Evaluare de risc si conditii de organizare
pentru evenimente
Context
Evenimentul este definit, in general, ca fiind o activitate organizata intr-o locatie specifica, cu un scop
precis si pentru o perioada determinata de timp.
Evenimentele pot fi clasificate in diferite tipuri, in functie de faptul ca sunt spontane sau planificate,
recurente in diferite locatii sau recurente in aceeasi locatie. Exista unele constatari ca restrictionarea
evenimentelor impreuna cu alte masuri de izolare pot reduce raspandirea bolii.
Mecanismul de transmitere este intotdeauna un factor cheie in planificarea in vederea controlului
raspandirii infectiilor. Este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un
contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic. Mecanismele exacte prin care se produce
transmisia sunt inca neclare, dar se crede ca implica mai multe cai, inclusiv prin picaturi respiratorii si
contact direct/indirect cu secretii.
Transmiterea prin modalitatile mentionate presupune in mod clar apropierea fizica de persoanele
infectate, fie prin atingere directa, fie prin propulsia picaturilor mari pe o distanta relativ scurta.
Riscurile reprezentate de evenimente sunt cele datorate concentrarii unui numar mare de persoane si
includ probabilitatea transmiterii bolii de la persoana la persoana, urmata de raspandirea rapida
geografica datorita dispersiei populatiei in timpul si dupa eveniment si exportul bolii la populatii din
zone inca neafectate.

Evaluarea de risc
Evaluarea riscurilor este cruciala ca baza pentru a decide participarea sau nu o anumita adunare in
masa.
Informatiile specifice necesare pentru evaluarea riscurilor pe care le poate implica un eveniment includ:
-

situatia globala a infectiilor cu coronavirus (Covid-19)

-

situatia la nivel national a infectiilor cu coronavirus (Covid-19).

Evaluarea riscului pentru infectia cu coronavirus (Covid-19) ar trebui sa tina cont atat de caracteristicile
generale, cat si de cele specifice.
Caracteristicile generale ale infectiei cu coronavirus cuprind:
-

dinamica transmiterii,

-

severitatea clinica,

-

optiuni de tratament,

-

potentialul de prevenire.
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Caracteristicile specifice ale evenimentului care ar trebui sa fie luate in considerare includ:
-

densitatea multimii;

-

natura contactului dintre participanti (de exemplu, un concert sau eveniment religios, in interior
sau in aer liber, amenajarea locului);

-

daca la eveniment vor fi prezenti participanti inregistrati si neinregistrati;

-

ocupatia participantilor si posibila lor expunere anterioara;

-

numarul de participanti care vin din tari sau zone afectate de focare in termen de 14 zile inainte
de eveniment;

-

varsta participantilor; deoarece persoanele in varsta care au afectiuni co-morbide par a fi
afectate mai grav, evenimentele la care participantii fac parte in principal din aceasta categorie
pot fi asociate cu transmiterea crescuta;

-

tipul sau scopul evenimentului (de exemplu: sportiv, festival, religios, politic, cultural);

-

durata si modul de calatorie al participantilor. Daca durata evenimentului este mai lunga decat
perioada de incubatie pentru infectia cu coronavirus (14 zile), atunci se asteapta ca majoritatea
cazurilor asociate evenimentului sa se produca chiar in timpul desfasurarii acestuia. In schimb,
daca durata este mai scurta, majoritatea cazurilor ar aparea probabil dupa eveniment, in timp
ce oamenii calatoresc si se intorc in comunitatile lor de origine.

1

2

3

Tipul
evenimentului

Nivel de
activitate

Durata

4

Frecventa

5

Participanti

Caracteristici eveniment

Nivel risc

Sportiv

Moderat

Religios

Ridicat

Cultural

Moderat

Festival/Concert

Moderat

Politic

Moderat

Conferinte

Moderat

Asezat

Scazut

In picioare

Moderat

Mobil

Ridicat

< 24 ore

Scazut

1 zi - 1 saptamana

Moderat

> 1 saptamana

Ridicat

Recurenta

Ridicat

Unic

Scazut

Local in zone neafectate

Scazut

Calcul risc:
Scazut-1
Moderat-2
Ridicat-3
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6

