קוביד9-
בריאות ובטיחות תעסוקתית :מידע לעובדים
במסגרת מתכונת חוקי הבריאות והבטיחות התעסוקתית ,מוטלת על המעסיק שלך האחריות לשמירה על בריאות
ובטיחות העובדים שלו ואנשים אחרים הנמצאים באתר העבודה.
מה נדרשים העובדים לעשות?
מוטלת עליך האחריות לנקוט צעדים לשמירה על בריאותך ובטיחות ולא לסכן את בריאותם ובטיחותם של אחרים.
אתה צריך לציית לכל ההוראות והצעדים הסבירים שקבע המעסיק שלך בתגובה לקוביד .19-זה כולל באם אתה עובד
באתר אחר ,למשל אם אתה עובד מהבית.
מה נדרשים המעסיקים לעשות?
על המעסיק שלך לזהות סיכונים לבריאות ובטיחות העובדים כתוצאה מחשיפה לנגיף הקוביד ,19-ובמידת האפשר,
לנקוט אמצעי מנע .הם מחוייבים לציית להוראות הממשלה ,כולל ליישם אמצעים שיבטיחו שמירת מרחק פיזית בין
העובדים -לוודא שהמרחק בין כל מי שנמצא באתר העבודה יהיה לפחות מטר וחצי (1.5מ).
הסיכונים מהקוביד 19-יכולים להיות פיזית ופסיכוסוציאליים.
החובות המוטלות על המעסיק שלך בכדי להתמודד עם הסיכונים לחשיפה לקוביד 19-יהיו תלויים במקורם עבודתך וסוג
העבודה שאתה עושה .על המעסיק לשוחח עמך על האמצעים שהוא מתכוון לנקוט.
הם יכולים:
•

לנקוט אמצעים למנוע קירבה פיזית בין אנשים -לוודא שכולם ישמרו מרחק של לפחות מטר וחצי (1.5מ).

•

לעודד את כל הנמצאים במקום העבודה להקפיד על שמירת היגיינה טובה בכך שיספקו מתקנים

•

היגייניים מתאימים לאפשר לעובדים לרחוץ את ידיהם עם סבון ומים למשך לפחות  20שניות ,או

•

לנקות במחטא על בסיס אלכוהול.

•

לאפשר גישה לציוד הגנה אישי

•

ל שלוח אותך לעבוד מאתר אחר ,כמו למשל מביתך -שימו לב שזה עלול להשתנות ,להגביר או ליצור סיכונים
לפגיעה בבריאות והבטיחות התעסוקתית.

מה עלי לעשות אם אני חושב שנחשפתי לקוביד?19-
עליך:
•

לפנות לטיפול רפואי

•

לא ללכת לעבודה

•

להודיע למעסיק שלך בהקדם האפשרי ולעדכן אותו אם יש שינוי במצבך ,לדוגמה אם יש אישור שנדבקת מנגיף

האם אני יכול להפסיק לעבוד אם תנאי העבודה אינם בטוחים?
אם אתה מודאג לבטיחותך ,שוחח עם המעסיק שלך או עם נציג הבריאות והבטיחות.
בנסיבות מסוימות יש לעובדים הזכות להפסיק לעבוד או לסרב לבצע עבודות שאינן בטוחות .יש לך הזכות אם יש חשש
סביר שאתה עלול להיחשף לפגיעה לבריאות ולבטיחות שלך מסכנה מיידית או בטווח הקרוב -זה כולל חשיפה לקוביד-
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אם אתה מפסיק לעבוד מפני שזה אינו בטוח ,אתה צריך לומר זאת למעסיק שלך בהקדם האפשרי .אתה צריך להיות
מוכן לבצע עבודה חליפית מתאימה ,כגון עבודה מהבית.
מידע נוסף
למידע נוסף על בריאות ובטיחות תעסוקתית בקרו באתר Safe Work Australia website
למידע נוסף על זכויותיך לחופשות ותשלומים בקרו באתרFair Work Ombudsman
למידע על בריאות בקרו באתר health.gov.au
אנא שינו לב שמתכונת חוקי הבריאות והבטיחות התעסוקתית יושמו בכל המדינות באוסטרליה להוציא את ויקטוריה
ומערב אוסטרליה .למידע ספציפי על אזור העבודה שלך ,צרו קשר עם סוכנות הבריאות והבטיחות התעסוקתית
הרלוונטית WHS regulator in your state or territory

swa.gov.au/coronavirus

