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 Ce înseamnă experiența post-COVID? 
Nu cunoaștem încă pe deplin efectele pandemiei de COVID-19, dar știm că: 

 o persoană din cinci are simptome după patru săptămâni, iar o persoană din 10 are simptome 
timp de cel puțin 12 săptămâni. Pentru unii, simptomele pot dura mai multe luni; 

 simptomele pot fi imprevizibile și pot fluctua în timp; 
 simptomele frecvente includ oboseală extremă, dispnee, dureri musculare și articulare, dureri 

în piept și probleme de sănătate psihică; 
 cei mai mulți lucrători cu simptome persistente vor avea nevoie de adaptări ale locului de 

muncă, dar unii pot să nu aibă nevoie; 
 caracterul imprevizibil și fluctuant al bolii COVID cu evoluție lungă înseamnă că, pentru o 

perioadă îndelungată, unii lucrători ar putea avea nevoie de o revenire treptată la locul de 
muncă, sporindu-și capacitatea de muncă. 

 De ce sunt managerii importanți în sprijinirea revenirii la muncă? 

În calitate de manager sunteți adesea primul punct de contact. Dovezile arată că superiorii ierarhici 
direcți au un impact semnificativ asupra revenirii reușite la muncă; acțiunile și comportamentul 
dumneavoastră pot influența capacitatea lucrătorului de a-și relua munca și de a rămâne în activitate. 
Nu trebuie să fiți expert în boala COVID cu evoluție lungă sau să cunoașteți toate răspunsurile, însă 
este important să fiți acolo pentru a oferi sprijin lucrătorului care revine la muncă, pentru a-i asculta 
preocupările și a acționa unde puteți. 

 Importanța de a colabora pentru a găsi o soluție 

Fiecare este diferit. Fiecare persoană va avea nevoie de niveluri de sprijin diferite, în funcție de rolul 
său în organizație, de simptomele pe termen lung, de mediul de lucru și de situația personală. Este 
important să ascultați nevoile și preocupările lucrătorului care revine la muncă, să-i permiteți să fie 
proactiv în efectuarea de schimbări astfel încât să-și poată gestiona sănătatea și munca și să colaborați 
pentru a găsi soluții care să funcționeze pentru el și echipa dumneavoastră. 

 Etapele principale de urmat pentru sprijinirea lucrătorului care revine la muncă 

Parcurgând aceste etape, lucrătorul dumneavoastră care revine la muncă va avea toate șansele să-și 
reia activitatea în condiții de siguranță și să rămână activ în muncă. Ghidul de față oferă mai multe 
informații despre fiecare etapă. 

 Etapa 1: rămâneți în contact pe durata în care lucrătorul lipsește de la muncă; 

 Etapa 2: pregătiți-vă pentru revenirea lucrătorului; 

 Etapa 3: purtați o conversație privind revenirea la locul de muncă; 

 Etapa 4: oferiți sprijin în primele zile după revenirea la muncă. 

 Etapa 5: oferiți sprijin permanent și faceți un bilanț regulat. 

 Utilizarea ghidului 

În acest ghid veți găsi informații care să vă ajute să oferiți sprijin lucrătorilor care revin la muncă în urma 
unei infecții cu COVID-19 sau a unei boli COVID cu evoluție lungă. Aceste informații pot fi utilizate 
împreună cu practicile în vigoare în organizația dumneavoastră cu privire la gestionarea absențelor. 

Nu uitați: dacă nu sunteți sigur ce anume trebuie să faceți, luați legătura cu persoana de contact de la 
serviciul de resurse umane – nu trebuie să acționați pe cont propriu. 

 

Această broșură oferă recomandări privind modul în care managerii pot oferi sprijin lucrătorilor cu simptome 
persistente pentru ca aceștia să revină la muncă după infecția cu COVID-19 sau după boala COVID cu 
evoluție lungă. 

