
Măsuri interne pentru angajații hotelului

Prevenire Covid-19



Ce știm despre?

COVID-19

Conform dovezilor actuale, 
virusul COVID-19 este transmis 
între oameni prin picături 
respiratorii (în special atunci 
când tușesc sau strănută). 
Contactul direct cu o persoană 
infectată sau contactul indirect 
(atingerea unei suprafețe sau a 
unui obiect care a fost 
contaminat cu secreții 
respiratorii) și apoi atingerea 
propriei guri, nas sau ochi este 
o altă cale de transmitere. Deși 
majoritatea persoanelor 
infectate prezintă simptome 
ușoare, boala severă poate 
surveni la vârstnici și / sau 
persoane cu alte afecțiuni 
medicale și pot necesita 
spitalizare rapidă.



Care sunt măsurile 
generale de prevenție?

Măsurile de prevenire 
includ igiena regulată și 
minuțioasă a mâinilor

Distanțarea socială

Evitarea atingerii ochilor, 
nasului și gurii și o igienă 
respiratorie bună

În zonele publice, curățarea și 
dezinfectarea obiectelor și 
suprafețelor atinse frecvent 
pot contribui la reducerea 
riscului de infecție.

Să se practice igiena respiratorie și să 
se asculte sfatul de a rămâne acasă și 
de a solicita îngrijiri medicale, dacă au 
simptome în concordanță cu boala



Măștile de protecție

Masca medicală de protecție
(cunoscută și ca masca chirurgicală) creează o barieră prin 
acoperirea gurii, a nasului și a bărbiei. Este utilizată pentru a 
preveni ca picăturile respiratorii de dimensiuni mari și stropii să 
ajungă la nivelul gurii sau nasului celui care o poartă.
De asemenea, reduce și/sau limitează răspândirea picăturilor 
respiratorii mari de la persoana care o poartă.

Măștile non-medicale de protecție
(sau măști folosite în comunitate) includ diverse forme de măști 
confecționate de utilizatori sau comercializate, precum și țesături 
pentru acoperirea feței, fabricate din pânză, alte textile sau alte 
materiale (de ex. hârtie).
Acestea nu sunt standardizate și nu au scopul de a fi utilizate în 
unitățile sanitare sau de către personalul medical.

Masca respiratorie de protecție
(masca cu filtru) este concepută pentru a proteja utilizatorul de 
expunerea la contaminanți cu transmitere aeriană și este clasificată 
ca echipament individual de protecție.
Măștile cu filtru sunt folosite mai ales de personalul medical, în 
special în timpul unor proceduri medicale generatoare de aerosoli. 
Măștile cu valvă nu sunt potrivite ca metodă de limitare a infecției, 
deoarece nu previn eliberarea particulelor respiratorii de la persoana 
care le poartă în mediul înconjurător.



Purtați-o corect!

Asigurați-vă că masca acoperă complet fața, 
de la puntea nasului până la bărbie.
Igienizați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu 
un produs pentru igiena mâinilor pe bază de 
alcool înainte de a vă pune masca și după ce 
o dați jos.
Când vă dați jos masca, îndepărtați-o din 
spate; nu atingeți partea din față a măștii.
Dacă masca e de unică folosință, aruncați-o 
într-o manieră sigură (pentru reducerea 
riscului de contaminare a mediului).
Dacă masca e reutilizabilă, spălați-o cât mai 
curând posibil după fiecare utilizare cu un 
detergent obișnuit, la 60°C.
Campaniile care arată cum se utilizează 
adecvat măștile de către public pot 
îmbunătăți eficacitatea și siguranța acestora.



Igiena corectă a mâinilor

Pentru a preveni infectarea cu COVID-19, evitați să vă 
atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile murdare și spălați-
vă corect mâinile. Mâinile poartă în medie 10 milioane de 
bacterii. Conform cercetărilor efectuate de Organizația 
Mondială a Sănătății și alte instituții, spălarea corectă a 
mâinilor poate reduce riscul de îmbolnăvire cu 30% până 
la 50%.



