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Răspunsul la întrebările tale 

Acest document cu întrebări frecvente îți oferă îndrumare cu privire la drepturile tale în 

cazul izbucnirii unui focar de Coronavirus la locul de muncă..    

Pentru consultanță gratuită cu privire la oricare dintre problemele acoperite de 

aceste întrebări sau cu privire la orice aspect legat de drepturile tale în muncă în 

Irlanda de Nord, te rugăm să suni la nr. (028) 9024 4401 și să ceri să vorbești cu 

unul din consultanții noștrii specializați pe Dreptul Muncii.   
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La locul meu de muncă a izbucnit un focar de Coronavirus. 

Ce trebuie să fac? 

În cazul în care la locul tău de muncă a izbucnit un focar de Coronavirus, prima ta 

responsabilitate este să iei măsurile de siguranță pentru sănătatea ta și a celor din jurul 

tău, pentru a stopa răspândirea virusului. 

 

Dacă crezi că există un risc ridicat de expunere la virus sau dacă te afli într-o categorie 

cu risc ridicat de vulnerabilitate, ar trebui să părăsești imediat locul de muncă și să mergi 

direct acasă. Trebuie să-ți informezi șeful direct că vrei să faci asta, fie pe telefon, fie pe 

mail. Odată ajuns acasă, dacă ai fost expus direct virusului, trebuie să te auto-izolezi (să 

stai în casă) pentru 14 zile. Dacă dezvolți orice simptom de Coronavirus în această 

perioadă, ar trebui să te programezi imediat pentru testare- poți face asta online, aici. 

 

Dacă riscul nu este iminent sau  dacă focarul a izbucnit într-o altă locație/clădire decât 

locul în care lucrezi tu  este puțin probabil ca tu să împrăștii virusul; în acest caz ar fi 

bine să aștepți ca angajatorul să te indrume cu privire la pașii  ce trebuie făcuți ca să fii 

în siguranță.  

Ce se întâmplă dacă mi se face rău când sunt la muncă?  

Dacă ți se face rău la muncă și prezinți vreunul dintre simptomele asociate 

Coronavirusului (apasă aici ca să vezi lista actualizată a simptomelor de Coronavirus), 

ar trebui să mergi direct acasă. Trebuie să rămâi acasă și să te auto-izolezi pentru 10 

zile din momentul în care au început simptomele. Dacă locuiești cu alte persoane (familia 

sau alte persoane cu care împarți casa) și ei trebuie să se auto-izoleze, pentru 14 zile. 

Pentru sfaturi sau îndrumări medicale, vă rugăm să sunați la numărul de telefon NHS 

111.  

Ar trebui să te auto-izolezi pentru 14 zile dacă locuiești împreună cu cineva care are 

simptome de Coronavirus, sau dacă ai fost sunat de către Agenția Publică de Sănătate 

(Public Health Agency) care te poate informa că ai fost în contact cu cineva confirmat 

pozitiv cu Coronavirus. 

Ar trebui ca eu să raportez focarul de Coronavirus? 

Poți raporta focarul de Coronavirus, dar nu uita că angajatorul tău are responsabilitatea 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice#toc-0
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principală pentru a raporta acest lucru autorităților. Dacă angajatorul tău nu a raportat 

focarul sau nu a asigurat suficiente măsuri de protecție, poți raporta acest lucru anonim 

autorităților (Health and Safety Executive). Poți raporta acest lucru folosind fomularul 

online, aici. 

Raportarea acestui incident ar constitui, în mod normal,  o ,,dezvăluire protejată’’. Acest 

lucru înseamnă că ar trebui să fii protejat de lege în cazul unui tratament discriminatoriu,  

dacă faceți acest denunț în mod oficial. 

Ce trebuie să mă aștept ca angajatorul meu să facă în cazul 

izbucnirii unui focar de Coronavirus? 

Dacă la locul tău de muncă a izbucnit un focar de Coronavirus, unul din primele lucruri 

pe care trebuie să le facă angajatorul tău este să raporteze acest lucru autorităților, 

respectiv la Health and Safety Executive NI (HSENI). HSENI îi va spune angajatorului 

ce trebuie să facă. 

