COVID-19 – Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας
Στο παρόν θα βρείτε συμβουλές για το πώς να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης στον COVID19 στον χώρο εργασίας σας και να συμβάλλετε στον περιορισμό της διασποράς.
Όλοι οι εργοδότες ενθαρρύνονται επίσης να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους παροχής των
επιχειρηματικών τους πρακτικών και υπηρεσιών, όπως μετάβαση σε διαδικτυακές παραγγελίες,
πληρωμές και παραδόσεις.
Εάν δεν είναι δυνατόν να εργαστείτε από το σπίτι ή να επανασχεδιάσετε πρακτικές, είναι ζωτικής
σημασίας να μην προσέρχεται κανένας εργαζόμενος στην εργασία εάν έχει κάποιο από τα ακόλουθα
συμπτώματα:
•

πυρετό

•

βήχα

•

πονόλαιμο, και

•

δυσκολία στην αναπνοή.

Εάν οι εργαζόμενοι είναι αδιάθετοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους πρωτοβάθμιας
υγείας. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τοπικό δημόσιο φορέα υγείας για να καθορίσουν πότε
είναι ασφαλές για τον εργαζόμενο να επιστρέψει στην εργασία.
Για να παραμείνουν ασφαλείς οι εργαζόμενοι και να περιοριστεί η διασπορά του COVID-19, κάθε
εργοδότης θα πρέπει:
•

να επιτρέπει στους εργαζόμενους να εργάζονται από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν

•

να εξασφαλίσει σωματική απόσταση κρατώντας απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ
των ανθρώπων

•

να ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να πλένουν τα χέρια τους συχνά για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό ή να χρησιμοποιούν απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη και
να εφαρμόζουν καλή υγιεινή

•

να γνωρίζει πώς να εντοπίσουν τα συμπτώματα του COVID-19 (πυρετός, βήχας, πονόλαιμος
και δυσκολία στην αναπνοή) και να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έρχονται στην εργασία
εάν είναι αδιάθετοι

•

να διασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας σας καθαρίζεται και απολυμαίνεται τακτικά

•

να έχει πινακίδες και αφίσες γύρω στο χώρο εργασίας που να υπενθυμίζουν στους
εργαζομένους και σε άλλους τους κινδύνους του COVID-19 και τα μέτρα που είναι
απαραίτητα για να σταματήσει η διασπορά του

Για περισσότερες πληροφορίες για τον COVID-19 και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Safe Work Australia (Safe Work Australia website).
Επισκεφθείτε το business resource kit για να ‘κατεβάσετε’ υλικό και να το επιδείξετε στο χώρο
εργασίας.

swa.gov.au/coronavirus

