COVID-19
Saúde e segurança no trabalho: Informações para os
trabalhadores
De acordo com as leis modelo de Saúde e Segurança no Trabalho, seu empregador tem o dever de
proteger a saúde e a segurança de seus trabalhadores e das demais pessoas no local de trabalho.
O que os trabalhadores precisam fazer?
Você tem o dever de cuidar razoavelmente de sua própria saúde e segurança, e de não afetar
negativamente a saúde e a segurança dos outros.
Você precisa seguir quaisquer políticas ou orientações razoáveis que seu empregador implementar
em resposta ao COVID-19. Isto também vale para o caso de você estar trabalhando em outro local,
como em casa, por exemplo.
O que os empregadores precisam fazer?
Seu empregador deve identificar os riscos à saúde e à segurança no trabalho causados pela
exposição ao vírus COVID-19 e, sempre que possível, implementar controles adequados. Eles
precisam seguir as orientações do governo, inclusive a implementação do distanciamento físico
(physical distancing) adequado – manter todo mundo a uma distância física de pelo menos 1,5 metro
no local de trabalho.
Os riscos do vírus COVID-19 podem ser físicos ou psicossociais.
O que seu empregador pode fazer para gerenciar o risco de exposição ao vírus COVID-19 vai
depender do seu local de trabalho e do que você faz. Seu empregador dever conversar com você
sobre o que pretende fazer.
Ele pode:


implementar medidas para evitar contato próximo entre as pessoas – manter todo mundo a
uma distância física de pelo menos 1,5 metro no local de trabalho.



incentivar todo mundo no local de trabalho a manter boa higiene(good hygiene), oferecendo
acesso a instalações adequadas de higiene, para permitir que os trabalhadores lavem as
mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usem um higienizador de mãos à
base de álcool



oferecer acesso a equipamentos de proteção pessoal



aumentar a limpeza no local de trabalho



limitar o acesso de outras pessoas ao local de trabalho



direcioná-lo para que trabalhe de outro local, como sua casa, por exemplo – lembre-se que
isto pode mudar, aumentar ou criar riscos de saúde e segurança de trabalho

O que devo fazer, se achar que estou com COVID-19?
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Você deve:


procurar ajuda médica (seek medical advice)



não ir para o trabalho



avisar seu empregador o mais rápido possível e atualizá-lo sobre qualquer mudança em sua
situação – se for confirmado que está com o vírus, por exemplo

Posso parar de trabalhar se não for seguro?
Se estiver preocupado sobre sua segurança, converse com seu empregador ou com o representante
de Saúde e Segurança (HSR).
Em determinadas circunstâncias, os trabalhadores têm o direito de parar ou de se recusar a executar
um trabalho sem segurança. Você tem este direito, se houver uma preocupação razoável de que
estaria se expondo a um risco sério à sua saúde e segurança, com um perigo imediato ou iminente –
isto pode incluir a exposição ao vírus COVID-19.
Se parar de trabalhar porque não é seguro, precisa avisar seu empregador o mais rápido possível.
Você deve, então, estar disponível também para executar um trabalho alternativo, como trabalhar de
casa, por exemplo.
Mais informações
Para mais informações sobre saúde e segurança, visite Safe Work Australia website
Para mais informações sobre licenças e pagamentos, visite Fair Work Ombudsman
Para informações sobre saúde, visite health.gov.au
Por favor, observe que leis modelo de WHS (Saúde e Segurança no Trabalho) foram implementadas
em todas as jurisdições, exceto nos estados de Victoria e Western Australia. Para informações
específicas sobre seu local de trabalho, por favor, entre em contato com a agência regulatória de
WHS (saúde e segurança no local de trabalho) em seu estado ou território. (WHS regulator in your
state or territory.)
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