COVID-19
Gezondheid en veiligheid op het werk: informatie voor
werknemers
Volgens de modelwetten Gezondheid en veiligheid op het werk (Work Health and Safety Laws; WHS)
hebben werkgevers een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers
en anderen op de werkplaats.
Wat moeten werknemers doen?
Je bent verplicht om redelijk zorg te dragen voor je eigen gezondheid en veiligheid en de gezondheid
en veiligheid van anderen niet ongunstig te beïnvloeden.
Je moet je aan het redelijk beleid of de instructies houden die je werknemer heeft ingevoerd naar
aanleiding van COVID-19. Dit geldt ook als je op een andere locatie werkt, zoals thuis.
Wat moeten werkgevers doen?
Werkgevers moeten de gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk door blootstelling aan het
COVID-19 virus identificeren, en waar mogelijk passende controles voorzien. Ze moeten de
instructies van de overheid volgen, o.a. het invoeren van geschikte lichamelijk afstand (physical
distancing) – waardoor iedereen op de werkplaats ten minste 1,5 meter afstand houdt.
Het COVID-19 virus draagt zowel lichamelijke als psychosociale risico’s.
De opties van je werkgever om het risico op blootstelling aan het COVID-19 virus te beheersen zijn
afhankelijk van de werkplaats en wat voor werk je doet. Je werkgever moet zijn/haar plannen met jou
bespreken.
Ze kunnen eventueel:
•

maatregelen nemen om nauw contact tussen mensen te vermijden en iedereen op de
werkplaats minstens 1,5 meter uit elkaar te houden.

•

iedereen in de werkplaats aanmoedigen om goede hygiënische praktijken (good hygiene) te
hebben door toegang te verlenen tot geschikte hygiënische voorzieningen zodat werknemers
hun handen ten minste 20 seconden met zeep en water kunnen wassen of
handontsmettingsmiddel op basis van alcohol kunnen gebruiken

•

toegang verlenen tot persoonlijke beschermingsmiddelen

•

de werkplaats vaker schoonmaken

•

toegang tot de werkplaats beperken voor andere personen

•

vragen dat je op een andere locatie werkt, zoals thuis – denk eraan dat dit gezondheids- en
veiligheidsrisico’s op het werk kan veranderen, verhogen of creëren

Wat moet ik doen als ik denk dat ik COVID-19 heb?
Je moet:
•

medisch advies inwinnen (seek medical advice)
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•

niet naar je werk gaan

•

je werkgever zo snel mogelijk informeren en op de hoogte brengen als je situatie verandert,
bijvoorbeeld als het virus bij jou bevestigd is

Kan ik stoppen met werken als het onveilig is?
Als je je zorgen maakt over je veiligheid, praat dan met je werkgever of gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordiger (Health and Safety Representative; HSR).
Onder sommige omstandigheden hebben werknemers het recht om het uitvoeren van onveilig werk te
stoppen of te weigeren. Dit recht heb je als je je terecht zorgen maakt over blootstelling aan een
ernstig gezondheids- of veiligheidsrisico door een onmiddellijk of dreigend gevaar – dit omvat ook
blootstelling aan het COVID-19 virus.
Als je stopt met werken omdat het onveilig is, moet je je werkgever zo snel mogelijk informeren. Je
moet ook beschikbaar zijn om geschikt alternatief werk uit te voeren, zoals thuis werken.
Meer informatie
Ga voor meer informatie over gezondheid en veiligheid op het werk naar de website van Safe Work
Australia (Veilig Werken Australië)
Ga voor informatie over je verlof en loon naar de Fair Work Ombudsman
Ga voor gezondheidsinformatie naar health.gov.au
Let op: de modelwetten WHS zijn ingevoerd in alle rechtsgebieden, behalve Victoria en WestAustralië. Neem voor specifieke informatie over uw locatie of werk contact op met de relevante WHSregelgever in uw staat of territorium (WHS regulator in your state or territory).
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