EU-OSHA a elaborat, de asemenea, un ghid pentru revenirea la muncă după boala COVID-19 pentru 
lucrătorii aflați în convalescență – vezi https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Ce înseamnă „post-COVID” și „boala COVID cu evoluție 
lungă”? 
Pentru multe persoane, simptomele cauzate de COVID-19 durează câteva zile, deși acestea pot dura, 
în general, două până la patru săptămâni. Aceasta poartă denumirea de „COVID acut”. Expresia „boala 
COVID cu evoluție lungă” este utilizată adesea dacă, după patru săptămâni, din cauza simptomelor, o 
persoană tot nu poate desfășoare activități normale. Alți termeni utilizați pentru a descrie aceeași 
afecțiune includ „COVID-19 permanent simptomatic” (simptome care durează 4-12 săptămâni) și 
„sindromul post-COVID-19” (cel puțin 12 săptămâni). 

 Încă mai sunt multe de învățat despre impactul provocat de COVID-19, dar studiile de cercetare 
arată că: 

 o persoană din cinci are simptome după patru săptămâni, iar o persoană din 10 are simptome 
timp de cel puțin 12 săptămâni. Pentru unii, simptomele pot dura mai multe luni; 

 simptomele diferă semnificativ de la o persoană la alta și nu există o cale de diagnostic definită 
pentru boala COVID cu evoluție lungă; 

 simptomele aferente bolii COVID cu evoluție lungă pot fi imprevizibile și pot fluctua în timp; 
pentru unele persoane, simptomele sunt persistente, pentru altele fluctuează; 

 simptomele frecvente includ: 

  oboseală – oboseală care nu dispare prin odihnă; 
  dispnee; 
  dureri musculare și articulare; 
  durere în piept; 
  tuse; 
  probleme de sănătate psihică, inclusiv anxietate și depresie; 

 alte simptome includ dureri de cap, dificultăți de gândire și de a găsi cuvintele potrivite, 
probleme cardiace și de tensiune arterială, pierderea simțului mirosului, erupții cutanate, 
probleme digestive, pierderea poftei de mâncare și durere în gât. 

 boala COVID cu evoluție lungă poate avea tipare neobișnuite: recidivări și faze cu simptome cu 
noi, uneori neobișnuite. Un caz la început ușor sau chiar asimptomatic poate fi urmat de 
simptome severe care afectează în mod semnificativ activitățile de zi cu zi. 

 

De ce sunt managerii importanți în sprijinirea revenirii la 
muncă? 
Experiența unei boli, în special a bolii COVID cu evoluție lungă, cu simptomele sale fluctuante și 
neobișnuite, poate fi îngrijorătoare atât pentru lucrător, cât și pentru manager, dar nu trebuie să fie – 
recomandările din această broșură îi vor ajuta pe manageri să ofere sprijin lucrătorilor care au revenit 
la muncă. 

Experiența fiecăruia după COVID-19 este diferită; pentru unii este o provocare, dar pentru multe 
persoane care revin la muncă sub o anumită formă (nu neapărat cu normă întreagă sau la aceleași 
sarcini) este importantă din motive financiare, pentru îmbunătățirea sănătății psihice și din motive 
sociale, precum și pentru a le oferi toate șansele de a rămâne activi în muncă, ceea ce le-ar putea ajuta 
chiar să se recupereze. 

 În calitate de manager, aveți un rol esențial în sprijinirea lucrătorului care revine la muncă. În 
calitate de manager: 

Pentru a vă asigura: deși recuperarea în urma COVID-19 poate fi lentă, multe persoane își revin în 
timp și se estimează că tratamentele se vor îmbunătăți pe măsură ce se vom avea mai multe 
informații. Revenirea la muncă face parte din procesul de recuperare, chiar dacă trebuie să fie 
flexibilă sau să implice mai puține ore de lucru și „reducerea ritmului de lucru” timp de mai multe luni. 
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 sunteți adesea primul punct de contact pentru lucrător; 
 sunteți cel mai bine plasat pentru a-l ajuta pe lucrător să se simtă apreciat și să-și păstreze un 

sentiment de identitate când nu se află în cea mai bună formă; 
 aveți posibilitatea de a implementa modificări sau adaptări la locul de muncă pentru a-i permite 

să-și gestioneze atât activitatea, cât și sănătatea. 
Resursele umane ar putea juca, de asemenea, un rol semnificativ, sprijinindu-i pe manageri când 
efectuează o serie de sarcini menționate în acest ghid. 
 