Densitate

Varsta
participanti

7

8

9

Locul
evenimentului

Igiena/sanitatie

Local in zone afectate

Ridicat

National cu participanti din zone neafectate

Scazut

National cu participanti din zone afectate

Ridicat

International cu participanti din zone neafectate

Scazut

International cu participanti din zone afectate

Ridicat

Densitate scazuta

Scazut

Densitate medie

Moderat

Densitate inalta

Ridicat

Copii si adolescenti

Scazut

Adulti

Moderat

Varstnici

Ridicat

In spatii inchise

Ridicat

In aer liber

Scazut

Imprejmuit

Ridicat

Fara

Ridicat

Locuri pentru spalat mainile

Scazut

Toalete temporare

Moderat

Toalete permanente

Scazut
Total

Estimarea riscului pentru eveniment:
•

Scazut: Scor 9-14 ar putea aparea o parte din timp

•

Moderat: Scor 15-19

•

Ridicat: Scor peste 20

In urma estimarilor de risc din care reiese un nivel “Scazut”sau “Moderat”evenimentele se pot organiza,
dar organizarea lor nu exculde un risc de aparitie a propagarii transmiterii infectiei. Pentru un rezultat al
estimarii din care reiese un nivel “ridicat” riscul este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor
si astfel nu este incurajata organizarea lor.
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Recomandari pentru organizatorii de evenimente
Organizatorii de evenimente ar trebui sa stabileasca legaturi directe cu autoritatile de sanatate publica
locale si nationale, precum si cu furnizorul local de servicii de sanatate pentru eveniment.
In echipa de organizare a unui eveniment ar trebui sa existe o persoana de legatura desemnata si, de
asemenea, o persoana desemnata din directia de sanatate publica. Trebuie mentinut un contact regulat
pe toata perioada planificarii pentru a schimba informatii, evaluari de risc si planuri. Canalele de
comunicare intre institutiile publice, organizatori si public ar trebui sa fie convenite in prealabil.
Organizatorii trebuie sa prevada probabilitatea ca persoanele sa prezinte febra si alte simptome tipice
ale infectiei cu COVID-19 in timpul evenimentului. Prin urmare, organizatorii ar trebui sa ia in
considerare stabilirea unor zone de izolare la fata locului, pentru a proteja ceilalti participanti.
Organizatorii trebuie sa cunoasca unitatea medicala unde poate fi tratat orice participant al unui
eveniment care manifesta cu simptome asemanatoare COVID-19 si cum va fi transportat.
Aglomerarea trebuie sa fie minimizata, iar organizatorii de evenimente trebuie sa ia in considerare
utilizarea unor masuri de distantare pentru a reduce contactul strans intre oameni in timpul adunarii (de
exemplu, prin cresterea frecventei transportului, esalonarea sosirilor, devierea plecarilor si minimizarea
adunarii la instalatiile sanitare, ariile de distributie de alimente si apa).
Masurile de prevenire trebuie sa includa mesaje despre definitia de caz, practicarea igienei mainilor si
eticheta respiratorie, izolarea persoanelor bolnave, mentinerea autoizolarii si reducerea aglomerarii.
Trebuie luate in considerare si amanarea sau anularea evenimentelor sau solicitarea de a nu participa
anumite persoane (de exemplu, cei care au boli cronice, grave sau fatale). Colaborarea la toate nivelurile
(local, regional, national si international) este o parte importanta a evaluarii, atat inainte, cat si in timpul
si dupa adunarile de masa. Este esentiala instruirea adecvata a personalului, inclusiv a voluntarilor
implicati in organizarea evenimentelor.
Dupa ce are loc evenimentul, daca autoritatile de sanatate publica banuiesc ca s-a produs transmiterea
virusului COVID-19, organizatorii si participantii trebuie sa sprijine raspunsul autoritatilor.
Organizatorii trebuie sa fie in legatura cu directiile de sanatate publica si sa faciliteze schimbul de
informatii despre toti participantii simptomatici (precum itinerariile lor, informatiile de contact,
procedurile de viza, rezervarile la hotel).

Evenimente organizate in zonele neafectate


Promovati practica uzuala a actiunilor preventive de zi cu zi. Folositi mesaje si materiale de
sanatate elaborate de surse de sanatate publica oficiale (cum ar fi MS, INSP, MAI-DSU), pentru a
incuraja personalul evenimentului si participantii sa practice bune obiceiuri de sanatate
personala.
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Promovati actiuni preventive zilnice pentru a preintampina raspandirea COVID-19, care includ:
o

Ramaneti acasa cand sunteti bolnav, cu exceptia cazurilor de ingrijire medicala.

o

Acoperiti-va gura si nasul in timpul tusei si stranutului cu un servetel, apoi aruncati
servetelul in cosul de gunoi.

o

Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de cel putin 20 de secunde, in special dupa
ce mergeti la baie, inainte de a manca, dupa ce va suflati nasul, tusiti sau stranutati.

o

Evitati sa va atingeti ochii, nasul si gura cu mainile nespalate.

o

Curatati si dezinfectati zilnic suprafetele si obiectele atinse frecvent.