Igiena corectă a mâinilor



Îndepărtarea și decontaminarea 
echipamentului de protecție

Pentru a reduce la minimum riscul de contaminare, echipamentul 
de protecție este înlăturat în mod standard:

Îndepărtați mai întâi mănușile, întorcându-le în interior într-o 
singură mișcare; apoi îndepărtați șorțul și, în final, masca de față.
Evitați să atingeți partea din față a măștii.
Echipamentul folosit este ambalat, legat sau sigilat și aruncat la 
deșeuri menajere.
După aruncarea echipamentului în coș, vă curățați mâinile cu apă 
și săpun.
Dacă mâinile nu prezintă urme vizibile de murdărie, puteți folosi 
o soluție pe bază de alcool.

Ochelarii/ Viziera. Cum se îndepărtează pentru dezinfecție?
Cu mâinile igienizate/cu mănuși curate, se apucă partea 
posterioară a sistemului de prindere (capul ușor aplecat, fără să 
se atingă viziera/ ochelarii)

Ochelarii/ Viziera. Când se îndepărtează pentru dezinfecție?

La final tură sau înainte de pauză
Dacă se contaminează (ex. stropire) sau scade vizibilitatea
După contact apropiat și prelungit cu un caz de suspiciune înaltă/ 
confirmat cu COVID-19

Cum și unde se colectează?
Coordonatorul stabilește pentru fiecare zonă de lucru.



Îndepărtarea și decontaminarea echipamentului de protecție
Cum se dezinfectează ochelarii/ viziera? Prin ștergere:
(recomandată pentru zone/activități cu risc scăzut sau moderat)

Cu șervețele dezinfectante sau îmbibate în soluție dezinfectantă (ex. 
pe bază de alcool).
Se începe cu partea interioara - “curată” (1)
Se continuă cu sistemul de prindere (2)
Se finalizează cu partea externă -“contaminată” (3)
Permiteți uscarea completă (asezați pe hârtie prosop de ex.)
Îndepărtați mănușile - igiena mainilor

Cum se dezinfectează ochelarii/ viziera? Prin imersie:
(recomandată pentru zone/activități cu risc crescut)

În caz de contaminare vizibilă, se curăță cu servețele dezinfectante.
Se imersează în cuva cu soluție dezinfectantă (utilizată doar cu acest 
scop).
După expirarea timpului de acțiune, viziera/ ochelarii se clătesc.
Permiteți uscarea completă (ștergeți și așezați pe hârtie prosop).
Îndepărtați mănuși - igiena mâinilor
Dezinfecția prin imersie poate fi aplicabilă (cu o periodicitate stabilită 
local) și pentru dispozitivele dezinfectate prin ștergere!



Informații și comunicare
Personalul de la recepție este informat despre COVID-19 pentru a-și 
putea îndeplini în mod sigur sarcinile atribuite și pentru a preveni 
posibila răspândire a COVID-19 în cadrul unității.
Aceștia pot informa oaspeții care întreabă cu privire la politica 
unității în ceea ce privește măsurile preventive stabilite sau alte 
servicii pe care oaspeții le pot solicita (de exemplu, serviciile 
medicale și de farmacie disponibile în zonă sau la sediul propriu-zis). 
De asemenea, aceștia sunt în măsură să sfătuiască oaspeții cu 
simptome respiratorii să rămână în camerele lor până când sunt 
văzuți de un medic, precum și să ofere recomandări de igienă de 
bază.
Personalul de la recepție este tânăr și nu are probleme de sănătate. 
Personalul de la recepție ia toate măsurile de precauție necesare, 
inclusiv distanțarea fizică.
Biroul de recepție are disponibile numerele de telefon ale 
autorităților de sănătate, centrelor medicale, spitalelor publice și 
private și centrelor de asistență.

Ce facem ca să vă protejăm?
I. Care sunt responsabilitățile echipei din recepție?



Echipament necesar și kit medical
Deși utilizarea măștilor este recomandată publicului ca măsură preventivă în 
spațiile închise, recepția are un kit medical, care include:

Dezinfectant / șervețele germicide pentru curățarea suprafețelor.
Măști pentru față.
Mănuși de unică folosință.
Sac de deșeuri de unică folsință.

Măsuri de distanțare socială, curățare a mâinilor și igienă respiratorie
Măsurile de distanțare socială, împreună cu igiena frecventă a mâinilor, sunt 
principalele măsuri pentru prevenirea transmiterii COVID-19. Deși este probabil că 
oaspeții sunt deja familiarizați cu aceste măsuri, trebuie amintite ca o formă de 
ospitalitate.

