Вирус COVID-19
Безбедност и здравље на раду: Информације за
раднике
Према предлогу Закона о безбедности и здрављу на раду (Work Health and Safety), ваш
послодавац има обавезу да се побрине за безбедност и здравље радника и других на радном
месту.
Шта радници треба да раде?
Ви имате обавезу да се у разумној мери побринете за сопствено здравље и безбедност и да не
угрожавате здравље и безбедност других.
Ви морате да се придржавате свих разумних прописа или налога које је увео или издао ваш
послодавац у одговору на ситуацију изазвану вирусом COVID-19. Морате да их се придржавате
чак и ако радите на некој другој локацији, на пример код своје куће.
Шта послодавци треба да раде?
Ваш послодавац мора да идентификује ризике по безбедност и здравље на раду услед
изложености вирусу COVID-19, и када год је то могуће, да успостави одговарајуће контролне
мере. Послодавци морају да се придржавају директива које издаје влада, укључујући и
увођење одговарајућег физичког растојања - physical distancing – што значи да између радника
на радном месту мора да постоји физичко растојање од најмање 1,5 метра.
Ризици које представља вирус COVID-19 могу да буду физичке или психосоцијалне природе.
Шта ће ваш послодавац моћи да предузме да смањи ризик од изложености вирусу COVID-19
ће зависити од вашег радног места и врсте посла који обављате. Ваш послодавац би требало
да разговара са вама о томе какве мере планира да уведе.
Послодавци би могли да:
•

уведу мере којима се спречава близак контакт људи – да се, док су на послу, између
њих одржава физичко растојање од најмање 1,5 метра.

•

подстичу све раднике да одржавају добре хигијенске навике - good hygiene – тако што
ће им ставити на располагање одговарајуће хигијенске потрепштине да би радници
могли да перу руке сапуном и водом најмање 20 секунди или дезинфекционо средство
за руке на бази алкохола.

•

омогуће приступ личној заштитној опреми.

•

чешће и детаљније чисте радна места.

•

ограниче приступ радном месту другим особама.

•

вам наложе да радите на другој локацији, на пример код куће – мада би то могло да
промени, повећа или створи ризике по безбедност и здравље на раду.
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Шта да радим ако мислим да имам COVID-19?
Треба да:
•

затражите медицински савет - seek medical advice

•

не идете на посао

•

што пре то јавите послодавцу и обавестите га о свакој промени вашег стања, на пример
ако се потврди да имате вирус

Да ли имам право да престанем са радом ако рад није безбедан?
Ако вас нешто забрињава у вези са безбедношћу, разговарајте са вашим послодавцем или са
представником за безбедност и здравље на раду (Health and Safety Representative - HSR).
У неким околностима радници имају право да престану са радом или да одбију обављање
посла ако то није безбедно. Ви имате то право ако постоји разумна забринутост да ћете бити
изложени озбиљном ризику по ваше здравље и безбедност услед неке непосредне или
неминовне опасности – а то може да укључи и изложеност вирусу COVID-19.
Ако престанете да радите зато што рад није био безбедан, то што пре морате да кажете
послодавцу. У том случају морате да будете спремни да прихватите алтернативни посао, на
пример да радите код куће.
Више информација
За информације о безбедности и здрављу на раду, погледајте вебсајт агенције Safe Work
Australia
За информације о вашем одсуству и плати, погледајте Fair Work Ombudsman
За здравствене информације, погледајте health.gov.au
Предлог закона о безбедности и здрављу на раду се примењује у свим јурисдикцијама осим
Викторије и Западне Аустралије. За информације које су специфичне за локацију на којој је
ваше радно место, обратите се надлежном телу за безбедност и здравље на раду у вашој
држави или територији - WHS regulator in your state or territory.
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