КОВИД-19
Здравје и безбедност на работа: Што работниците
треба да знаат
Според модел-законите за здравје и безбедност на работа, вашиот работодавец има обврска
да се грижи за здравјето и безбедноста на неговите работници и на други лица на работното
место.
Што работниците треба да знаат?
Вие имате обврска да водите разумна грижа за вашето сопствено здравје и безбедност, и да не
влијаете негативно врз здравјето и безбедноста на други лица.
Вие треба да ги исполнувате сите разумни политики или упатства што вашиот работодавец ги
вовел како реакција на КОВИД-19. Тоа ја вклучува и ситуацијата кога работите од друга
локација, на пример ако работите од дома.
Што вработените треба да знаат?
Вашиот работодавец мора да ги идентификува ризиците по здравје и безбедност на работното
место поради изложеност на вирусот КОВИД-19 и, секаде каде што е можно, да воведе
соодветна контрола. Работодавецот треба да ги исполнува владините одредби, вклучувајќи ја
примената на соодветна физичка оддалеченост (physical distancing) – на работното место секој
да биде најмалку 1,5 метар физички оддалечен од други лица.
Ризиците од вирусот КОВИД-19 може да бидат физички или психосоцијални.
Што вашиот работодавец може да направи за да се справи со ризикот од изложеност на
вирусот КОВИД-19 ќе зависи од вашето работно место и работата што ја работите. Вашиот
работодавец треба да разговара со вас што планира да направи.
Работодавецот би можел:
•

да воведе мерки за одбегнување на близок контакт меѓу луѓето - на работното место
секој да биде најмалку 1,5 метар физички оддалечен од други лица.

•

да поттикнува сите да одржуваат добра хигиена (good hygiene) на нивните работни
мести, обезбедувајќи достапност на соодветни хигиенски погодности со кои на
работниците им се овозможува да ги мијат рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди
или да користат средства за дезинфекција на рацете, врз база на алкохол

•

да обезбедат пристап до лична заштитна опрема

•

да го интензивираат чистењето на работното место

•

да го ограничат пристапот на други луѓе до работните места

•

да ве упатат да работите од друга локација, на пример од вашиот дом – имајте предвид
дека тоа може да ги смени, зголеми или создаде ризиците по здравје и безбедност на
работа.

Што треба да направам ако мислам дека имам КОВИД-19?
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Вие треба:
•

да побарате медицински совет (seek medical advice)

•

да не одите на работа

•

да му го речете тоа на вашиот работодавецот што е можно поскоро и да му дадете
нови информации ако вашата ситуација се смени, на пример ако се потврди дека го
имате вирусот.

Дали може да престанам да работам ако не е безбедно?
Ако сте загрижени за вашата безбедност, разговарајте со вашиот работодавец или со
претставникот за здравје и безбедност (Health and Safety Representative - HSR).
Во некои околности работниците имаат право да престанат или да одбијат да извршуваат
небезбедна работа. Вие го имате тоа право ако постои разумна загриженост дека би можеле
да бидете изложени на сериозен ризик по вашето здравје и безбедност од некоја непосредна
или директна опасност – тоа би можело да ја вклучи изложеноста на вирусот КОВИД-19.
Ако престанете да работите затоа што работата е небезбедна, треба тоа да му го речете на
вашиот работодавец што е можно поскоро. Исто така, вие мора да бидете на располагање за
извршување на соодветна алтернативна работа, на пример да работите од дома.
Повеќе информации
За информации за здравјето и безбедноста на работното место, одете на Safe Work Australia
website
За информации за вашето право на отсуство и плаќање, одете на Fair Work Ombudsman
За здравствени информации, одете на health.gov.au
Ве молиме имајте предвид дека модел-законите за здравје и безбедност на работа се
применуваат во сите јурисдикции, освен во Викторија и Западна Австралија. За повеќе
информации специфични за вашата локација на работа, ве молиме стапете во контакт со
соодветниот регулатор за здравје и безбедност на работа (WHS regulator) во вашата држава
или територија (WHS regulator in your state or territory).
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