Distanțarea socială include abținerea de la îmbrățișare, sărutare sau strângerea 
mâinilor atât cu oaspeții, cât și cu personalul. Aceasta implică menținerea unei distanțe 
de cel puțin 2 m și evitarea persoanelor care tușesc sau strănută.
Igiena mâinilor înseamnă curățarea regulată și completă a mâinilor cu soluții pe bază de 
alcool sau spălarea acestora cu apă și săpun. De asemenea, evitați să atingeți ochii, 
nasul și gura.
Dezinfectarea mâinilor este indicată după schimbul de obiecte (bani, cărți de credit) cu 
oaspeții.
Acoperirea gurii și a nasului cu cotul îndoit sau cu șervețel de unică folosință atunci 
când tușiți sau strănutați. Șervețelul folosit trebuie aruncat imediat într-un coș de gunoi 
cu capac.
Vă rugăm să  utilizați check-in-ul  on-line disponibil pe pagina noastră web 
www.hotelopal.ro, iar când acest lucru nu este posibil, formularele de înregistrare sunt 
pregătite în avans și prezentate oaspeților la sosire pentru a limita interacțiunea socială 
și eventualele cozi la recepție.

http://www.hotelopal.ro/


“Monitorizarea” oaspeților care prezintă semne de 
îmbolnăvire

În timp ce respectăm reglementările în legătură cu protecția datelor 
cu caracter personal și dreptul la confidențialitate, monitorizăm 
oaspeții potențial bolnavi în unitate. Personalul de primire trebuie să 
noteze toate incidentele relevante care le sunt cunoscute. Aceste 
informații vor ajuta oaspeții prin sfaturi adecvate, facilitând 
depistarea timpurie și gestionarea rapidă a cazurilor suspecte la 
autoritățile locale de sănătate.

Vă asigurăm că personalul nostru de la recepție tratează cu discreție 
toate aceste informații, lăsând la dispoziția conducerii și serviciilor 
medicale pentru a evalua situația și a lua decizii adecvate.



II Care sunt responsabilitățile echipei F&B (Alimentație 
publică)?

Informații și comunicare
Personalul din restaurant și bar efectuează  o igienă 
personală cât mai strictă posibil.

Oaspeților le este amintit la intrarea și la ieșirea din 
restaurant să-și dezinfecteze mâinile cu gel dezinfectant, 
situat la intrare.

Bufete și automate de băuturi
La bufet, oaspeții vor evita manipularea mâncării. Se vor
curăța și dezinfecta suprafețele după fiecare serviciu.

Mașinile de cafea, în special părțile care vin mai mult în 
contact cu mâinile utilizatorilor, sunt curățate și 
dezinfectate cel puțin după fiecare serviciu.



Mese, scaune și suprafețe
Mesele și scaunele se dezinfectează cu HC - DPE a se vedea 

fisa tehnica* de către ajutorii de ospătari după fiecare 
ședere a unei familii, după ce aceasta a terminat de servit 
masa și s-a ridicat, dar înaintea folosirii de următorii 
turiști.

Spălarea veselei
Trebuie utilizate procedurile obișnuite. Toate vasele, și 
obiectele de sticlă trebuie spălate și dezinfectate într-o 
mașină de spălat vase, inclusiv obiectele care nu au fost 
utilizate, deoarece acestea ar fi putut intra în contact cu 
mâinile oaspeților sau cu personalul.
Dacă din orice motiv este necesară spălarea manuală, 
trebuie urmați pașii obișnuiți (spălați, dezinfectați, 
clătiți), luând nivelul maxim de precauție. Uscarea 
trebuie efectuată folosind prosoape de hârtie de unică 
folosință. Nu se vor folosi fețe de masă, naproane, 
șervețele din material textil. Acestea s-au înlocuit cu 
produse de hârtie, de unică folosință.
Tacâmurile după spălare, sunt ambalate în plicuri
speciale din hârtie (unică folosință)
Așezarea la mese
Este recomandat să se așeze maximum 4 persoane la o 
masă aparținând aceleiași familii. Mesele trebuie așezate 
la o distanță de 2m una față de cealaltă pentru ca 
oaspeții să respecte distanța de siguranță.



III Care sunt responsabilitățile echipei Housekeeping?

