
Covid-19 + cluster-
5: 
Recomandări la 
trimiterea și primirea 
mărfurilor 
 
ȘOFER/TRANSPORTATOR RUTIER DE MĂRFURI 
 

1. Curățați cabina în fiecare zi și, ideal, de mai multe ori. Acordați o atenție 

suplimentară mânerelor ușilor interioare și exterioare, precum și volanului și 

bordului. 

2. Curățați-vă mâinile cu dezinfectant când intrați și ieșiți din cabină, precum și 

când intrați în incinta unei companii. Ca metodă alternativă, spălați-vă 

mâinile cu săpun lichid și apă. 

3. Mențineți o distanță corespunzătoare și evitați contactul fizic cu alte 

persoane. 

4. Luați în considerare purtarea unei măști de față și a mănușilor de unică 

folosință când vă aflați în afara camionului. Urmați instrucțiunile impuse de 

companie în incinta acesteia. 



5. Informați-vă privind  instrucțiunile care se pot aplica la sediul clientului 

înainte de a intra cu vehiculul pe șantierul acestuia. 

6. Deschideți vehiculul și înmânați/acceptați documentele de expediere la 

locația indicată de expeditor/destinatar. În cazul în care 

încărcarea/descărcarea este efectuată de dvs., asigurați-vă că ați delimitat 

zona. 

7. Rămâneți în cabină  cât mai mult posibil atunci când vă aflați la sediul 

clientului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. 

8. Când încărcați sau descărcați , de exemplu, la un terminal, rămâneți în 

zonele desemnate și evitați apropierea de alte persoane. 

9. Atunci când se utilizează instrumente electronice pentru a emite o chitanță la 
acceptarea de mărfuri și semnarea de documente CMR, persoana care semnează 
chitanța trebuie să poarte mănuși de unică folosință și/sau să utilizeze propriul 
instrument pentru emiterea chitanțelor. 
10. Păstrați documentele de transport într-un dosar sau păstrați-le izolate prin alte 
mijloace atunci când se află în cabina dvs. 
11. Apelați la bunul simț și aveți grijă de dvs. și de ceilalți. 

 

EXPEDITOR/DESTINATAR 

1. Instituiți o procedurăcu privire la modul de manipulare a mărfii dvs. și asigurați-
vă că angajații dvs. au fost instruiți cu atenție cu privire la modul de efectuare a 
operațiunii. 

2. Pregătiți instrucțiunilepentru șoferii care sosesc la adresa dvs. Puneți 

indicatoare la intrare, inclusiv semne mari, în mai multe limbi, și/sau 

trimiteți instrucțiunile pe cale electronică la transportator, înainte de 

sosirea acestuia.  Asigurați-vă  

că există cineva prezent pentru recepția camionului/mărfurilor, astfel încât 

șoferul să nu fie nevoit să caute personalul dumneavoastră.  O soluție în 



acest sens este să furnizați un număr de telefon la care șoferul poate suna. 

Asigurați-vă că personalul dvs. a primit 

instrucțiuni pentru a răspunde la apelurile telefonice. 

3. Puneți bariere pentru a indica în mod clar delimitarea între personalul intern și 
cel extern. 
4. Asigurați-vă că există suficient dezinfectant pentru mâini și acces la o mască de 
protecție atunci când se utilizează intrările și ieșirile, pentru personalul intern și 
extern. 
5. Curățați echipamentul de încărcare în mod regulat, mai ales dacă șoferul se va 
ocupa de descărcare și va trebui să utilizeze echipamentul dumneavoastră. 

6. Desemnați o locație pentru gestionarea documentelor.  Atunci când utilizați 

instrumente electronice pentru a emite o chitanță sau atunci când 

acceptați mărfuri și semnați documente CMR, persoana care semnează 

chitanța trebuie să poarte o mască de protecție și mănuși de unică folosință 

și/sau să utilizeze 

propriul instrument pentru emiterea de chitanțe. 

7. Desemnați instalații sanitare pentru șoferi, posibil prin instalarea unor 

„toalete temporare”, în zona șoferilor. 

8. Evitați prezența de prisos a persoanelor neautorizate la adresa dvs. 

9. Instruiți șoferiicare așteaptă marfa să rămână în vehiculele lor. 

10. Pregătiți zone izolate dedicate pentru încărcare și descărcare, prevăzute cu 

indicatoare, de exemplu zonele din apropierea platformelor de încărcare 

sau zone în aer liber, unde șoferii pot încărca și descărca fără a intra în 

contact cu personalul. 

11. Dacă dispuneți de mai multe platforme de încărcare, lăsați spațiu 

suplimentar păstrând liberă o a doua platformă. 

12. Apelați la bunul simț și aveți grijă de dvs. și de ceilalți. 


