COVID-19
Työterveys ja -turvallisuus: tietoa työntekijöille
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien mallilakien mukaan työnantajallasi on velvollisuus huolehtia
sekä työntekijöiden että muiden työpaikalla olevien terveydestä ja turvallisuudesta.
Mitä työntekijöiden on tehtävä?
Työntekijänä sinulla on velvollisuus huolehtia riittävästi omasta terveydestäsi ja turvallisuudestasi ja
olla vaarantamatta toisten terveyttä ja turvallisuutta.
Työnantajan asettamia COVID-19 -taudin torjuntaan liittyviä kohtuullisia linjauksia tai ohjeita on
noudatettava. Tämä koskee myös muualla kuin työpaikalla tehtävää työtä, kuten etätyötä.
Mitä työnantajan on tehtävä?
Työnantajan on tunnistettava COVID-19 -virukselle altistumisen aiheuttamat työterveys- ja
turvallisuusriskit ja hallittava niitä asiaankuuluvasti, milloin mahdollista. Työnantajan on noudatettava
hallituksen antamia ohjeita, mukaan lukien asiaankuuluvan fyysisen etäisyyden (physical distancing)
toteuttaminen – kaikki työpaikalla olevat on pidettävä vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan.
COVID-19 -viruksen aiheuttamat riskit voivat olla fyysisiä tai psykososiaalisia.
Työnantajan keinot hallita altistumisriskiä COVID-19 -virukselle riippuvat työpaikasta ja työtehtävistä.
Työnantajan pitäisi kertoa sinulle, mitä hän aikoo tehdä.
Hän voisi:
•

estää lähikontaktit ihmisten välillä – pitää työpaikalla kaikki vähintään 1,5 metrin etäisyydellä
toisistaan

•

kannustaa jokaista noudattamaan hyvää hygieniaa (good hygiene) tarjoamalla työntekijöille
asianmukaiset hygieniatilat, joissa voi pestä kädet saippualla ja vedellä vähintään 20
sekunnin ajan tai käyttää alkoholipohjaista käsidesiä

•

tarjota käyttöön henkilönsuojaimia

•

lisätä työpaikan siivousta

•

rajoittaa ulkopuolisten pääsyä työpaikalle

•

määrätä työskentelemään muualla, kuten kotoa käsin – pitäen mielessä, että se saattaa
muuttaa, lisätä tai luoda uusia terveys- ja turvallisuusriskejä.

Mitä pitäisi tehdä, jos arvelen saaneeni COVID-19 -tartunnan?
•

Ota yhteys lääkäriin (seek medical advice)

•

älä mene töihin

•

kerro työnantajallesi niin pian kuin mahdollista ja pidä hänet tilanteen tasalla, esimerkiksi, jos
tulokset vahvistavat virustartunnan.
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Voinko lopettaa työt, jos se ei ole turvallista?
Jos olet huolestunut turvallisuudestasi, kerro siitä työnantajallesi tai työpaikan
työturvallisuusedustajalle (HSR).
Joissain tilanteissa työntekijöillä on oikeus lopettaa työnteko tai kieltäytyä tekemästä vaarallista työtä.
Siihen on oikeus, jos on asiallisia perusteita huolestua altistumisesta vakavalle terveysriskille
välittömän tai uhkaavan vaaran johdosta – tämä saattaisi sisältää myös altistuksen COVID-19 virukselle.
Jos lopetat työnteon sen vaarallisuuden vuoksi, siitä on kerrottava työnantajalle niin pian kuin
mahdollista. Sen jälkeen on myös oltava valmis työskentelemään muissa sopivissa tehtävissä, kuten
etätyössä.
Lisätietoa
Lisätietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta: Safe Work Australia -sivusto
Lisätietoa lomista ja palkoista: Fair Work Ombudsman
Terveystietoa: health.gov.au
Huomaathan, että työterveyden ja -turvallisuuden mallilait (model WHS laws) on toteutettu kaikilla
muilla hallintoalueilla paitsi Victoriassa ja Länsi-Australiassa. Jos haluat tietoa juuri oman työpaikkasi
alueesta, ota yhteys asiaankuuluvaan osavaltiosi tai territoriosi työterveyden ja -turvallisuuden
sääntelyviranomaiseen (WHS regulator in your state or territory).
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