COVID-19
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Πληροφορίες για τους
εργαζόμενους
Σύμφωνα με το πρότυπο των νόμων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ο εργοδότης σας έχει
καθήκον να φροντίζει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του και άλλων εργαζομένων
στο χώρο εργασίας.
Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι;
Έχετε καθήκον να λαμβάνετε εύλογη μέριμνα για την υγεία και την ασφάλειά σας και να μην
επηρεάζετε δυσμενώς την υγεία και την ασφάλεια των άλλων.
Πρέπει να ακολουθήσετε οποιεσδήποτε εύλογες πολιτικές ή οδηγίες που έχει θέσει σε εφαρμογή ο
εργοδότης σας ως ανταπόκριση κατά του COVID-19. Αυτό ισχύει ακόμα και αν εργάζεστε από άλλη
τοποθεσία, όπως αν εργάζεστε από το σπίτι.
Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες;
Ο εργοδότης σας πρέπει να προσδιορίσει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από την
έκθεση στον ιό COVID-19 και, όπου είναι δυνατόν, να θέσει σε εφαρμογή τους κατάλληλους ελέγχους.
Πρέπει να ακολουθήσει τις κυβερνητικές οδηγίες, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της κατάλληλης
σωματικής απομάκρυνσης - κρατώντας όλοι στον χώρο εργασίας απόσταση ο ένας από τον άλλο
τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
Οι κίνδυνοι από τον ιό COVID-19 μπορεί να είναι σωματικοί ή ψυχοκοινωνικοί.
Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να διαχειριστεί τον κίνδυνο έκθεσης στον ιό COVID-19 θα
εξαρτηθεί από το χώρο εργασίας σας και από την εργασία που κάνετε. Ο εργοδότης σας πρέπει να
σας μιλήσει για το τι σχεδιάζει να κάνει.
Τι θα μπορούσε να κάνει:
•

να εφαρμόσει μέτρα για την αποφυγή στενής επαφής μεταξύ ατόμων – να κρατάει τα άτομα
στο χώρο εργασίας σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου

•

να ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας να ασκούν καλή υγιεινή με το να
παρέχει πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, που να δίνουν τη δυνατότητα
στους εργαζόμενους να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα, ή να χρησιμοποιούν απολυμαντικά χεριών με αλκοόλη

•

να παρέχει πρόσβαση σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας

•

να αυξήσει τον καθαρισμό στο χώρο εργασίας

•

να περιορίσει την πρόσβαση στο χώρο εργασίας άλλων ατόμων

•

να σας δώσει οδηγίες να εργαστείτε από άλλη τοποθεσία, όπως από το σπίτι σας - έχοντας
υπόψη ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, να αυξήσει ή να δημιουργήσει εργασιακούς κινδύνους για
την υγεία και την ασφάλεια
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Τι θα πρέπει να κάνω εάν νομίζω ότι έχω προσβληθεί από τον ιό COVID-19;
Θα πρέπει:
•

να ζητήστε ιατρικές συμβουλές

•

να μην πηγαίνετε στην εργασία

•

να ενημερώσετε τον εργοδότη σας το συντομότερο δυνατόν και να τον ενημερώσετε αν η
κατάστασή σας αλλάξει, για παράδειγμα αν επιβεβαιωθεί ότι είστε θετικός στον ιό

Μπορώ να σταματήσω να εργάζομαι εάν δεν είναι ασφαλές;
Εάν έχετε ανησυχίες για την ασφάλειά σας, μιλήστε στον εργοδότη σας ή στο Εκπρόσωπό σας Υγείας
και Ασφάλειας (HSR).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν ή να αρνηθούν να
κάνουν μη ασφαλείς εργασίες. Έχετε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχει εύλογη ανησυχία ότι θα εκτεθείτε
σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά σας από άμεσο ή άμεσο κίνδυνο - αυτό θα
μπορούσε να περιλαμβάνει έκθεση στον ιό COVID-19.
Εάν σταματήσετε να εργάζεστε λόγω του ότι δεν είναι ασφαλές, πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη
σας το συντομότερο δυνατό. Πρέπει επίσης να είστε διαθέσιμοι να κάνετε εναλλακτική κατάλληλη
εργασία, όπως να εργαστείτε από το σπίτι.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Safe
Work Australia
Για πληροφορίες για την άδεια και την αμοιβή σας, επισκεφθείτε το Διαμεσολαβητή Δικαίας Εργασίας
[Fair Work Ombudsman]
Για πληροφορίες για την υγεία, επισκεφθείτε το health.gov.au
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το πρότυπο των νόμων WHS έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις δικαιοδοσίες
της χώρας εκτός από τη Βικτώρια και τη Δυτική Αυστραλία. Για πληροφορίες συγκεκριμένες για την
τοποθεσία της εργασίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή WHS της
πολιτείας ή επικράτειάς σας.
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