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Biroul școlilor de
conducători auto
Angajații vor păstra între ei și față de alte persoane o distanță minimă
suficientă (de cel puțin 1,5 metri) și vor avea mască de protecție. Dacă
este posibil, munca de birou se va realiza de acasă. În caz contrar, se va
evita aglomerarea spațiilor.
Procedurile precum înregistrările și programările se vor efectua pe
cât posibil pe căi electronice sau telefonice, pentru a reduce la minim
accesul persoanelor străine. Dacă nu este posibil, stabiliți programările
în așa fel încât contactul dintre persoane să fie cât mai redus.
Dacă relațiile cu clienții sunt indispensabile, angajații vor fi protejați
în cazul contactului, de exemplu prin îngrădiri sau montări de pereți
despărțitori din plexiglas.
Amenajați pentru clienți spații de așteptare separate. Dacă este posibil,
se va renunța la semnarea documentelor. Plățile se vor face pe cât
posibil fără numerar.
Luați măsuri (de exemplu, schimbarea programului de lucru) pentru a
evita sau reduce întâlnirile dintre angajați (și dintre instructorii auto).
Angajații vor intra în locații abia imediat înainte de începerea
programului de lucru și vor pleca imediat după terminarea programului
de lucru. Și în timpul pauzelor se va păstra distanța necesară.
Puneți la dispoziție săpun lichid și dozatoare cu șervețele pentru
curățarea regulată a mâinilor. Se va asigura o curățenie și o igienă
corespunzătoare a unității. Acest lucru este valabil mai ales pentru
spațiile sanitare și spațiile comune. Pentru suprafețe, utilizați agenți de
curățare domestici liposolubili. Pentru ștergere, se vor utiliza lavete de
unică folosință, care se vor arunca după curățare.
Birourile și spațiile de predare trebuie aerisite regulat, dacă nu sunt
deja ventilate. Acest lucru ține de igienă, pentru a reduce cantitatea
de agenți patogeni care plutesc în aer și pentru îmbunătățirea calității
aerului.
Echipamentele de lucru (computere, laptopuri sau simulatoare
de conducere) pe care angajații nu le utilizează personal trebuie
curățate temeinic înainte de predare. În funcție de obiectele care
trebuie curățate (de exemplu, tastaturi) se vor alege ca alternativă
dezinfectanți chimici (cel puțin cu efect virucid limitat). În orice caz,
personalul care are în sarcină curățenia trebuie instruit în privința
dozajului și utilizării corecte, altfel dezinfecția este ineficientă.
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Cursurile teoretice
La predarea teoretică se va păstra o distanță de 1,5 metri între
cursanți, precum și față de profesorul de legislație. Pentru
protejarea împotriva unor noi infectări cu SARS-COV-2, se limitează
numărul de cursanți în funcție de capacitatea spațiului.
Participanții la orele de legislație vor purta măști de protecție a gurii
și nasului.
Sălile de predare vor fi deschise pentru cursanți abia înainte
de începerea orelor de legislație și se vor elibera imediat după
terminarea orelor.
Încercați să țineți orele practice în serii de două până la trei ore
de curs (90 până la 135 de minute). Astfel se va reduce numărul de
întâlniri dintre cursanți.
Puneți la dispoziția cursanților săpun lichid și dozatoare cu șervețele
pentru curățarea regulată a mâinilor. Astfel vă protejați atât pe
dumneavoastră, cât și pe angajații dumneavoastră. Înainte de
începerea orelor de curs, cursanții trebuie să se spele pe mâini
timp de 20 de secunde, conform regulilor de igienă generale. Ca
alternativă, puteți pune la dispoziție dezinfectant pentru mâini.
Aerisiți regulat sălile de curs. Acest lucru ține de igienă, pentru
a reduce cantitatea de agenți patogeni care plutesc în aer, și
îmbunătățește calitatea aerului.
Echipamentele de lucru (computere, laptopuri, simulatoare de
conducere) pe care cursanții le utilizează la comun, trebuie curățate
la terminarea orelor de curs. Personalul care are în sarcină curățenia
trebuie instruit în privința utilizării corecte a dezinfectanților chimici.
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Cursurile practice
Puneți la dispoziția cursanților dezinfectant pentru dezinfectarea
mâinilor înainte de începerea orei de condus. Suplimentar, ora de
condus poate începe și se poate încheia la școala de șoferi, pentru
a putea asigura igiena necesară a mâinilor instructorilor auto și a
elevilor.
În timpul și după orele de condus, interiorul vehiculului se va aerisi
cât se poate de des.
Ventilatorul pentru încălzire și climatizare din vehicul nu se va porni
pentru recircularea aerului.
Se recomandă atribuirea fixă a vehiculelor pentru instruire
instructorilor auto.
În timpul instruirii, în vehicul se vor afla doar un cursant și
instructorul auto, iar în timpul examenului pentru obținerea
permisului, și examinatorul.
Gândiți-vă la posibilități de alimentare și instalații sanitare care
stau la dispoziție la curse de instruire mai lungi. Dacă este cazul,
se vor pune la dispoziție niște provizii. Dacă pe drum nu se asigură
întotdeauna o igienă corespunzătoare a mâinilor, puneți la
dispoziție ustensile pentru igiena mâinilor și dezinfectare, precum și
batiste de hârtie și pungi de gunoi.
În locurile de exersare folosite la comun (de exemplu, la instruirea pe
motocicletă), asigurați-vă că se menține distanța minimă necesară și
evitați intrarea în contact cu alți oameni, dacă acesta nu este necesar.

