Stappen als iemand op het werk COVID-19 heeft
Als iemand op het werk COVID-19 heeft of er eventueel aan werd blootgesteld, volg
dan onmiddellijk de onderstaande stappen. Wacht niet tot het een bevestigd COVID19-geval is.
Deze informatie dient om u bij te staan op het werk. Volg echter altijd het advies van
de volksgezondheidsdienst van uw staat of territorium (state or territory public health
department).
Als iemand ernstige symptomen heeft zoals moeite met ademhalen, bel dan 000.

1. Isoleer de persoon
Isoleer de persoon van anderen. Geef de persoon en ook iedereen die hem/haar
helpt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerp chirurgisch
mondkapje en handontsmettingsmiddel.

2. Vraag advies en beoordeel de risico’s
Vraag gezondheidsadvies aan de overheid via uw staats- of territoriumhulplijn (state
or territory helpline) of de National Coronavirus Helpline (Nationale Hulplijn voor
Coronavirus; 1800 020 080).
Vraag de persoon om zijn/haar contactgegevens. Noteer de plaatsen waar ze zich
bevonden op het werk, met wie ze nauw contact hadden en hoe lang, zodat u de
risico’s kent voor anderen en welke plaatsen schoon te maken en te desinfecteren.
Informeer eventueel ook de gezondheids- en veiligheidsregelgever van uw staat of
territorium (state or territory work health and safety regulator).

3. Vervoer
Zorg ervoor dat de persoon vervoer heeft naar huis, een plaats om te isoleren of
indien nodig een medische faciliteit. Waar mogelijk moeten ze een persoonlijk vervoersmiddel gebruiken om het risico op blootstelling voor anderen te minimaliseren.
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4. Schoonmaken en desinfecteren
Sluit de plaatsen die de persoon gebruikte af tot ze schoongemaakt en gedesinfecteerd zijn. Open indien mogelijk buitendeuren en ramen voor meer luchttoevoer.
Maak plaatsen en apparatuur die de persoon gebruikte, zoals kantoren, badkamers,
keukens en gemeenschappelijke ruimten grondig schoon en desinfecteer ze.
Schoonmakers moeten gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen,
bijvoorbeeld handschoenen, oogbescherming en een wegwerpschort.

5. Identificeer en informeer nauwe contacten
De volksgezondheid van uw staat of territorium informeert nauwe contacten van een
bevestigd COVID-19-geval en zegt hen wat ze moeten doen.
Vraag na met wie de persoon nauw contact had op het werk en hoe lang en waar
nauwe contacten van de getroffen persoon zijn geweest op het werk.
Hierdoor kent u de mogelijke risico’s voor anderen en bijkomende plaatsen die
schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.

6. Herzie de risicobeheersingsmaatregelen
Herzie uw COVID-19-risicobeheersingsmaatregelen samen met uw werkenden en
beoordeel of er wijzigingen nodig zijn.

Stappen als iemand waar u zich zorgen over maakt uw werkplek
onlangs bezocht
Het kan zijn dat iemand die uw werkplek onlangs bezocht, zoals een werkende of
een klant, u informeert dat ze COVID-19 hebben. Overweeg hoelang geleden ze op
uw werk waren en of ze nauw contact hadden met anderen.
Zelfs als ze momenteel niet op uw werk zijn, moet u eventueel toch de bovenstaande stappen volgen. Vraag advies aan uw staats- of territoriumhulplijn (state or
territory helpline).
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Moet ik mijn werkplek sluiten?
U hoeft niet automatisch te sluiten na een vermoed of bevestigd COVID-19-geval.
Dit kan onnodig zijn als de persoon slechts enkele plaatsen bezocht op uw werk of
als gezondheidsambtenaren u adviseren dat het risico op blootstelling voor anderen
gering is.
Of uw werkplaats moet sluiten hangt af van factoren zoals omvang, het soort werk,
het aantal mensen en vermoede besmette plaatsen.

Wanneer kunnen werkenden terug aan het werk na herstel of
quarantaine?
Werkenden die geïsoleerd werden na een positieve COVID-19-test kunnen pas
terug aan het werk als ze volledig hersteld zijn en medisch goedgekeurd werden
door gezondheidsautoriteiten.
Werkenden die tijdens de quarantaine geen symptomen ontwikkelden kunnen terug
aan het werk zodra de periode van 14 dagen is afgelopen. Ze hebben geen medisch
attest nodig om terug aan het werk te gaan.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website van Safe Work Australia (Veilig Werken
Australië).
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