Furnizati materiale de prevenire a COVID-19 la evenimentele pe care le organizati. Planuiti sa aveti la
indemana provizii suplimentare de igiena pentru personal si participantii la evenimente, inclusiv sapun,
produse igienice pentru maini (gel dezinfectant, servetele dezinfectante), prosoape de hartie si masti de
unica folosinta (pentru persoanele care incep sa prezinte simptome).
Nota: Mastile de unica folosinta trebuie pastrate la fata locului si utilizate numai daca cineva (angajat
sau participant) se imbolnaveste in timpul evenimentului. Cei care se imbolnavesc trebuie sa fie imediat
izolati, intr-un spatiu separat de personal si de ceilalti participanti, si sa li se inmaneze o masca de unica
folosinta.
Promovati mesaje care descurajeaza persoanele bolnave sa participe la eveniment. Insistati pe mesajele
care solicita ca oamenii sa paraseasca evenimentul daca incep sa aiba simptome care includ febra, tuse
si dificultati de respiratie. Acestia ar trebui sa solicite imediat asistenta medicala, apeland la cabinetul
medicului sau la camera de urgenta pentru a primi indrumari.
Puneti la dispozitie un numar suficient de instalatii de spalare a mainilor, cu sapun si apa curenta, geluri
dezinfectante pentru maini si prosoape de hartie.

Evenimente organizate in zone afectate cu focare confirmate de COVID-19
In timpul unui focar in comunitatea dvs., oficialii de sanatate publica pot oferi organizatorilor de
evenimente indrumari menite sa contribuie la incetinirea raspandirii COVID-19. Intalniti-va regulat cu
coordonatorul operatiunilor de urgenta sau cu echipa de planificare de la locul de desfasurare. Acestia
sunt imputerniciti sa evalueze, gestioneze si comunice in mod precis riscurile posibile. Actionarea din
timp cu masuri pentru incetinirea raspandirii COVID-19 vor ajuta la mentinerea sanatatii personalului
evenimentului, a participantilor si a comunitatii.
In timpul unui focar de infectii cu coronavirus (Covid-19), resursele din directiile de sanatate publica,
sistemele de asistenta medicala locale si/sau fortele de ordine pot fi limitate si, ca urmare, pot influenta
decizia de a amana sau anula un eveniment. Daca este posibil, planificati modalitati alternative pentru
ca participantii sa se bucure de evenimente prin televiziune, radio sau online.
Urmariti permanent situatia locala a evolutiei infectiilor cu coronavirus (Covid-19). Obtineti informatii
actualizate despre activitatea locala de la oficialii de sanatate publica. Urmariti masurile de restrictie de
activitati din zona deoarece acestea ar putea afecta personalul evenimentului.
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Distribuiti mesaje de sanatate publica despre infectia cu coronavirus personalului si participantilor la
eveniment. Continuati sa promovati actiunile preventive zilnice. Furnizati materiale de prevenire a
infectiei catre personal si participantii la eveniment. Abordati teama potentiala si anxietatea care pot
rezulta din zvonuri sau dezinformari.
Asigurati-va ca la locatia evenimentului exista provizii suficiente pentru personalul si participantii la
eveniment, cum ar fi produse de dezinfectare a mainilor care contin cel putin 60% alcool, prosoape si
servetele de hartie, cosuri de gunoi, produse de curatat si dezinfectante si masti de unica folosinta.
Curatati suprafetele si obiectele atinse frecvent cu detergent si apa inainte de dezinfectare, in special
suprafetele care sunt vizibil murdare.
Luati in considerare alternative pentru personalul evenimentului si participantii care prezinta un risc
ridicat de complicatii pentru infectia cu coronavirus. In prezent, adultii in varsta si persoanele cu boli
cronice asociate sunt considerati a avea un risc crescut de boala severa si complicatii ale infectiei cu
coronavirus (Covid-19). Organizatorii de evenimente pot lua in considerare redistribuirea atributiilor
pentru personalul cu risc ridicat, astfel incat sa aiba un contact minim cu alte persoane. Persoanele din
grupurile cu risc ridicat ar trebui sa se consulte cu furnizorul de servicii medicale in vederea participarii
la evenimente cu numar mare de participanti. Luati in considerare oferirea de rambursari participantilor
la eveniment care nu pot participa deoarece prezinta un risc ridicat si/sau furnizati informatii despre
optiunile alternative de vizualizare.
Implementati politici de concediu medical (daca este posibil) pentru personal. Solicitati personalului sa
ramana acasa daca sunt bolnavi sau au grija de un membru de familie bolnav. Permiteti personalului sa
lucreze de acasa atunci cand este posibil.
Asigurati izolarea celor care manifesta simptome specifice pe parcursul evenimentului si oferiti-le masti
de unica folosinta. Stabiliti proceduri pentru a sprijini personalul bolnav sau participantii sa paraseasca
evenimentul cat mai curand posibil. Lucrati cu departamentul local de sanatate publica si spitalele din
apropiere pentru ingrijirea celor care se imbolnavesc. Daca este nevoie, contactati serviciile de urgenta
pentru cei care au nevoie de ingrijiri de urgenta. Transporturile publice, calatoriile in comun si taxiurile
ar trebui evitate pentru persoanele bolnave, iar mastile de unica folosinta trebuie sa fie purtate de
persoane care sunt bolnave in orice moment cand se afla intr-un vehicul.

Sursa: OMS si CDC
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