COVID-19
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Informácia pre
pracovníkov
Podľa modelu zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má váš zamestnávateľ povinnosť
starostlivosti o zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov a iných ľudí na pracovisku.
Čo majú robiť pracovníci?
Vašou povinnosťou je dávať pozor na svoje vlastné zdravie a bezpečnosť, ako aj neovplyvňovať
nepriaznivo zdravie a bezpečnosť ostatných.
Postupujte podľa všetkých primeraných zásad alebo pokynov, ktoré váš zamestnávateľ zaviedol ako
odozvu na COVID-19. Toto zahrňuje aj prácu z inej lokality, ako napríklad prácu z domu.
Čo majú robiť zamestnávatelia?
Váš zamestnávateľ musí identifikovať riziká zdravia a bezpečnosti v súvislosti s vystavením
pôsobnosti vírusu COVID-19 a, kdekoľvek je to možné, zaviesť patričné kontroly. Zamestnávatelia sa
musia riadiť direktívami vlády, vrátane zabezpečenia patričnej fyzickej vzdialenosti – udržiavať
každého na pracovisku vo vzdialenosti 1,5 metra medzi sebou.
Nebezpečenstvo z vírusu COVID-19 môže byť fyzické alebo psychosociálne.
Čo váš zamestnávateľ môže urobiť v súvislosti s týmto rizikom bude závisieť na vašom pracovisku
a na práci, ktorú robíte. Váš zamestnávateľ by mal s vami diskutovať o tom, čo plánuje urobiť.
Zamestnávatelia môžu:
•

zaviesť opatrenia na to, aby sa vyhlo kontaktu medzi ľuďmi – udržiavať každého na
pracovisku vo vzdialenosti aspoň 1,5m od seba

•

povzbudzovať každého na pracovisku, aby udržiaval správne hygienické návyky umožnením
prístupu k patričným hygienickým vybaveniam, aby si pracovníci umývali ruky s mydlom
a vodou najmenej 20 sekúnd, alebo používali dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je na
báze alkoholu

•

umožniť prístup k osobnému ochrannému zariadeniu

•

zvýšiť čistenie pracovného miesta

•

obmedziť prístup na pracovisko iným ľuďom

•

dať inštrukcie na prácu v inej lokalite, ako napríklad vo vašom dome – treba však brať do
úvahy, že táto zmena môže zvýšiť alebo vytvoriť zhoršenie podmienok pre zdravie alebo
bezpečnosti pri práci

Čo mám robiť, ak si myslím, že mám COVID-19?
Treba aby ste:
•

vyhľadali lekársku pomoc

•

nechodili do práce
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•

oboznámili svojho zamestnávateľa hneď ako je to možné a poskytli mu informácie o zmene
stavu, napríklad, ak sa potvrdí, že máte vírus

Môžem prestať pracovať, ak to nie je bezpečné?
Ak máte obavy o svoju bezpečnosť, pohovorte si so svojim zamestnávateľom alebo zástupcom
Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (HSR).
Za istých okolností majú pracovníci právo prestať alebo odmietnuť vykonávať nebezpečnú prácu.
Toto právo máte, ak sú dôvodné obavy, že budete vystavený riziku pre vaše zdravie alebo
bezpečnosti z okamžitého alebo hroziaceho nebezpečenstva – a toto zahŕňa vystavenie sa vírusu
COVID-19.
Ak prestanete pracovať, pretože je to riskantné, musíte týmto oboznámiť svojho zamestnávateľa
hneď, ako je to možné. Musíte byť tiež pripravený vykonávať alternatívnu prácu, ako napríklad prácu
z domu.
Ďaľšie informácie
Informácie ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nájdete na web stránke Safe Work
Australia website
Informácie ohľadne dovoleniek a odmien za prácu sú na Fair Work Ombudsman
Informácie ohľadne zdravia sú na health.gov.au
Vezmite, prosím, na vedomie, že model zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (WHS) je
platný vo všetkých štátoch okrem Viktórie a Západnej Austrálie. Na získanie informácií pre vaše
konkrétne pracovné lokality, prosím, kontaktujte patričné regulatívne orgány bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (WHS) vo vašom štáte alebo teritóriu
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