Ce ar trebui să facă managerii pentru a ajuta persoanele cu 
boala Covid cu evoluție lungă să revină la muncă? 
 Fiecare este diferit. 

Fiecare persoană va avea nevoie de niveluri de sprijin diferite, în funcție de rolul său în organizație, de 
simptomele pe termen lung, de mediul de lucru și de situația personală. Este important să le ascultați 
nevoile și preocupările, să le permiteți să fie proactivi în efectuarea de schimbări astfel încât să-și poată 
gestiona sănătatea și munca și să colaborați pentru a găsi soluții. Parcurgând aceste etape, veți putea 
planifica ce se poate realiza și veți putea oferi lucrătorului dumneavoastră care revine la muncă cea mai 
bună șansă de a-și relua activitatea în condiții de siguranță și de a rămâne activ în muncă. 

Etapa 1: rămâneți în contact pe durata în care lucrătorul lipsește de 
la muncă 

 Păstrați legătura. Spuneți-i că vă gândiți la el. Conveniți asupra modului în care veți păstra 
legătura (frecvență; prin telefon sau e-mail). 

 Discutați drepturile și obligațiile legale, atât ale angajatorului, cât și ale lucrătorului, cu privire 
la concediul medical. În cazul în care lucrătorul lipsește mai multe zile, poate fi necesară o 
înștiințare oficială în conformitate cu cerințele din legislația națională. 

 Conveniți asupra ceea ce le veți spune celorlalți. Este util să conveniți informațiile care 
trebuie comunicate colegilor și clienților, respectând însă confidențialitatea. 

 Dacă aveți acces la servicii de medicina muncii și/sau de asistență psihologică/de 
bunăstare în muncă, informați lucrătorii cu privire la sprijinul disponibil și cum îl pot accesa. 
Serviciile și medicii de medicina muncii au experiență în consilierea cu privire la adaptări și 
sprijin, oferind îndrumări managerilor relevanți, cu consimțământul lucrătorului. 

 Discutați cu lucrătorul despre dorințele sale cu privire la intervenții, programele de reabilitare, 
mentoratul la locul de muncă și agențiile externe pentru revenirea la muncă. 

 Acordați-i lucrătorului permisiunea de a se odihni și de a se recupera. Multe persoane se 
simt vinovate că lipsesc de la muncă și acest lucru poate fi o piedică în calea recuperării. 
Spuneți-le că sunteți acolo pentru a le ajuta și a le oferi sprijin, nu le întrebați când cred că vor 
reveni la muncă. 

 Oferiți lucrătorilor informații cu privire la politicile de reabilitare instituite în întreprinderea 
dumneavoastră, indiferent dacă sunt specifice pentru COVID-19 sau nu. 

Etapa 2: pregătiți-vă pentru revenirea lucrătorului 
 Unele persoane pot avea nevoie de un aviz medical înainte de a reveni la muncă. De 

exemplu, dacă activitatea implică efort sau stres ridicat sau dacă persoanele respective au 
funcții critice în materie de siguranță sau dacă lucrătorii au afecțiuni medicale anterioare care 
s-au deteriorat din cauza COVID-19. 

 Puneți-vă în locul lor: cum v-ați simți dacă ați fi fost grav bolnav și nu ați fi sigur că vă veți 
însănătoși pe deplin? Încercați să vă gândiți ce ar putea simți persoana respectivă, ce anume 
ar putea-o îngrijora și care ar putea fi prioritățile sale. 

