
Ce trebuie avut în vedere pentru revenirea 
angajaților la locul de muncă?

Gestionarea și comunicarea schimbării

Avem nevoie de o conducere care să aibă în vedere 

schimbarea firească și îngrijorările angajaților.

Întreabă-te:

Gestionarea aspectelor privind sănătatea și siguranța

Este în controlul nostru să asigurăm un mediu de muncă 

sănătos și sigur.

Întreabă-te:

Măsuri de luat în considerare

(re)Start:
Revenirea la locul 
de muncă

Statele și oficialii din domeniul sănătății au demarat

procesul de stabilire a parametrilor necesari pentru

redeschiderea afacerilor și revenirea în siguranță a

angajaților la locul de muncă, însă acest lucru nu

este la fel de simplu precum “apăsarea unui buton”.

Fiecare companie este unică: unele au angajați

care vor putea lucra în continuare de la distanță, în

timp ce fabricile trebuie repornite iar spațiile fizice

de desfacere trebuie redeschise. Însă toate

companiile se confruntă cu aceleași provocări:

când să înceapă, cum să asigure protecția

angajaților, când să comunice și care este

modalitatea cea bună pentru a merge mai departe.

Provocarea este complexă, dar există totuși un

cadru comun pentru a pune deja lucrurile în mișcare.

Totul începe cu întrebările corecte.

• Este pregătită compania, începând cu conducerea

acesteia, să guverneze cu empatie și să gestioneze

provocările pe măsură ce acestea apar, împărtășindu-le cu

angajații?

• Poate fi transformată echipa nominalizată cu gestionarea

crizei într-o echipă care să faciliteze tranziția și revenirea la

locul de muncă?

• Putem defini o abordare coordonată care să răspundă

provocărilor și să promoveze respectarea cerințelor și a

regulilor, dar și eficientă și empatică?

• Cum vom defini, asigura și evalua o tranziție de succes,

găsind un echilibru între elemente de siguranță, bunăstare,

implicare și productivitate a angajaților?

• Deținem informațiile necesare pentru a putea răspunde

eficient și pentru a lua decizii rapide bazându-ne pe datele

disponibile?

• Am analizat punctele forte ale culturii noastre

organizaționale?

• Există o strategie de gestionare a schimbării în vederea

creșterii gradului de conștientizare, înțelegere, angajament

și acceptare printre angajații noștri?

• A fost elaborat un plan de comunicare care să se adreseze

atât angajaților care revin la locul de muncă cât și celor

care vor continua munca de acasă?

• Avem un plan de instruire privind noile procese, politici și

proceduri operaționale, implementate în timpul tranziției și

pe viitor?

• Avem definit un plan de comunicare și relații publice care

să asigure transmiterea mesajelor potrivite, prin intermediul

canalelor adecvate, la momentul potrivit, atât clienților,

furnizorilor, investitorilor cât și comunității?

• Am identificat gradul de necesitate - cine trebuie să se

prezinte fizic la locul de muncă și când?

• Există în vigoare un proces de gestionare a riscurilor care

să adreseze revenirea la locul de muncă a angajaților și

care să țină cont de eventuale noi riscuri?

• Avem implementate protocoale stricte de igienizare și

curățare periodice?

• Avem implementate proceduri pentru asigurarea distanțării

fizice și utilizarea echipamentelor de protecție individuală?

• Avem sau putem asigura echipamente de protecție

individuală (precum măștile de față) pentru angajați?

• Care sunt metodele de verificare a stării de sănătate pe

care le vom folosi, respectând confidențialitatea și politica

companiei?

• Putem apela la instrumente de monitorizare și depistare a

contactelor interumane în vederea reducerii riscurilor de

infecție pentru angajații noștri?

• Avem definit un plan de gestionare și monitorizare a

siguranței alimentare (de exemplu, cantina, livrarea de

produse alimentare)?

• Avem nevoie de personal medical dedicat pe care să îl

putem contracta și mobiliza atunci când este nevoie?

• Cum vom defini procedurile pentru vizitatori și forța de

muncă externă (subcontractori) și procesele de screening?

• Avem un plan dedicat pentru notificarea persoanelor cu

risc de expunere?

