Declarație pe propria răspundere obligatorie
Din cauza evoluției drastice în ceea ce privește răspândirea coronavirusului - dar și din motive de precauție față de sănătatea
angajatelor și angajaților noștri ne-am angajat să reducem cât mai mult posibil riscul unei infecții. De aceea trebuie să
insistăm asupra faptului că se confirmă următoarea situație ÎNAINTE DE INTRAREA în incinta unității:
Este posibil să faceți parte dintr-o grupă cu risc de COVID-19 (coronavirus)? Vă rugăm, să răspundeți la următoarele
întrebări cu „DA” sau „NU”.

În ultimele 14 zile v-aţi aflat într-o regiune de risc COVID-19 (coronavirus) (naţională)?

2

În ultimele 14 zile v-aţi aflat într-o regiune de risc COVID-19 (coronavirus) (internaţională)?

1

În următoarele 14 zile ați intrat în contact cu oamenii de acolo?

2

În următoarele 14 zile ați intrat în contact cu oameni, care au fost infectați în
mod confirmat cu coronavirus?

1

Au prezentat simptome similare gripei (febră, tuse, dificultăți de respirație)?

1

NU

1 Dacă răspundeţi cu DA la una dintre aceste întrebări, avem nevoie de la dvs. de un certificat de rezultat

Covid-19 negativ, care să nu fie mai vechi de 2 zile. Testul trebuie să fi fost făcut după întoarcerea
dintr-o regiune de risc sau după un contact de risc! Altminteri nu vă putem permite accesul, respectiv ne
vedem nevoiţi să vă rugăm să părăsiţi imediat incinta!
2 Dacă răspundeţi cu DA la una dintre aceste întrebări, ne vedem nevoiţi să insistăm ca, în timpul şederii dvs.
în incinta firmei, să purtaţi o mască FFP2, să respectaţi distanţele minime necesare şi să reduceţi la minimum
contactele cu angajaţii.
Vă rugăm, să completați cu majuscule următoarele date:

Numele, prenumele
Numărul de înmatriculare

Firma de expediție (ștampila firmei)

Prin prezenta confirm faptul că am citit, am înțeles întrebările menționate mai sus și am răspuns sincer la ele.
Livrez/ridic în mod regulat marfă în/din incinta grupului SCHÄFER Werke și am nevoie de un „permis de trecere de durată“.
Vă asigur că voi raporta neîntârziat, dacă răspunsurile mele la întrebările de mai sus se modifică!
(Data)

Semnătura

IMPORTANT: La înregistrare aduceți documentul completat și semnat și prezentați acesta agentului de
pază/personalului de securitate, fără a fi necesară o solicitare, ÎNAINTE de intra în incinta unității!
Ne rezervăm dreptul la luarea unor măsuri imediate de protecție/carantină, respectiv la interzicerea intrării camionului, în cazul în care ați
bifat „Da” la una din întrebările de mai sus sau declarația este incompletă. Vă mulțumim pentru înțelegere.
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