 Stabiliți să aveți o discuție despre revenirea la muncă pentru a conveni asupra unui plan. 
Unii lucrători pot prezenta simptome fluctuante și ar putea dura un timp până să poată lucra la 
același nivel ca înainte. Pregătiți-vă să fiți flexibili, iar pentru ca lucrurile să se schimbe în timp 
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poate trebuie să schimbați planul. Serviciile de medicina muncii, superiorii și reprezentanții 
comitetului de personal ar putea oferi sprijin pentru astfel de acorduri. 

 Consultați-vă cu serviciul de medicina muncii sau cu medicul de medicina muncii privind 
modul de adaptare a locului de muncă. De asemenea, aceștia se pot consulta cu medicii 
care îl tratează pe angajatul dumneavoastră. 

 Oferiți colegilor și superiorilor lucrătorului informații cu privire la boala COVID cu evoluție lungă 
și la chestiunile legate de muncă și de revenirea la muncă. 

 Gândiți-vă să solicitați îndrumare și să utilizați programele de sprijinsau să utilizați 
dispozițiile guvernamentale – generice sau specifice pentru COVID-19 – care oferă sprijin 
pentru adaptarea condițiilor de muncă în vederea păstrării angajaților activi în muncă. 

Etapa 3: purtați o discuție despre revenirea la muncă 
 Înainte de discuție, gândiți-vă la modificările care ar putea fi aduse activității și sarcinilor și 

solicitați lucrătorului să facă același lucru. Asigurați-vă că acesta vine la întâlnire pregătit să 
discute despre impactul stării lui de sănătate asupra activității sale, despre sarcinile pe care 
simte că este în stare să le efectueze acum și, foarte important, despre modificările care îl vor 
ajuta să-și efectueze munca (o parte din muncă) . Amintiți-i să urmeze sfaturile medicilor cu 
privire la ce trebuie și ce nu trebuie să facă și să consulte serviciile de medicina muncii sau 
medicii de medicina muncii. Poate fi utilă implicarea serviciului de resurse umane, a 
partenerilor, a superiorul lucrătorului sau a reprezentanților angajaților. 

 Superiorul ierarhic direct și angajatul pot întocmi o listă a exigențelor profesionale în 
categoriile menționate mai jos, estimând procentul pentru fiecare zi consacrată acestor 
exigențe (înainte de absența din motive de boală) și pot stabili dacă angajatul estimează 
că aceste exigențe pot fi o problemă pentru la revenirea la muncă: 

 exigențe de natură cognitivă – prelucrarea de date complexe, introducerea de date ce 
necesită o concentrare intensă, trecerea rapidă de la o sarcină la alta, utilizarea mai 
multor sisteme, luarea de decizii complexe, luarea de decizii rapide și cu un grad ridicat 
de risc, gestionarea mai multor părți interesate sau a mai multor rapoarte; 

 exigențe de natură fizică – mișcare repetitivă, poziții statice, mutarea ocazională a unor 
obiecte periculoase sau grele; 

 exigențe de natură emoțională – abordarea unor persoane vulnerabile/copii, clienți în 
dificultate, potențial de agresiune sau violență, nevoia de a fi flexibil sau rezilient din punct 
de vedere emoțional. 

 Această listă ar putea permite să se stabilească adaptări specifice și utile. 

 În timpul discuției verificați aceste exigențe pe îndelete, astfel încât angajatul dumneavoastră 
să se simtă confortabil; întrebați-l cum se simte, dacă există aspecte care îl îngrijorează și 
căutați soluții. Discutați despre posibile modificări ale locului de muncă, despre prioritățile în 
materie de muncă și despre programul de lucru pentru primele săptămâni ale revenirii la muncă 
- solicitați-i idei. Explicați că veți monitoriza și analiza evoluția lucrurilor. Discutați despre ce ar 
putea implica prima zi și prima săptămână de muncă. Conveniți asupra unui plan de revenire 
la muncă echitabil pentru ambele părți. Acesta trebuie să fie fezabil; prin urmare, asigurați-vă 
că prevede cine trebuie să facă ce și când. De asemenea, trebuie să fie flexibil, pentru că nu 
veți ști ce funcționează pentru ambele părți dacă nu încercați. Partajați planul cu serviciile sau 
cu medicii de medicina muncii, și, de asemenea, aveți în vedere să-l transmiteți serviciului de 
resurse umane sau colegilor lucrătorului. 

