COVID-19
Безпека й охорона здоров'я на робочому місці:
Інформація для працівників
Відповідно до модельних законів про охорону праці, ваш роботодавець зобов'язаний
піклуватися про здоров'я та безпеку своїх працівників та інших осіб на робочому місці.
Що потрібно робити працівникам?
Ви зобов'язані піклуватися про власне здоров'я і безпеку і не мати шкідливого впливу на
здоров'я і безпеку інших людей.
Ви повинні дотримуватись всіх розумних правил або інструкцій, які запровадив ваш
роботодавець у відповідь на COVID-19. Це відноситься і до тих випадків, коли ви працюєте з
іншого приміщення, наприклад, з дому.
Що потрібно робити роботодавцям?
Ваш роботодавець повинен виявити ризики для здоров'я і безпеки праці, пов'язані з ризиком
зараження вірусом COVID-19, і, по можливості, впровадити відповідні заходи контролю.
Роботодавець повинен дотримуватись урядових вказівок, у тому числі здійснювати відповідне
фізичне дистанціювання (physical distancing)- тримати всіх на робочому місці на відстані не
менше 1,5 метра один від одного.
Ризики, пов'язані з вірусом COVID-19, можуть бути фізичними або психосоціальними.
Що може зробити ваш роботодавець для зниження ризиків зараження вірусом COVID-19, буде
залежати від вашого робочого місця і роботи, яку ви виконуєте. Ваш роботодавець повинен
поговорити з вами про те, що він збирається робити.
:


вживати заходів щодо запобігання безпосереднього контакту між людьми - тримати всіх
на робочому місці на фізичній відстані не менше 1,5 метра один від одного



заохочувати всіх на робочому місці до дотримання належної гігієни(good hygiene)
шляхом надання доступу до відповідних санітарно-гігієнічних пристроїв, що
дозволятимуть працівникам мити руки з милом і водою не менше 20 секунд, або
використовувати дезінфекційний засіб для рук на спиртовій основі



надавати доступ до засобів індивідуального захисту



підвищити ефективність прибирання на робочому місці



обмежувати доступ до робочих місць для інших людей



скеровувати вас працювати з іншого місця, наприклад, із дому - майте на увазі, що це
може змінити, збільшити або створити ризики для здоров'я і безпеки на робочому місці.

Що мені робити, якщо я думаю, що у мене є COVID-19?
Ви повинні:
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звернутися за медичною консультацією(seek medical advice)



не ходити на роботу



повідомите роботодавцю якомога швидше і проінформувати його, якщо ваша ситуація
зміниться, наприклад, якщо у вас підтвердиться коронавірус.

Чи можу я припинити роботу, якщо це небезпечно?
Якщо вас турбує ваша безпека, поговоріть з вашим роботодавцем або співробітником відділу
охорони здоров'я та техніки безпеки (Health and Safety Representative, HSR).
У деяких випадках працівники мають право припинити або відмовитися від виконання
небезпечної роботи. Ви маєте це право, якщо існує обґрунтоване побоювання, що ви
піддаєтеся серйозному ризику для свого здоров'я в результаті безпосередньої або неминучої
небезпеки - сюди може входити і зараження вірусом COVID-19.
Якщо ви перестаєте працювати через небезпеку, ви повинні якомога швидше повідомити про це
вашому роботодавцю. Ви також повинні бути готові виконувати відповідну альтернативну
роботу, наприклад, працювати вдома.
Додаткова інформація
Для отримання інформації з питань безпеки та гігієни праці, перейдіть за посиланням Safe Work
Australia
Для отримання інформації про відпустку й оплату праці, перейдіть за посиланням Fair Work
Ombudsman
Для отримання медичної інформації, перейдіть за посиланням health.gov.au
Будь ласка, зверніть увагу, що модельні закони про безпеку й охорону здоров’я на робочому
місці були введені в дію у всіх юрисдикціях, крім штату Вікторія і Західна Австралія. Для
отримання інформації, що відноситься до вашого місця роботи, будь ласка, зв'яжіться з
відповідним органом регулювання безпеки й охорони здоров’я на робочому місці у вашому
штаті або у вашій території. (WHS regulator in your state or territory).
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