Chiar și în absența cazurilor 
COVID-19 în unitate, se acordă o 
atenție desăvârșită serviciilor de 
curățenie și dezinfectare. Se 
acordă o atenție specială în 
zonele comune (toalete, 
coridoare, ascensoare, etc.) ca 
măsură preventivă generală. O 
atenție deosebită se acordă și 
obiectelor care sunt atinse 
frecvent, cum ar fi mânerele, 
butoanele liftului, balustrade, 
întrerupătoare, butoane, etc.



7 obiecte din cameră frecvent atinse, care 
necesită dezinfectare atentă

1. Întrerupătoare, veioze/ lămpi
2. Clanțe și mânere de la geam, uși, dulapuri, sertare 

și draperii
3. Suprafețele din baie: toalete, baterii, cabină de 

duș, faianță/ gresie
4. Telecomenzi
5. Pat: Lenjerie, cearceaf, huse de perne
6. Mese, birouri, noptiere
7. Facilități baie: uscător de păr, articole de îngrijire 

personală 



Plan de acțiune în caz de suspiciune 
caz COVID-19

Ca parte a acțiunilor de 
prevenire împotriva virusului 
COVID-19, există un plan special 
de curățare și dezinfectare 
pentru situațiile în care există 
oaspeți bolnavi sau angajați care 
stau în hotel și au contactat 
virusul.

Următoarele acțiuni vor fi 
puse în aplicare pentru 
camere sau zone expuse 
cazurilor COVID-19:
• Orice suprafețe care se 
murdăresc cu secreții respiratorii 
sau alte fluide corporale ale 
persoanei bolnave, de ex. 
toaleta, chiuveta și băile vor fi 
curățate cu o soluție de 
dezinfectant BENTII FG a se 
vedea fisa tehnica*



•Textilele, lenjeria și hainele sunt puse în saci de rufe speciali, 
marcați și manipulați cu atenție pentru a preveni ridicarea prafului, 
și implicit, o posibilă contaminare a suprafețelor sau a persoanelor 
din jur. Spălarea acestora se va efectua de o spalatorie profesionala 
avizata, iar spalarea prorpiu-zisa se efectueaza în cicluri fierbinți (70 
grade Celsius sau mai mult) cu detergenții obișnuiți. Toate camerele 
și zonele comune sunt ventilate zilnic.
• Se aplica un extra sigiliu pe clanța ușii camerei care să indice 
oaspeților că nu a mai fost folosită după ce a fost curățată și 
dezinfectată, inclusiv nebulizată cu virkon după fiecare sejur, vezi 
fisa tehnica anexata*.
• Se dezinfectează cu prioritate cele mai frecvent utilizate obiecte 
din camere: întrerupătoare, clanțe, telecomenzi etc.
•Se asigură necesarul de substanțe dezinfectante din stațiile 
amplasate la principalele intrări în hotel și în spațiile publice cu 
trafic intens.
• Gestionați conform instrucțiunilor aparatele de nebulizare din 
camere.
•Procedura nebulizare
- Dupa fiecare check-out se va contacta firma specializata in 
vederea nebulizarii si dezinfectarii camerelor murdare. Doar dupa
efectuarea acestei proceduri se va face curatenia de catre echipa de 
Housekeeping, la final urmand sa se aplice pe usa, stickerul cu 
signalistica ,, camera nebulizata,,



Monitorizarea oaspeților bolnavi
Personalul responsabil cu curățenia trebuie să informeze conducerea 
hotelului sau biroul de recepție cu privire la orice incidente 
pertinente, inclusiv posibilii oaspeți bolnavi din camere. Întreg 
personalul trebuie să trateze toate aceste informații cu discreție.

Materiale și echipamente
Personalul de curățenie este instruit cu privire la utilizarea 
echipamentelor de protecție personală și au materialele necesare:
Mănuși
Halate de unică folosință
Papuci impermeabili
Protecție facială cu mască sau vizieră

Program de curățenie opțional
În cazul în care oaspeții pot renunța în mod voluntar la serviciile de 
curățenie, acestea trebuie să fie suspendate pentru a maximiza 
sănătatea și siguranța personalului hotelului și a oaspeților 
deopotrivă.



Cum 
gestionăm 
un caz de
Covid-19 în 
hotel?