 Evitați orice ajustare nesolicitată. 

Etapa 4: oferiți sprijin în primele zile după revenirea la muncă 
 Asigurați-vă că sunteți disponibil pentru a-i primi în prima zi. 
 Acordați-le permisiunea de a aborda lucrurile lent la început, întrucât acest lucru îi va ajuta să 

nu se simtă copleșiți și va reduce riscul de alte absențe. 
 Amintiți-le prioritățile de lucru, programul și modificările pe care le-ați convenit și verificați că 

acestea sunt în vigoare și funcționează bine. 
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 Asigurați-vă că lucrătorul care a revenit la muncă este informat cu privire la modificările 
efectuate în modul de lucru, prezentați-i noii colegi, comunicați-i noutățile etc. 

 Efectuați bilanțuri regulate pentru a discuta despre modul în care își gestionează sănătatea și 
munca. 

Etapa 5: oferiți sprijin permanent și organizați bilanțuri regulate 
Acest lucru este valabil în cazul în care lucrurile sunt puțin diferite de procedura obișnuită de revenire 
la muncă. Întrucât simptomele după COVID-19 fluctuează și se modifică în timp, este chiar mai 
important ca volumul de lucru/modificările la locurile de muncă să fie revizuite regulat. Dacă este 
disponibilă, se recomandă un bilanț periodic al progreselor înregistrate în urma revenirii la muncă, 
efectuat de un profesionist din domeniul medicinii muncii. Astfel, puteți anticipa problemele și vă puteți 
asigura că angajatul dumneavoastră are toate șansele de partea sa pentru a-și gestiona simptomele 
persistente și de a rămâne activ în muncă. 

 Comunicați regulat și deschis. Organizați verificări pentru a vedea ce funcționează și ce 
trebuie revizuit. 

 Revizuiți volumul de lucru și acceptați să creșteți treptat sarcinile în timp; uneori este nevoie 
de câteva luni, mai degrabă decât săptămâni. Pentru unele persoane, o revenire reușită la 
muncă va fi mai probabilă dacă se realizează într-un ritm lent. Acest lucru poate preveni 
recidivarea și alte absențe. Pentru unele persoane, existența unor simptome persistente poate 
însemna că nu sunt în măsură să îndeplinească cerințele muncii lor; în caz afirmativ, ar putea 
fi oportun să discutați despre o schimbare a sarcinilor sau relocare. 

 Solicitați asistență din partea serviciului de resurse umane, dacă este cazul. Este posibil 
să fie necesară punerea în aplicare de politici provizorii privind COVID-19, în special în ceea 
ce privește absența pe motiv de boală și necesitatea de a sprijini, mai degrabă decât de a-i 
sancționa pe cei care au nevoie de o perioadă prelungită de absență sau de sarcini modificate. 

 Absența prelungită sau munca modificată poate avea implicații asupra formării personalului; 
luați în considerare modul în care acest lucru ar putea afecta cerințele de formare, în special în 
profesiile reglementate. 

 Țineți cont de volumul de muncă al altor lucrători. În funcție de ratele de infecție din zona 
dumneavoastră locală și de protocoalele în vigoare, mulți dintre lucrătorii dumneavoastră pot 
lipsi din cauza infecției cu COVID-19 sau pot exista efecte pe termen lung, în caz de boală 
gravă. Absența sau reducerea capacității de muncă pentru un număr considerabil de lucrători 
poate provoca o presiune asupra continuării activităților și asupra lucrătorilor rămași la muncă.  
Mențineți volumul de lucru suplimentar la un nivel cât mai scăzut posibil și asigurați-vă că acesta 
nu durează prea mult. Superiorii ierarhici direcți au un rol important în monitorizarea situației și 
în evitarea supraîncărcării lucrătorilor individuali. Respectați regulile și acordurile privind orarul 
de lucru și perioadele de odihnă și permiteți lucrătorilor să se deconecteze atunci când nu sunt 
la muncă. 

