COVID-19 – Gezondheid en veiligheid op het werk
voor de werkplaats

Dit is advies over hoe je het risico op blootstelling aan COVID-19 op het werk kan verlagen en de
verspreiding kan helpen beperken.
Werkgevers worden ook aangemoedigd om alternatieve manieren te overwegen om handelspraktijken en diensten te leveren zoals overschakelen naar online bestelling, betaling en levering.
Als het niet mogelijk is om thuis te werken of praktijken te wijzigen is het essentieel dat geen enkele
werknemer naar het werk komt met de volgende symptomen:
•

koorts

•

hoesten

•

keelpijn en

•

kortademigheid.

Als werknemers ziek zijn, moeten ze hun primaire zorgverlener contacteren. Ze kunnen overleggen
met de plaatselijke volksgezondheidsinstantie om te bepalen wanneer de werknemer terug veilig aan
het werk kan.
Voor de veiligheid van werknemers en om de verspreiding van COVID-19 te beperken, moet elke
werkgever:
•

werknemers toelaten om waar mogelijk thuis te werken

•

lichamelijke afstand verzekeren door iedereen minstens 1,5 meter uit elkaar te houden

•

alle werknemers aanmoedigen om vaak hun handen ten minste 20 seconden met zeep en
water te wassen of een handontsmettingsmiddel op basis van alcohol te gebruiken en goede
hygiënische praktijken te hebben

•

weten hoe je symptomen van COVID-19 kunt herkennen (koorts, hoesten, keelpijn en
kortademigheid) en ervoor zorgen dat werknemers niet naar het werk komen als ze ziek zijn

•

ervoor zorgen dat de werkplaats regelmatig wordt schoongemaakt en ontsmet

•

op verschillende plaatsen op het werk borden en posters ophangen om werknemers en
anderen op de risico’s van COVID-19 te wijzen en de nodige maatregelen om de verspreiding
te stoppen

Ga voor meer informatie over COVID-19 en gezondheid en veiligheid op het werk naar de website
van Safe Work Australia (Veilig Werken Australië).
Ga naar de business resource kit (kit met zakelijke hulpmiddelen) voor hulpmiddelen die je kan
downloaden en op het werk kan ophangen.

swa.gov.au/coronavirus

