COVID – 19
Zdravje in varnost pri delu: informacije za delavce
V skladu z modelom Zakonov o zdravju in varnosti pri delu, mora vaš delodajalec skrbeti za
zdravje in varnost svojih delavcev in drugih oseb na delovnem mestu.
Kaj morajo storiti delavci?
Dolžni ste razumno skrbeti za svoje zdravje in varnost ter ne smete negativno vplivati na zdravje
in varnost drugih oseb.
Upoštevati morate vsa preudarna pravila ali navodila, ki jih je delodajalec vzpostavil kot odgovor
na COVID-19. To vključuje, če delate z druge lokacije, kot je delo od doma.
Kaj morajo storidi delodajalci?
Vaš delodajalec mora prepoznati nevarnosti za zdravje in varnost na delovnem mestu zaradi
izpostavljanja virusu COVID-19, in kadar je to mogoče, vzpostaviti ustrezen nadzor. Slediti mora
vladnim navodilom, vključno z izvajanjem ustreznega fizičnega distanciranja (physical
distancing) – vsi na delovnem mestu morajo biti vsaj 1,5 metra fizično narazen.
Ogrožanja virusa COVID-19 so lahko fizična ali psihosocialna.
Kaj lahko vaš delodajalec stori za nadzorovanje nevarnosti izpostavljanju virusu COVID-19, je
odvisno od vašega delovnega mesta in dela, ki ga opravljate. Vaš delodajalec naj se z vami
pogovori o tem, kaj namerava.
Lahko bi:
•

vzpostavil ukrepe za preprečevanje tesnih stikov med ljudmi – vsi, na delovnem mestu,
naj bi bili vsaj 1,5 m narazen.
vzpodbujal vse na delovnem mestu k pravilni higieni (good hygiene) z zagotavljanjem
dostopa do ustreznih higienskih prostorov, da si delavci lahko vsaj 20 sekund umivajo
roke z milom in vodo ali uporabljajo alkoholno sredstvo za čiščenje rok
zagotovil dostop do osebne zaščitne opreme
povečal čiščenje na delovnem mestu
omejil dostop na delovno mesto drugim ljudem
vas usmeril na delo z druge lokacije, kot je vaš dom – ne pozabite, da to lahko spremeni,
poveča ali ustvari nevarnost za zdravje in varnost pri delu

•
•
•
•
•

Kako moram ukrpati, če mislim, da imam COVID – 19?
Morali bi:

•

poiskati zdravniško pomoč (seek medical advice)

•
•

ne hoditi v službo
čim prej obvestiti svojega delodajalca, če se stanje spremeni, na primer, če je potrjeno,
da imate virus

Ali lahko preneham z delom, če ni varno?
Če ste zaskrbljeni glede svoje varnosti, posvetujte se s svojim delodajalcem ali predstavnikom
za zdravje in varnost (HSR – Health and Safety Representative).
V nekaterih okoliščinah imajo delavci pravico ustaviti ali zavrniti opravljanje nevarnega dela.
To pravico imate, če obstaja utemeljena zaskrbljenost, da ste izpostavljeni resni nevarnosti za
vaše zdravje in varnost iz neposredne ali neizogibne grožnje – to lako vključuje
izpostavljenost virusu COVID – 19.
Če prenehate z delom zaradi nevarnosti, morate čim prej obvestiti delodajalca. Nato pa
morate biti voljni za izvajanje primernega nadomestnega dela, kot je delo od doma.
Dodatne informacije
Za informacije o zdravju in varnosti na pri delu, obiščite spletno stran Safe Work Australia
Za informacije o dopustu in plačilu, obiščite spletno stran Fair Work Ombudsman
Za informacije o zdravju, obiščite spletno stran health.gov.au
Prosimo, da upoštevate, da so vse sodne oblasti vzpostavile model Zakona o WHS, razen v
Viktorija in Zahodna Avstralija. Za informacije, ki so značilne za vašo lokacijo dela, se obrnite
na ustreznega WHS regulatorja v vaši državi ali teritoriju - WHS regulator in your state or
teritory.