 Indiferent de gradul de generalizare a vaccinării sau de revenirea la muncă pentru cei 
însănătoșiți, mențineți măsurile recomandate pentru controlul infecțiilor (inclusiv distanțarea 
fizică, spălarea/igiena periodică a mâinilor și folosirea măștile de protecție) pentru a preveni 
răspândirea virusului. Aceste etape rămân importante, chiar dacă vaccinarea este generalizată. 

 În cadrul revizuirii revenirii la muncă, asigurați-vă că angajatul nu-și consumă toată energia la 
muncă și că mai are energie și pentru familie, socializare și petrecerea timpului liber. 

Exemple de modificări ale locului de muncă 
Există numeroase modificări posibile sau mici modificări care îi pot ajuta pe lucrătorii care revin la muncă 
să-și gestioneze sănătatea și munca. Profesioniștii din domeniul medicinii muncii remarcă cele mai 
bune rezultate atunci când managerul și lucrătorul realizează împreună acest lucru. Fiți flexibili. Nu vă 
temeți să faceți sugestii și să încurajați ideile lucrătorului dumneavoastră, dar evitați să impuneți 
adaptări. Evident, este posibil să nu puteți accepta toate sugestiile, dar, de obicei, este posibil să se 
găsească modificări funcționale care să se potrivească locului de muncă. Cel mai important este să 
aveți un plan cu care ambele părți să fie de acord. 
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Revenirea progresivă și programul de lucru 
Din cauza duratei și a impactului simptomelor post-COVID, oamenii pot avea nevoie de o revenire 
treptată la muncă, cunoscută și sub denumirea de „revenire progresivă”. Este puțin probabil ca o 
revenire standard, scurtă, progresivă să fie adecvată pentru boala COVID cu evoluție lungă. Revenirile 
progresive pot fi adaptate în timp și pot dura mai multe săptămâni sau luni. 

Pentru acei lucrători cu simptome de oboseală, lucrul la distanță și „reducerea ritmului de lucru” (adică 
lucrul cu pauze de odihnă în funcție de simptome) sunt importante. Este posibil ca unii lucrători să-și 
poată continua programul complet; pentru alții, o reducere planificată a programului de lucru ar putea fi 
mai eficientă. 

Uneori, lucrătorii care au suferit de COVID cu evoluție lungă pot recidiva dacă fac eforturi prea mari, 
dar probabil după câteva zile. Va trebui să vă lăsați ghidat de lucrător (și să fiți conștienți că și ei încă 
învață cum să trăiască cu aceste simptome și cum să le gestioneze). 

Alte exemple 
Modificările trebuie să fie adaptate în funcție de persoană și vor depinde de simptomele și limitările 
specifice, de modul în care acestea le afectează capacitatea de a acționa și de rolul profesional. Sunt 
necesare planuri individualizate de recuperare și reabilitare. Unele dintre punctele următoare pot părea 
evidente, dar este util să fie formalizate pentru a se garanta aplicarea lor: 

 modificări ale programului de lucru (început, sfârșit și pauze); 
 modificări ale orelor lucrate, de exemplu zile mai scurte, zile libere între zilele lucrătoare; 
 modificări legate de munca în schimburi, de exemplu, luarea în considerare a suspendării 

turelor târzii sau timpurii și/sau a turei pe noapte, astfel încât persoana să lucreze în cele mai 
bune condiții; 

 modificări ale modelelor de lucru, de exemplu, reducerea ritmului de lucru, pauze regulate 
și/sau suplimentare; 

 modificări ale volumului de lucru, de exemplu: 
 stabiliți mai puține sarcini decât în mod normal într-un interval de timp dat; 
 acordați mai mult timp pentru îndeplinirea sarcinilor obișnuite și evitați lucrul la termene 

foarte scurte; 
 modificări temporare ale datoriilor sau sarcinilor („sarcini modificate”); 
 sprijin, de exemplu: 

 o linie de sprijin clară – o persoană căreia lucrătorul să-i adreseze întrebări sau cu care să 
se consulte: 

 un sistem de tip „camarad”; 
 timp liber pentru vizite medicale; 
 evitarea lucrului în izolare; 

 obiective clare și mecanisme de revizuire; 
 lucrul parțial de la domiciliu, dacă este posibil; 
 verificări periodice ale fluctuației simptomelor. 