 

Nu există un singur fel în care poți reacționa în cazul izbucnirii unui focar, iar felul în care 

angajatorul se raportează la acest lucru depinde de dimensiunea locului de muncă, de 

mărimea focarului și de numărul angajaților, clienților sau vizitatorilor care ar fi afectați. 

Angajatorul are responsabilitatea de a se asigura că angajații săi nu sunt expuși la risc 

în momentul în care sunt la locul de muncă și ar trebui să se asigure că respectă 

următoarele lucruri: 

1. Închiderea temporară a unității în care se desfășoară activitatea 

Acest lucru ar putea însemna închiderea unității pentru angajați, clienți și vizitatori 

externi pentru o perioadă fixă de timp.  Acest lucru îi va permite managementului 

să facă o igienizare profundă, să realizeze o evaluare a riscurilor și să aplice 

măsuri suplimentare de siguranță. 

 

2. Efectuarea unei curățări profunde 

Aceasta presupune curățarea și igienizarea completă a tuturor suprafețelor atinse 

frecvent pe în întregul spațiu unde se desfășoară activități. 

 

3. Revizuirea evaluării riscurilor 

Angajatorul dvs. ar trebui să aibă deja un plan de evaluare a riscurilor. După 

apariția unui focar la locul de muncă, vă puteți aștepta ca angajatorul să 

revizuiască acest plan, pentru a se asigura că este în continuare adecvat. HSENI 

https://www.secure.hseni.gov.uk/forms/complaint.aspx
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poate recomanda, de asemenea, o serie de măsuri suplimentare, în funcție de 

caracteristicile locului de muncă. 

Cum mă protejează Legea Siguranței și Sănătății și în ce 

măsură pot refuza să merg la serviciu? 

Angajatorii au obligația legală de a asigura sănătatea, siguranța și bunăstarea 

angajaților și colaboratorilor la locul de muncă la un nivel cât mai ridicat posibil. Pot 

face acest lucru prin efectuarea regulată a analizelor de risc cu scopul de a identifica 

riscurile asociate COVID-19, implementând și revizuind constant măsurile de control al 

acestui risc. De asemenea, angajatorul ar trebui să explice angajaților în mod clar, 

toate aceste măsuri. 

Angajații au, de asemenea, și obligații legale. Ei trebuie să-și asigure lor și colegilor 

siguranța la locul de muncă. În aceeași măsură, trebuie să coopereze cu angajatorul 

pentru a-și îndeplini sarcinile. 

Ordinul privind Drepturile de Muncă (Irlanda de Nord) din 1996 protejează angajații de 

concedieri abuzive care ar putea fi legate de Siguranță și Sănătate chiar din ziua în care 

încep lucrul. Ordinul îi oferă angajatului dreptul de a refuza să meargă la muncă dacă 

are motive serioase să creadă că sănătatea îi este pusă în pericol din cauza izbucnirii 

unui focar de Coronavirus la locul de muncă. 

Dacă nu pot să merg la lucru, mai sunt plătit? 

Acest lucru depinde de situația individuală a dvs. În tabelul de mai jos, prezentăm o 

serie de scenarii posibile și vă oferim sfatul nostru pentru fiecare scenariu. 

Angajatorul a închis unitatea de lucru. 

Dacă poți lucra de acasă, angajatorul ar trebui să accepte această variantă. În această 

situație salariul tău ar trebui să rămână la fel. Dacă nu poți lucra de acasă și angajatorul  

ți-a cerut să nu mai vii la lucru pentru că a închis temporar unitatea, în mod teoretic, 

încă ai dreptul să fii plătit. 

Toate acestea depind de tipul de contract de muncă pe care îl ai. Dacă angajatorul nu 

te mai plătește și ți-a cerut să nu mai vii la lucru,  acest gest poate fi considerat 
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,,concediere’’. În această situație, vă recomandăm să apelați la numărul nostru de 

consultanță gratuită (028) 9024 4401 pentru a vorbi cu un consultant specializat 

pe Protecția Muncii. 