INSTRUCTORII AUTO VOR PURTA PROTECȚII
PENTRU FAȚĂ SAU MĂȘTI DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL
ORELOR PRACTICE?
La orele practice, mai ales la instruirea pentru obținerea permisului
de conducere, distanța de 1,5 metri nu poate fi păstrată în vehicul. În
cazul contactului inevitabil cu alte persoane, respectiv imposibilității
de a respecta distanța de siguranță, trebuie puse la dispoziție
protecții pentru gură și nas și acestea trebuie purtate atât de
cursanți, cât și de instructorii auto. Dacă ambele persoane din
vehicul poartă protecție pentru gură și nas, pericolul de infectare
este semnificativ redus.
Instructorii auto care fac parte din grupa de risc se pot proteja
suplimentar cu o mască FFP2. Se va reține că aceste măști sunt greu
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de suportat și sunt folosite în special de către personalul medical
care are contact direct cu persoanele infectate. Trebuie să se facă
un instructaj privind utilizarea acestor măști.

PURTÂND O VIZIERĂ DE PROTECȚIE LA ORELE
PRACTICE MĂ POT PROTEJA MAI BINE?
Noi sfătuim în mod expres să nu se utilizeze astfel de viziere de
protecție (protecție din plastic împotriva stropilor de salivă, care
este prinsă cu o bentiță pentru frunte în fața feței).
Utilizarea unor astfel de viziere de protecție ascunde riscuri, mai
ales în cazul unui accident rutier. Nu există cunoștințe despre cum se
comportă o protecție pentru față la o coliziune cu volanul, respectiv
tabloul de bord sau la declanșarea unui airbag. Nu se poate
exclude faptul că se poate rupe, devenind tăioasă, se poate mișca
în direcția pieptului sau se poate răsuci în lateral. Producătorii de
vehicule subliniază faptul că riscul de rănire crește la declanșarea
airbag-ului, dacă există obiecte între pasageri și zona de desfacere
a airbag-urilor.
În plus, există pericolul ca o vizieră să împiedice observarea
traficului și capacitatea de a conduce – de exemplu, din cauza
reflexiei luminii.
Oricum, viziera din plastic este doar o protecție suplimentară
împotriva stropilor de salivă și nu previne inspirarea de aerosoli.
Pe cât posibil, nu vorbiți în mașină în direcția celeilalte persoane și
limitați discuțiile la minimul necesar.

Curățarea
vehiculului
Pentru a preveni infectările prin contact, interioarele vehiculelor
trebuie curățate temeinic înainte ca acestea să fie utilizate de către
un alt cursant. În special după fiecare oră de condus se vor curăța
și dezinfecta volanul și alte suprafețe de pe partea conducătorului
auto, precum și regulat mânerele și comutatoarele acționate.
Dacă autoritățile nu prevăd obligatoriu utilizarea de dezinfectanți,
se recomandă curățarea temeinică a suprafețelor cu agenți de
curățare domestici liposolubili. Ideale sunt lavetele de unică
folosință îmbibate în detergent, care se vor arunca după curățare.
Dacă trebuie să se folosească dezinfectanți, asigurați-vă că se
respectă durata de acționare și concentrația substanței active
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necesare, pentru a avea efect. Dezinfectanții pulverizați ajung doar
pe suprafețele care sunt atinse direct de jet. Prin urmare, părțile
din spate ale mânerelor și manetelor sau ale volanului nu sunt
dezinfectate! Pentru dezinfecția chimică sunt potriviți agenți cu
eficiență dovedită cu spectru virucid limitat, virucid limitat PLUS sau
virucid. Nu se sfătuiește a se utiliza etanol pur și izopropanol ca
dezinfectant. Există pericol de incendiu și explozie. Nu se sfătuiește
a se utiliza nici dezinfectant cu conținut de clor.

Echipamentul de
protecție pentru
motocicliști
Țineți cont de faptul că echipamentele de protecție personale
și salopetele se folosesc exclusiv individual. Tot aici intră și
echipamentul de protecție al motocicliștilor. Acest lucru este valabil
atât pentru instructori, cât și pentru cursanți. Un loc de depozitare
personal, separat de hainele de stradă, trebuie să fie disponibil.
Curățați, respectiv dezinfectați temeinic unitățile de comunicare
radio pentru instruirea pe motocicletă înainte de a le preda altor
persoane (un alt instructor, precum și un alt cursant).

Comunicarea
măsurilor
Comunicați adecvat instructorilor și cursanților măsurile luate în
compania dvs. Vă puteți folosi de afișe și broșuri. Respectarea
acestor standarde minime este necesară pentru continuarea
activității afacerii.
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Recomandările
autorităților
RECOMANDĂRI PUBLICATE DE CĂTRE
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ ÎN DATA DE
20.05.2020:
• la intrarea în cadrul școlii de conducători auto să fie amplasat un
covor dezinfectant care să conțină substanțe adecvate dezinfecției
și care să fie păstrat în permanență îmbibat cu această substanță;
• crearea în interiorul școlii de conducători auto a unor circuite clare
de deplasare a cursanților, asigurându-se o distanță minimă de 1,5
metri între aceștia;
• termometrizarea personalului înainte de intrarea în cadrul școlii de
conducători auto și a cursanților înainte de intrarea în cadrul școlii
de conducători auto și înainte de intrarea în cadrul vehiculului
• pe toată perioada procesului de pregătire teoretică să fie utilizate
măști sanitare și mănuși atât de către cursanți, cât și de către
profesorii de legislație rutieră;
• crearea în interiorul sălilor de pregătire teoretică a unor circuite
clare, prin demarcarea cu bande vizibile care să asigure cursanților
trasee de intrare/ieșire din acestea.

Tradus și adaptat de PLUS după
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihrebeschaeftigten
Acest ghid are scop strict de informare și nu înlocuiește normele sau recomandările autorităților.