Recomandări generale

Dacă un oaspete sau un angajat prezintă simptome de infecție respiratorie 
acută, trebuie depuse imediat eforturi pentru a reduce contactul persoanei 
bolnave cu toți oaspeții și personalul unității. Personalul hotelului urmează 
procedurile din Planul de Acțiune pentru situația în care un oaspete prezintă 
semne și simptome de COVID-19.
• Se separă persoana infectată de alte persoane, la mai mult de 2 metri.
• Dacă situația cere și persoana bolnavă nu poate fi transferată într-o unitate 
medicală, conducerea ia în considerare măsurile relevante prin care persoana 
bolnavă este îngrijită într-un mod adecvat. 
• S-a amenajat o cameră de monitorizare COVID-19. Camera este situată la 
parter, pe culoarulul din fața recepției, camera numărul 14. 
• Se solicită persoanei bolnave să poarte o mască medicală. În cazul în care 
masca medicală nu poate fi tolerată de persoana bolnavă, vor fi asigurate  
șervețele pentru a-și acoperi gura și acestea se aruncă imediat într-un sac de 
deșeuri. Dacă nu este disponibil un sac pentru deșeuri, aruncați-le într-o 
pungă de plastic intactă, sigilați-o și considerați-o „deșeu biologic”; apoi 
spălați-vă mâinile cu săpun și apă sau soluții pe bază de alcool.
• În cazul în care persoana bolnavă nu poate purta o mască, evitați contactul 
direct cu persoana bolnavă, dacă nu sunteți echipați cu halat de unică 
folosință, mănuși, mască sau vizieră.
• Îndepărtați cu atenție echipamentul de protecție pentru a evita 
contaminarea. Îndepărtați prima dată mănușile și halatul, dezinfectați-vă 
mâinile; apoi îndepărtați masca și spălați-vă din nou mâinile cu săpun și apă 
sau soluție pe bază de alcool.
• Aruncați în mod corespunzător mănușile și alte obiecte de unică folosință 
care au avut contact cu lichidele corporale ale bolnavului într-o pungă 
specială, considerată “deșeu biologic”.



În cazul unui angajat infectat

Dacă un membru al personalului raportează simptome 
respiratorii, lucrătorul se oprește imediat din muncă și să 
solicite asistență medicală. Personalul care a intrat în contact 
cu acesta rămâne izolat într-o cameră separată, în timp ce 
sunt anunțate serviciile medicale.

Angajatului simptomatic i se oferă mască pe care o poartă 
atunci când sunt prezente și alte persoane sau când trece 
prin spațiile comune.

Personalul care raportează de acasă că este bolnav sau 
prezintă simptome respiratorii este sfătuit să stea acasă și să 
solicite asistență medicală.

Personalul care raportează de acasă că a fost diagnosticat cu 
COVID-19 urmează instrucțiunile primite de la medic, inclusiv 
recomandarea de auto-izolare la domiciliu până când 
simptomele au dispărut complet (aproximativ o lună).



În cazul unui oaspete infectat

Dacă persoana afectată este un oaspete, nu este recomandată continuarea 
șederii bolnavului în hotel. Persoana va fi izolată temporar în  camera nr.14, 
special amenajată în acest scop, până la intervenția autorităților locale de 
sănătate, pentru a nu intra în contact și cu alți oaspeți. Totodată, nu trebuie să li 
se permit vizitatorilor să intre în camera ocupată de oaspetele afectat.

În funcție de disponibilitatea camerelor, persoanele însoțitoare, dacă există, 
trebuie mutate într-o cameră diferită.

Pentru a reduce la minimum riscul de contaminare a altor oaspeți sau membri ai 
personalului, oaspeții simptomatici părăsesc hotelul conform instrucțiunilor 
interne și a autorităților locale de sănătate. Oaspetele simptomatic va fi evaluat 
pentru starea lui și, dacă îndeplinește definiția unui caz suspect, va fi transferat la 
o unitate de îngrijire medicală desemnată.

Autoritatea locală de sănătate informează rapid autoritatea de sănătate regională 
sau națională și, în urma rezultatelor examinărilor, sunt luate măsuri 
suplimentare.

Personalul implicat în transportul cazului suspect aplică protocolul de prevenire și 
control al infecțiilor. Ei își asigură igiena mâinilor și a feței prin purtarea unei 
măști medicale, a unei protecții pentru ochi, mănuși și halat de unică folosință, 
după ce vor ajuta la transportul persoanei infectate în ambulanță.

