Какво да правите, ако някой на работа има COVID-19
Ако някой на работа има COVID-19 или може да е бил изложен, ще трябва
незабавно да следвате стъпките по-долу. Не чакайте, докато се потвърди, че
човекът има COVID-19.
Тази информация е предназначена да Ви помогне на работното място.
Въпреки това винаги трябва да следвате съветите на Вашата щатска или
териториална служба за обществено здраве.
Ако даден човек има сериозни симптоми, като затруднено дишане, обадете се
на 000.

1. Изолирайте човека
Изолирайте лицето от другите. Трябва също да му предоставите, както и на
всеки, който му помага, подходящи лични предпазни средства, като например
хирургична маска за еднократна употреба и дезинфектант за почистване на
ръцете.

2. Потърсете съвет и оценете рисковете
Потърсете правителствен здравен съвет от горещата линия на Вашия щат или
територия, или от Горещата национална линия за коронавирус (1800 020 080).
Уверете се, че имате данните за контакт на лицето. Отбележете зоните, в
които лицето е било на работното място, с кого е било в близък контакт и за
колко време, за да се информирате за рисковете за другите и за зоните за
почистване и дезинфекция.
Може да се наложи също така да уведомите Вашия щатски или териториален
регулаторен орган за безопасността и здравето при работа.

3. Транспорт
Уверете се, че лицето има транспорт до дома си, място, където да се изолира,
или лечебно заведение, ако е необходимо. Когато е възможно, човекът би
трябвало да използва личен транспорт, за да се сведе до минимум излагането
на други хора на вируса.
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4. Почистете и дезинфекцирайте
Затворете зоните, които е ползвало лицето, докато не бъдат почистени и
дезинфекцирани. Отворете външните врати и прозорци, ако е възможно, за да
увеличите въздушния поток.
Старателно почистете и дезинфекцирайте местата и оборудването, които
лицето е ползвало, като офиси, бани, кухни и общи части.
Почистващите трябва да носят подходящи лични предпазни средства,
например ръкавици, предпазни очила и престилка за еднократна употреба.

5. Идентифицирайте и кажете на близките контакти
Звеното за обществено здраве на щата или територията ще идентифицира
близките контакти с потвърден случай на COVID-19 и ще им каже какво трябва
да направят.
Разберете с кого лицето е било в близък контакт на работното място и колко
дълго, и къде на работното място са били близките контакти на засегнатото
лице.
Това ще Ви информира за възможните рискове за другите и за допълнителните
зони, които може да се нуждаят от почистване и дезинфекция.

6. Преглед на контролните проверки за управление на риска
Преразгледайте контролните проверки за управление на риска от COVID-19,
като се консултирате с Вашите работници, и преценете дали са необходими
промени.

Стъпки, които трябва да предприемете, когато човекът,
относно когото имате притеснения, е бил наскоро на работното
Ви място
Дадено лице, което наскоро е било на работното Ви място, като например
трудещ се или клиент, може да Ви информира, че може да има COVID-19.
Помислете колко наскоро лицето е било на работното Ви място и дали е имало
близък контакт с други.
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Дори ако в момента лицето не е на работното Ви място, може да се наложи да
следвате стъпките по-горе. Потърсете съвет от Вашата щатска или
териториална гореща линия.

Трябва ли да затворя работното си място?
Няма автоматично изискване за затваряне след предполагаем или потвърден
случай на COVID-19. Може да не е необходимо, ако лицето е посетило само
отделни части от работното Ви място или ако здравните служители Ви
посъветват, че рискът от излагане на вируса на други лица е малък.
Това дали работното Ви място трябва да се затвори, зависи от фактори като
размер, естество на работата, брой хора и предполагаеми зони на
замърсяване.

Кога работниците могат да се върнат на работа след
възстановяване или карантина?
Работниците, които са били изолирани след положителен тест за COVID-19,
могат да се върнат на работа само след като са се възстановили напълно и им
е било разрешено от здравните служители.
Работниците, които не са развили симптоми по време на карантината, могат да
се върнат на работа, след като е завършил 14-дневния период. Те не се
нуждаят от медицинско разрешение, за да се върнат на работа.

Повече информация
За повече информация отидете на уебсайта на Safe Work Australia.
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