COVID-19
Bezpieczeństwo i higiena pracy: Informacje dla
pracowników
Zgodnie z wzorcowymi przepisami BHP, pracodawca ma obowiązek przestrzegania ostrożności
celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i innych znajdujących się w
miejscu pracy osób.
Co powinni robić pracownicy?
Masz obowiązek podejmowania rozsądnych kroków w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz
nie wolno ci narażać na szwank zdrowia i bezpieczeństwa innych.
Musisz stosować się do wszystkich rozsądnych polityk i rozporządzeń, wprowadzonych przez twojego
pracodawcę w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Zalicz się tu się również praca w alternatywnej
lokalizacji, jak np. z domu.
Co powinni robić pracodawcy?
Twój pracodawca musi zidentyfikować czynniki ryzyka dla wirusa COVID-19 z perspektywy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, gdy to możliwe, zastosować odpowiednie środki zaradcze.
Pracodawcy muszą stosować się do zaleceń rządowych, w tym dotyczących wprowadzenia przymusu
fizycznego dystansu (physical distancing) - każdy musi utrzymywać w miejscu pracy fizyczną
odległość przynajmniej 1,5 metra od innych.
Związane z wirusem COVID-19 czynniki ryzyka to czynniki fizyczne i psychosocjalne.
Co pracodawca może zrobić, aby kontrolować ryzyko narażenia na wirusa COVID-19, zależy od
miejsca pracy i typu wykonywanej tam pracy. Pracodawca powinien omówić z wami, jakie środki
planuje zastosować.
Pracodawcy mogą:
•

wprowadzić zakaz bliskiego kontaktu pomiędzy ludźmi – każdy w miejscu pracy musi
utrzymywać fizyczną odległość przynajmniej 1,5 metra od innych.

•

zachęcać wszystkich w miejscu pracy do utrzymywania odpowiedniej higieny (good hygiene),
dając pracownikom dostęp do stosownych urządzeń sanitarnych, umożliwiających mycie rąk
wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub stosowanie środka dezynfekcyjnego do rąk
na bazie alkoholu

•

udostępniać środki ochrony osobistej

•

zwiększyć częstotliwość sprzątania w miejscu pracy

•

ograniczać dostęp do miejsca pracy innym osobom

•

polecić ci wykonywanie pracy w innej lokalizacji, np. z domu – pamiętaj, że może to zmienić,
zintensyfikować lub stworzyć nowe czynniki ryzyka
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Co powinienem zrobić, jeśli podejrzewam u siebie obecność wirusa COVID-19?
Powinieneś:
•

zasięgnąć porady lekarza (seek medical advice)

•

nie iść do pracy

•

zawiadomić o tym jak najszybciej pracodawcę, po czym dostarczać mu uaktualnione
informacje na temat zmian w swojej sytuacji, na przykład potwierdzenia wykrycia wirusa

Czy mogę zaprzestać pracy, jeśli praca ta jest niebezpieczna?
Jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, omów to z pracodawcą lub przedstawicielem
pracowników ds. BHP (Health and Safety Representative, HSR).
W pewnych okolicznościach pracownicy mają prawo do zaprzestania pracy i do odmowy podjęcia
pracy, jeśli jest ona niebezpieczna. Prawo to przysługuje ci, jeśli istnieje uzasadniona obawa
poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia z powodu bezpośredniego lub zbliżającego się
niebezpieczeństwa - może się to tego zaliczać narażenie na wirusa COVID-19.
Jeśli zaprzestaniesz pracy z obawy o swe bezpieczeństwo, musisz o tym natychmiast powiadomić
pracodawcę. Musisz też być gotowy do podjęcia odpowiednich alternatywnych czynności, np. pracy z
domu.
Dalsze informacje
Aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, odwiedź witrynę Safe Work
Australia
Aby uzyskać informacje na temat urlopów i płac, odwiedź witrynę Fair Work Ombudsman
Aby uzyskać informacje na tematy związane ze zdrowiem, odwiedź witrynę health.gov.au
Zaznaczamy tu, że wzorcowe prawodawstwo w zakresie BHP zostało przyjęte we wszystkich
jurysdykcjach za wyjątkiem Wiktorii i Australii Zachodniej. Aby uzyskać informacje odnoszące się do
twojej specyficznej lokalizacji lub typu wykonywanej pracy, skontaktuj się z organem nadzorczym
BHP w twoim stanie lub terytorium (WHS regulator in your state or territory).
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