• Putem implementa un sistem care să permită urmărirea

respectării de către angajați a reglementărilor și directivelor

de sănătate în timpul unei carantine?

• Avem implementată o politică privind atât călătoriile de

afaceri cât și cele personale ale angajaților?

• Avem planuri de urgență în vigoare în cazul în care va

exista o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 în

perioada de tranziție?



Desfășurarea activității în noile condiții

Avem nevoie de un plan de reluare a activității care să răspundă 

cererii. Întreabă-te:

• Avem elaborat un sistem de planificare a activității la nivel

săptămânal și zilnic, pe baza previziunilor de volum, a

reglementărilor locale și a capacității de producție?

• Avem stabilit noul program de lucru (de exemplu, pentru

fabrici, magazine)?

• Putem identifica angajații esențiali în funcție de poziție,

localizare și cerere din partea pieței, precum și persoanele

sau pozițiile care vor rămâne temporar în șomaj tehnic sau

vor continua să lucreze de la distanță?

• Cum pot fi separate echipele printr-un program de lucru

alternativ și/ sau în schimburi pentru a reduce riscul de

infecție?

• Avem o echipă de conducere dedicată gestionării

incidentelor, precum și instrumente și procese definite și

gata de pus în aplicare?

• Putem acomoda noile solicitări primite din partea clienților

noștri conform noii planificări a activității?

• Suntem pregătiți să răspundem nevoilor clienților și să

comunicăm eficient cu aceștia în privința alinierii

așteptărilor?

• Am luat în considerare modul în care noile procese și

controale vor fi monitorizate din perspectiva eficienței

operaționale?

Încurajarea empatiei   

Trebuie să înțelegem noua realitate pe care angajații noștri o 

trăiesc. Întreabă-te:

• Cum vom gestiona provocările individuale ale angajaților și

nivelul de confort al acestora, inclusiv problemele de

sănătate, îngrijire copii etc.?

• Am elaborat o politică pentru angajații care nu se simt

confortabil să se prezinte fizic la locul de muncă?

• Trebuie să oferim opțiuni de transport alternativ în condiții

de siguranță, către și de la sediul companiei pentru

angajații care se deplasează cu ajutorul transportului

public?

• Trebuie să modificăm politicile și așteptările privind nivelul

de productivitate, pentru a permite igienizarea mai

frecventă a spațiilor/ posturilor de lucru, pauze pentru

spălarea mâinilor sau alte protocoale de prevenție și

siguranță?

• Avem un plan de dezvoltare accelerată a sistemelor

digitale pentru angajații care ar putea continua să lucreze

de la distanță?

• Am elaborat planuri și politici de adaptare la noile condiții,

precum și extra beneficii care să încurajeze sănătatea și

bunăstarea personală?

• Va exista un plan care să adreseze aspecte privind nivelul

de stres, sănătatea mentală și emoțională a angajaților, pe

măsură ce aceștia vor reveni la locul de muncă?
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Modificarea infrastructurii și a tehnologiei

Este important să reconfigurăm spațiul de lucru pentru a 

asigura și respecta o distanțare sigură. Întreabă-te:

• Avem un plan viabil de reconfigurare a spațiilor de lucru

pentru a limita contactul între angajați?

• Putem gestiona fluxurile de circulație spre și de la locul de

muncă într-un mod responsabil?

• Cât de repede putem implementa planul de reconfigurare a

spațiilor de lucru?

• Avem implementate în mod corespunzător infrastructura și

tehnologiile care să permită continuarea desfășurării

activității profesionale în siguranță pentru cei care lucrează

de la distanță?

• Avem dezvoltate mecanisme adecvate și aplicabile pentru

controlul fluxului de oameni, inclusiv ore diferite de

începere a programului?

• Trebuie să repornim întreaga activitatea simultan sau

putem elabora un plan etapizat?

(re)Start: continuare Ce urmează?
Este un teritoriu necunoscut. Dezvoltare unui plan eficient

necesită menținerea unui anumit grad de flexibilitate pentru

ceea ce se anunță a fi o tranziție de 12 – 18 luni, care poate

include schimbări în ceea ce privește condițiile de sănătate,

răspândirea virusului și a mediului economic și de afaceri.

PwC Romania Blog

https://blog.pwc.ro/


