COVID-19
Sănătatea și securitatea în muncă: Informații pentru lucrători
Conform modelului de legi privind Sănătatea și Securitatea în muncă, angajatorul dumneavoastră are
datoria de a avea grijă de sănătatea și siguranța lucrătorilor lui și a celorlați de la locul de muncă.
Ce trebuie să facă lucrătorii?
Aveți datoria de a vă îngriji în mod rezonabil de propria sănătate și siguranță și de a nu afecta în mod
negativ sănătatea și siguranța altora.
Trebuie să urmați orice politici sau directive rezonabile pe care angajatorul dumneavoastră le-a pus în
aplicare ca răspuns la COVID-19. Aceasta include și situația când lucrați dintr-o la o altă locație, cum
ar fi lucrul de acasă.
Ce trebuie să facă angajatorii?
Angajatorul dumneavoastră trebuie să identifice riscurile pentru sănătatea și securitatea în muncă în
urma expunerii la virusul COVID-19 și, ori de câte ori este posibil, să instituie controale adecvate. Ei
trebuie să urmeze instrucțiuni guvernamentale, inclusiv punerea în aplicare în mod corespunzător a
distanțării fizice (physical distancing) – păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți de
la locul de muncă.
Riscurile datorate virusului COVID-19 pot fi fizice sau psihosociale.
Ce poate face angajatorul dumneavoastră pentru a gestiona riscul de expunere la virusul COVID-19
va depinde de locul de muncă și de munca pe care o prestați. Angajatorul dumneavoastră ar trebui să
vorbească cu dumneavoastră despre ce are de gând să facă.
El ar putea:
•

să pună în aplicare măsuri pentru a evita contactul apropiat între oameni – ca toată lumea de
la lucru să păstreze o distanță de cel puțin 1.5 metri unii față de alții

•

să încurajeze pe toată lumea de la locul de muncă să practice o bună igienă (good hygiene),
asigurând accesul la instalații de igienă adecvate pentru a permite lucrătorilor să se spele pe
mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde sau să utilizeze un dezinfectant pentru
mâini pe bază de alcool

•

să asigure accesul la echipamente de muncă personale de protecție

•

să crească gradul de curățenie la locul de muncă

•

să limiteze accesul la locul de muncă al altor persoane

•

să vă sfătuiască să lucrați dintr-o altă locație, cum ar fi locuința dvs. - rețineți că această
situație se poate schimba, accentua sau crea riscuri pentru sănătatea și siguranța în muncă

Ce ar trebui să fac dacă cred că am COVID-19?
Ar trebui:
•

să solicitați sfatul medicului (seek medical advice)

•

să nu mergeți la serviciu

swa.gov.au/coronavirus

•

să-i spuneți angajatorului despre acest fapt cât mai curând posibil și să-l țineți la curent cu
toate schimbările privind starea sănătății dumneavoastră, ca de exemplu, dacă se confirmă
că aveți virusul

Pot să opresc lucrul dacă nu mă simt în siguranță?
Dacă sunteți îngrijorat în privința siguranței dumneavoastră, discutați cu angajatorul sau cu
Reprezentantul pentru Sănătate și Siguranță în muncă (HSR).
În anumite circumstanțe, lucrătorii au dreptul de a se opri din lucru sau de a refuza să desfășoare
activități nesigure. Aveți acest drept în cazul în care există o îngrijorare justificată privind expunerea la
un risc grav pentru sănătatea și siguranța dumneavoastre din cauza unui pericol imediat sau iminent aceasta ar putea include expunerea la virusul COVID-19.
Dacă încetați lucrul deoarece este nesigur, trebuie să anunțați angajatorul dumneavoastră cât mai
curând posibil. De asemenea, trebuie să fiți disponibil să efectuați o muncă alternativă adecvată, cum
ar fi lucrul de acasă.
Mai multe informații
Pentru informații privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, accesați situl Web Safe Work
Australia (Safe Work Australia website)
Pentru informații privind concediul și plata, vizitați situl Ombudsman pentru muncă echitabilă (Fair
Work Ombudsman)
Pentru informații despre sănătate, accesați health.gov.au
Vă rugăm să rețineți că modelul de legi WHS a fost pus în aplicare în toate jurisdicțiile, cu excepția
statelor Victoria și Australia de Vest. Pentru informații specifice locului dumneavoastră de muncă, vă
rugăm să contactați autoritatea relevantă de reglementare WHS din statul sau teritoriul
dumneavoastră (WHS regulator in your state or territory).
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