COVID-19
Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol: Tagħrif għallħaddiema
Skont il-mudell tal-liġijiet tas-Saħħa u tas-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, min iħaddmek għandu ddover li jieħu ħsieb is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħhom u tal-oħrajn fuq il-post tax-xogħol.
X’hemm bżonn jagħmlu l-ħaddiema?
Int għandek id-dover li tieħu kura raġjonevoli ta’ saħħtek u tas-sigurtà tiegħek, u ma taffettwax ħażin
is-saħħa u s-sigurtà tal-oħrajn.
Int trid issegwi kwalunkwe politika jew direzzjonijiet li min iħaddmek stabbilixxa b’risposta għal COVID19. Dan jgħodd ukoll jekk int qed taħdem post ieħor, bħal ngħidu aħna taħdem mid-dar.
X’hemm bżonn jagħmlu min iħaddem?
Min iħaddmek iridi jidentifika r-riski tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol mill-espożizzjoni
għall-virus COVID-19, u fejn ikun possibbli, jistabilixxi kontrolli xierqa. Huma jridu jsegwi iddirezzjonijiet tal-gvern, inkluż li jimplimentaw prattiċi xierqa rigward distanza fiżika (physical
distancing) – li jaraw li kulħadd fuq il-post tax-xogħol irid jkun tal-anqas 1.5 metri fiżikament ‘l bogħod
minn xulxin.
Ir-riskji tal-virus COVID-19 jistgħu jkunu fiżiċi jew psikosoċjali.
Dak li Min Iħaddmek jista' jagħmel biex jimmaniġġja r-riskju tal-espożizzjoni għall-virus COVID-19 ser
jiddependi fuq il-post tax-xogħol u x-xogħol li tagħmel. Min iħaddmek għandu jitkellem miegħek dwar
dak li qed jippjanaw li jagħmlu.
Huma jistgħu:
•

jintroduċi miżuri biex jevitaw il-kuntatt mill-viċin bejn in-nies – iżommu lil kulħadd fuq il-post
tax-xogħol tal-anqas 1.5 metru ‘l bogħod fiżikament minn xulxin.

•

jinkuraġġixxu lil kulħadd jipprattika iġjene tajba (good hygiene) billi jipprovdi aċċess għallfaċilitajiet xierqa tal-iġjene biex hekk il-ħaddiema jkunu jistgħu jaħslu jdejhom bis-sapun u lilma għal tal-anqas 20 sekonda, jew jużaw sanitiżer tal-idejn ibbażat fuq l-alkoħol

•

jipprovdu aċċess għal tagħmir protettiv personali

•

ikun hemm iktar tindif tal-post tax-xogħol

•

jillimitaw l-aċċess għall-post tax-xogħol minn persuni oħra

•

jagħtuk ordni li taħdem minn post ieħor, bħal ngħidu aħna d-dar – żomm f’moħħok li dawn laffarijiet jistgħu jinbidlu, jżidu jew joħolqu r-riskji tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

X’għandi nagħmel jekk naħseb li għandi l-COVID-19?
Int għandek:
•

titlob parir mediku (seek medical advice)

•

tmurx għax-xogħol
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•

informa lil min iħaddmek malajr kemm jista' jkun u aġġornahom jekk is-sitwazzjoni tiegħek
tinbidel, pereżempju jekk ikun ikkonfermat li għandi il-virus

Nista’ nieqaf mix-xogħol jekk hu perikoluż?
Jekk int imħasseb dwar is-sigurtà tiegħek, kellem lil min iħaddmek jew lir-Rappreżentant tas-Saħħa u
tas-Sigurtà(HSR)).
F’ċerti ċirkustanzi il-ħaddiema għandhom id-dritt li jieqfu jew jirrifjutaw li jagħmlu xogħol perikoluż. Int
għandek id-dritt jekk hemm tħassib raġjonevoli li tkun espost għal riskju serju għal saħħtek u s-sigurtà
tiegħek minn periklu immedjat jew imminenti – dan jista' jinkludu espożizzjoni għall-virus COVID-19.
Jekk tieqaf għax ikun perikoluż, int trid tgħid lil min iħaddmek malajr kemm jista' jkun. Int trid tkun ukoll
lest li tagħmel xogħol ieħor xieraq, bħal ngħidu aħna taħdem mid-dar.
Aktar tagħrif
Għal aktar tagħrif dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol żur il-websajt ta’ Safe Work
Australia (Safe Work Australia website)
Għal aktar tagħrif dwar il-leave u l-pagamenti tiegħek żur l-Ombudsman tax-Xogħol Fier (Fair Work
Ombudsman)
Għal tagħrif dwar is-saħħa, żur health.gov.au
Jekk jogħġbok kun af li l-liġijiet mudell tal-WHS ġew implimentati fil-ġurisdizzjonijiet kollha barra
Victoria u Western Australia. Għal aktar tagħrif speċifiku għall-post tiegħek tax-xogħol, jekk jogħġbok
ikkuntattja li-regolatur relevanti tal-WHS fl-istat jew territorju tiegħek (WHS regulator in your state or
territory).
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