În cazul în care considerați că starea medicală poate fi considerată un handicap, angajatorul poate fi 
supus unor cerințe legale suplimentare pentru a efectua adaptări rezonabile. Solicitați asistență din 
partea serviciului de medicina muncii și a resurselor umane. 

 

Cum pot serviciile de medicina muncii să-i ajute pe 
manageri și pe lucrătorii care revin la muncă? 
Atunci când durata bolii este lungă, revenirea prea devreme la muncă sau la un volum de muncă 
complet poate duce la recidivare. Profesioniștii din domeniul medicinii muncii pot ajuta în mai multe 
moduri: 
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 acordând sprijin pentru revizuirea eficientă a evaluării riscurilor la locul de muncă, pentru a 
aborda problema bolii COVID cu evoluție lungă și a revenirii la muncă, precum și în ceea ce 
privește măsurile de control la locul de muncă; 

 efectuând evaluări individualizate, elaborând un plan individualizat de recuperare și reabilitare 
și asigurând efectuarea de investigații medicale relevante; 

 aceștia au experiență în evaluarea angajaților cu probleme de sănătate noi sau neelucidate, 
precum și în evaluarea impactului simptomelor asupra funcționării; 

 contribuind la o evaluare individualizată a riscului legat de locul de muncă/de sarcină, împreună 
cu dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră; 

 ținând cont de siguranța lucrătorului individual și a colegilor lui; 
 punând în aplicare măsuri de supraveghere a sănătății, dacă este necesară adaptarea evaluării 

standard a sănătății în funcție de alte riscuri. 

Pentru mai multe informații, consultați un profesionist din domeniul medicinii muncii, un serviciu sau un 
medic de medicina muncii. 

Responsabilitățile generale ale unui manager 
Rolul dumneavoastră este de a sprijini lucrătorul care revine la muncă, menținând comunicarea 
deschisă și sprijinind modificările în materie de muncă acolo unde este posibil. Nu este necesar să aveți 
toate răspunsurile. 

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți sau dacă aveți nevoie de ajutor și îndrumare, solicitați ajutor din partea 
altor manageri, a personalului dumneavoastră din domeniul resurselor umane sau a unui profesionist 
din domeniul medicinii muncii. 

Dacă lucrați pentru o organizație mare, asigurați-vă că știți unde să găsiți informații despre următoarele 
aspecte: 

 politicile în materie de revenire la muncă stabilite de organizația dumneavoastră; 
 metodele de asistență în materie de bunăstare și de consiliere psihologică (de exemplu, servicii 

de consiliere, rețele de personal); 
 sprijin pentru reabilitare (de exemplu, fizioterapie);  
 sprijin practic pentru probleme cum ar fi îngrijirea copiilor și probleme de sănătate pe termen 

lung. 
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Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. 

COVID-19 este o boală nouă; prin urmare, acesta este un document provizoriu care va fi 
actualizat pe măsură ce vor fi disponibile noi informații. 

EU-OSHA a elaborat o serie de ghiduri și instrumente pentru întreprinderi, pentru a aborda 
impactul COVID-19 asupra locurilor de muncă. Acestea pot fi consultate accesând secțiunea web 
dedicată Locurile de muncă sigure și sănătoase opresc pandemia. 

Materiale suplimentare pot fi găsite accesând secțiunea web a EU-OSHA Readaptarea și 
revenirea la locul de muncă. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
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