Conducerea hotelului oferă acces la servicii profesionale de curățare și 
dezinfectare a camerei ocupate de bolnav, în conformitate cu protocoalele în 
vigoare (nebulizare camere).



Dacă nu există altă opțiune decât păstrarea în hotel a unui oaspete bolnav de 
COVID-19, cu simptome ușoare, se va lua în considerare autoizolarea în cameră 
special amenajată, aflată la parterul hotelului, culoarul din fața recepției, nr.14. 
Vizitele medicului trebuie să fie efectuate în camera bolnavului ori de câte ori este 
posibil, evitând astfel ca pacientul să meargă la cabinetul medicului.

Un oaspete bolnav de COVID-19 va sta într-o cameră separată, cu excepția copiilor 
sau a persoanelor care necesită îngrijitori. Persoana bolnavă nu primește vizitatori 
sau, în caz contrar, vizitele sunt limitate la ceea ce este strict necesar. Oaspetele 
primește mâncarea în cameră. Persoanele bolnave nu împarte baia, prosoapele, 
păturile sau orice fel de îmbrăcăminte cu îngrijitorii lor.

Îngrijitorii adoptă măsuri de precauție stricte, inclusiv purtarea echipamentului de 
protecție, ori de câte ori se apropie sau ia contact direct cu persoana bolnavă.

Medicul responsabil de caz furnizează rudelor și persoanelor însoțitoare informații 
cu privire la măsurile de combatere a infecției pe care ar trebui să le adopte.

Femeile însărcinate sau alte persoane cu risc ridicat de a dezvolta boli grave 
cauzate de COVID-19 nu ar trebui să servească drept îngrijitori.

Îngrijitorii  se auto-monitorizează pentru apariția simptomelor, în special a febrei și 
a tusei și primesc îngrijiri medicale dacă apar astfel de simptome.

Îmbrăcămintea pacientului bolnav, precum și lenjeria din cameră, trebuie spălate 
urmând procedurile obișnuite. Ca măsură de precauție, aceste articole pot fi 
depozitate și transportate în pungi sigilate.

Notă: Conducerea hotelului nu are autoritatea de a forța oaspeții bolnavi să 
rămână temporar în camera lor sau să îi împiedice să primească vizite de la alți 
oaspeți.



Să recapitulăm cele mai 
importante măsuri!

Accesul în hotel
Accesul în hotel se va face numai prin zonele autorizate pentru angajați. 
Totodată, la sosirea la locul de muncă se va verifica temperatura; în cazul în care 
aceasta depășește valoarea de 37,5, accesul în hotel nu va fi permis.

Distanță socială
Toți angajații vor păstra o distanță de cel puțin 2 metri față de oaspeți și colegii 
de tură, în limitele posibile legate de activitatea prestată.

Spălarea mâinilor
Igiena corectă și spălarea frecventă a mâinilor cu săpun este vitală pentru a 
ajuta la combaterea răspândirii virusului, la fiecare 60 de minute, timp de 20 de 
secunde, sau după oricare dintre următoarele activități: folosirea toaletei, 
strănutul, atingerea feței, suflarea nasului, curățarea, măturarea, fumatul, 
mâncatul, băutul sau după începerea unei ture.

Echipament de protecție
Toți angajații vor purta echipamente de protecție corespunzătoare, în baza 
rolului și responsabilităților lor și în conformitate cu reglementările și 
îndrumările locale și naționale.

Dezinfectarea spațiilor comune
Curățarea și dezinfectarea tuturor spațiilor comune, cu accent pe suprafețele de 
contact frecvent: biroul de recepție, lifturi, clanțe, băi, chei de camere,  mese și 
scaune.

Dezinfectarea camerelor
Curățarea și dezinfectarea cu atenție desăvârșită a camerelor și obiectelor din 
camere: podele, băi, mobilier, telecomenzi, întrerupătoare.
Totodată, toată lenjeria de pat și rufele vor fi schimbate după fiecare sejur și vor 
fi spălate la temperaturi ridicate.

Și nu uita! Respectă regulile de distanțare socială și protecție și în mijloacele 
de transport în comun!



Fii preventiv!
Prevenția este
cheia!


