COVID-19
İş sağlığı ve güvenliği: İşçiler için bilgi
Model İş Sağlığı ve Güvenliği yasaları uyarınca işvereninizin iş yerindeki işçilerin ve başkalarının
sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenme görevi vardır.
İşçiler ne yapmalıdır?
Kendi sağlığınız ve güvenliğinizle makul şekilde ilgilenme ve başkalarının sağlığı ve güvenliğini
olumsuz etkilememe göreviniz vardır.
İşvereninizin COVID-19'a yanıt olarak uygulamaya koyduğu tüm makul ilke veya direktifleri
gözetmelisiniz. Buna evden çalışma gibi başka bir yerden çalışmanız da dahildir.
İşverenler ne yapmalıdır?
İşvereniniz sağlıklı ve güvenli çalışmaya yönelik COVID-19 virüsüne maruz kalmaktan
kaynaklanan riskleri mutlaka tanımlamalı ve mümkün olan durumlarda uygun kontrolleri devreye
almalıdır. Uygun fiziksel mesafe bırakmayı (physical distancing), yani iş yerinde herkesi birbirinden
fiziksel olarak en az 1,5 metre mesafede tutmayı uygulamak dahil hükümetin direktiflerini
gözetmelidirler.
COVID-19 virüsü riskleri fiziksel ya da psikososyal olabilir.
İşvereninizin COVID-19 virüsüne maruz kalma riskini yönetmek için yapabilecekleri iş yerinize ve
yaptığınız işe bağlıdır. İşvereniniz yapmayı planladıkları hakkında sizinle konuşmalıdır.
Şunları yapabilirler:
•

insanlar arasında yakın temastan sakınmak için önlem alabilirler – yani iş yerindeki herkesi
birbirinden fiziksel olarak 1,5 metre mesafede tutabilirler.

•

işçilerin ellerini su ve sabunla en az 20 saniye yıkayabilmeleri ya da alkol bazlı el
dezenfektanı kullanabilmeleri için uygun hijyen imkanlarına erişim sağlayarak iş yerindeki
herkesi iyi hijyen (good hygiene) uygulamaya teşvik edebilirler

•

kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayabilirler

•

iş yerinde temizliği artırabilirler

•

iş yerine başka insanların gelmesini sınırlayabilirler

•

sizi eviniz gibi başka yerden çalışmaya yönlendirebilirler; bu durumun iş sağlığı ve
güvenliği risklerini değiştirebileceğini, artırabileceğini ya da oluşturabileceğini unutmayın

Bana COVID-19 bulaştığını düşünüyorsam ne yapmalıyım?
Şunları yapmalısınız:
•

tıbbi yardım almalısınız (seek medical advice)

•

işe gitmemelisiniz

•

işvereninize bunu mümkün olan en kısa zamanda söylemeli ve durumunuzdaki
değişikliklerden (örneğin testiniz pozitif çıkmışsa) haberdar etmelisiniz

swa.gov.au/coronavirus

Güvensizse çalışmayı bırakabilir miyim?
Güvenliğiniz hakkında endişeleriniz varsa işvereninizle ya da Sağlık ve Güvenlik Temsilcisiyle (HSR)
görüşün.
Bazı durumlarda işçiler güvensiz işi bırakmak ya da devam etmeyi reddetmek hakkına sahiptir. Çok
yakınınızdaki ya da an meselesi olan bir tehlikeden dolayı sağlığınız ve güvenliğinize ilişkin ciddi bir
riske (bu risk COVID-19 virüsüne maruz kalmayı içerebilir) maruz kalmaya dair makul bir endişeniz
varsa bu hakkınız vardır.
Güvensiz olduğu için işi bırakırsanız bunu mümkün olan en kısa sürede işvereninize söylemelisiniz.
Bu durumda, evden çalışma gibi uygun bir alternatif çalışma yürütebilmeniz mümkün olmalıdır.
Daha fazla bilgi
İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi için Safe Work Australia web sitesini (Safe Work Australia
website) adresini ziyaret edin
İşten ayrılmanız ve ödemeleriniz hakkında bilgi için Fair Work Ombudsman adresini ziyaret edin
Sağlık bilgileri için health.gov.au adresini ziyaret edin
Victoria ve Batı Avustralya dışındaki tüm yargı dairelerinde model WHS yasalarının uygulamaya
konulduğunu lütfen unutmayın. İş konumunuza özel bilgi için lütfen eyalet ya da bölgenizdeki ilgili
WHS düzenleyicisine (WHS regulator in your state or territory) başvurun.
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