 

Nu pot lucra pentru că sunt în auto-izolare (stau acasă). 

Ar trebui să te sfătuiești cu angajatorul pentru a vedea dacă în contractul tău de 

muncă este inclus concediul medical plătit. Acesta depășește venitul minim legal 

oferit de către stat. Există posibilitatea să nu ai dreptul la concediu medical plătit 

dacă nu ai simptome de Coronavirus (adică să fii într-adevăr bolnav de COVID-19). 

Cu toate acestea, unii angajatori pot alege să plătească concediu medical chiar dacă 

ești în auto-izolare fără a prezenta simptome. Așadar, este necesar să te sfătuiești 

cu șeful tău. 

Dacă nu ai dreptul la concediu medical plătit,  poți avea totuși dreptul la concediul 

medical minim garantat de către stat ( Statutory Sick Pay -SSP). Pentru a fi eligibil 

pentru SSP, trebuie să fii angajat, să câștigi o medie de cel puțin 120£ pe săptămână 

și ar fi trebuit să fii bolnav sau în auto-izolare de cel puțin 4 zile. De asemenea sunt 

posibile și următoarele situații: 

• Tu sau cineva cu care locuiești, ai/aveți un posibil diagnostic de coronavirus 

sau 

• Agenția de Sănătate Publică ți-a cerut să te auto-izolezi. 

Dacă te califici pentru  SSP, veți primi 95,85 £/săptămână.  

Poți aplica la ajutoare sociale în locul sau împreună cu SSP.  Law Centre NI  

recomandă insistent să cereți consultanță de specialitate înainte de a aplica pentru 

ajutoare sociale.  

Oferim consultanță gratuită și nediscriminatorie cu privire la accesarea 

ajutoarelor sociale. Pentru a fi sunat de unul dintre consultanții noștri pe 

probleme de asistență socială te rugăm ca întâi să suni tu la 028 9024 4401 

pentru a-ți face o programare.  

Am refuzat să merg la lucru deoarece cred că sănătatea mea este în risc. 
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Nu este obligatoriu să fii plătit dacă refuzi să mergi la lucru din considerente de 

sănătate și siguranță. Vă sfătuim să vorbiți cu angajatorul pentru a lua în considerare 

toate opțiunile. 

De exemplu, puteți să vă luați concediu pentru perioada în care decideți să nu munciți. 

De asemenea, dacă ați fost în șomaj tehnic puteți cere să reintrați în această schemă. 

 

Sunt îngrijorat că nu voi câștiga suficienți bani pentru a supraviețui în cazul în 

care nu mai pot lucra din cauza izbucnirii unui focar de Coronavirus la serviciu. 

Ce pot să fac? 

Dacă te afli în situația în care nu ai destui bani să trăiești, poți să aplici pentru 

ajutoare sociale. Îți recomandăm cu tărie să ceri sfatul unui specialist înainte de a 

aplica. 

Law Center NI oferă consultanță gratuită și nediscriminatorie cu privire la 

accesarea ajutoarelor sociale. Pentru a fi sunat de unul dintre consultanții noștri 

pe probleme de asistență socială te rugăm ca întâi să suni tu la 028 9024 4401 

pentru a-ți face o programare. 
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Disclaimer 

Deși se fac toate eforturile pentru a ne asigura că informații din publicațiile Law Center NI sunt exacte, 

nu ne putem asuma responsabilitatea pentru eventualele scăpări și consecințele pe care acestea le-ar 

putea provoca. 

Informațiile conținute în acest document ar trebui considerate complete și în concordanță cu legile în 

vigoare.  

Law Center NI funcționează numai în Irlanda de Nord și informația din acest document se referă strict la 

regulile aplicate pe teritoriul acesteia.  

Când citiți documentele Law Centre NI, vă rugăm să fiți atenți la data publicării lor, pentru că este posibil 

ca legislația să se fi modificat între timp. 
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