COVID-19
Здраве и безопасност при работа: Информация за
работниците
Съгласно моделните Закони за здраве и безопасност при работа, Вашият работодател има
задължение да се грижи за здравето и безопасността на своите работници и другите на
работното място.
Какво трябва да правят работниците?
Имате задължението да полагате разумни грижи за собственото си здраве и безопасност и да
не влияете неблагоприятно върху здравето и безопасността на другите.
Трябва да следвате всички разумни политики или указания, които Вашият работодател е въвел
в отговор на COVID-19. Това включва и ако работите от друго място, например ако работите от
вкъщи.
Какво трябва да правят работодателите?
Вашият работодател трябва да идентифицира рисковете за здравето и безопасността при
работа от излагане на вируса COVID-19 и, когато е възможно, да въведе подходящи мерки за
контрол. Те трябва да следват правителствените указания, включително да прилагат
подходящо физическо дистанциране physical distancing- да държат всички на работното място
физически разделени на поне 1,5 метра.
Рисковете от вируса COVID-19 могат да бъдат физически или психосоциални.
Това, което Вашият работодател може да направи, за да управлява риска от излагане на
вируса COVID-19, ще зависи от Вашето работно място и от работата, която вършите. Вашият
работодател трябва да разговаря с Вас за това, което планират да правят.
Те биха могли:
•

да въведат мерки, за да се избегне близък контакт между хората - да държат всички на
работното място физически разделени на поне 1,5 метра

•

да насърчават всички на работното място да практикуват добра хигиена good hygiene,
като осигуряват достъп до подходящи хигиенни съоръжения, за да могат работниците
да мият ръцете си със сапун и вода за най-малко 20 секунди или да използват средства
за дезинфекция на ръцете на алкохолна основа

•

да осигуряват достъп до лични предпазни средства

•

да увеличат почистването на работното място

•

да ограничат достъпа на други хора до работното място

•

да Ви наредят да работите от друго място, например от Вашия дом - имайте предвид,
че това може да промени, увеличи или създаде рискове за здравето и безопасността
при работа
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Какво трябва да направя, ако мисля, че имам COVID-19?
Вие трябва:
•

да потърсите медицинска помощ seek medical advice

•

да не ходите на работа

•

да уведомите възможно най-бързо своя работодател и да го държите в течение, ако
ситуацията Ви се промени, например, ако е потвърдено, че имате вируса

Мога ли да спра работа, ако е опасна?
Ако имате притеснения относно Вашата безопасност, консултирайте се с Вашия работодател
или представител на Комитета по здравето и безопасността (HSR).
При някои обстоятелства работниците имат право да спрат или да откажат да извършват
опасни работи. Имате това право, ако има основателна загриженост, че бихте били изложени
на сериозен риск за Вашето здраве и безопасност от непосредствена или предстояща
опасност - това може да включва излагане на вируса COVID-19.
Ако престанете да работите, защото е опасно, трябва да уведомите работодателя си възможно
най-скоро. След това трябва да сте на разположение за извършване на подходящи
алтернативни работи, като например работа от дома.
За повече информация
За информация относно здравето и безопасността при работа, отидете на адрес Safe Work
Australia website
За информация относно Вашите отпуски и заплащане, отидете на адрес Fair Work
Ombudsman
За здравна информация, отидете на адрес health.gov.au
Моля, обърнете внимание, че моделните Закони за здраве и безопасност при работа се
прилагат във всички юрисдикции, с изключение на Виктория и Западна Австралия. За
специфична информация за Вашето място на работа, моля, свържете се със съответния
регулаторен орган по Здраве и безопасност при работа във Вашия щат или територия WHS
regulator in your state or territory.
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