT LA 
ANUMITE ZONE

VESTIARE

ZONE FUMĂTORI

Din motive sanitare, și pentru a evita
promiscuitatea, accesul la vestiare este
limitat doar pentru ceea ce au fost
concepute.
Masa în vestiare este interzisă.
Vestiarele nu pot fi folosite ca loc de
repaus. Controale vor fi efectuate în acest
scop.
Cerem fiecărui utilizator să-și limiteze
timpul de prezență în vestiar la minimul
necesar (timp orientativ: 10 min maxim).

O materializare pe asfalt a distanțelor
barieră a fost efectuată în zonele de
fumat. Vă cerem să le respectați pentru
sănătatea tuturor.
Pentru a evita supraaglomerarea în
aceste zone, vă solicităm să limitați timpul
de prezență la maximum 10 minute.
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Lipsă de încredere

Situație blocată

Conflict

Stres profesional

Diferență
Hărțuială

NU
RĂMÂNEȚI 
SINGUR Ă VORBIȚI 

Platforma existentă unde sunteți
ascultat și vi se oferă suport
psihologic se adaptează pentru a
răspunde angajaților stresați de
situația de sănătate fără
precedent și, în special, pentru
cei care devin izolați. Apelurile
sunt confidențiale și anonime.

Acest număr nu este autorizat să ofere sfaturi
medicale.

Serviciu accesibil 24h/24, 7 zile/7 și 
discuție cu mesaje instantanee online 
pe pros-consulte.com

DESPRE ACESTE 

LUCRURI



MISIUNEA COMUNICARE
Acest document este proprietatea EDF-ului. Orice comunicare, reproducere, 

publicare, chiar și parțială, este interzisă, cu excepția cazului în care EDF  a autorizat-o, în 
scris.

AICI, CURĂȚĂM 
DESINFECTĂM 
RESPECTĂM 

GESTURILE BARIERĂ
APLICĂM REGULILE 

LOCALE .
ȘI AVEM GRIJĂ 
UNII DE ALȚII
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