Mitä tehdä, jos työpaikalla jollakin on COVID-19-virus
Jos työpaikalla jollakin on COVID-19-virus tai hän on saattanut altistua sille, alla
olevia ohjeita on noudatettava välittömästi. Älä odota COVID-19-tartunnan
vahvistamista.
Näiden tietojen tarkoituksena on olla avuksi työpaikalla. Aina on kuitenkin
noudatettava asuinpaikkaasi koskevia osavaltion tai territorion kansanterveydestä
vastaavan ministeriön ohjeita.
Jos henkilöllä on vakavia oireita, kuten hengitysvaikeuksia, soita 000.

1. Eristä henkilö
Eristä henkilö muista. Hänelle ja jokaiselle häntä avustavalle on tarjottava
asiaankuuluva henkilönsuojaus, kuten kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojus ja
käsidesinfektiohuuhdetta.

2. Kysy neuvoa ja arvioi riskit
Kysy neuvoa hallituksen terveysneuvonnasta asuinpaikkaasi koskevan osavaltion tai
territorion puhelintuesta tai kansallisesta koronaviruspuhelimesta (National
Coronavirus Helpline 1800 020 080).
Varmista, että sinulla on sairastuneen yhteystiedot. Kirjoita muistiin alueet, joilla hän
on liikkunut työpaikalla, kenen kanssa hän on ollut lähikontaktissa ja kuinka kauan,
jotta tiedetään toisille aiheutuneet riskit ja alueet, jotka on puhdistettava ja
desinfioitava.
Tapauksesta on ehkä myös ilmoitettava osavaltion tai territorion
työsuojeluviranomaisille.

3. Kuljetus
Varmista, että sairastuneella on kuljetus kotiin, eristäytymispaikkaan tai lääkäriin, jos
tarpeen. Hänen tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää yksityisajoneuvoa, jotta
minimoidaan toisten altistuminen.
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4. Siivous ja desinfiointi
Sulje sairastuneen käyttämät tilat kunnes ne on siivottu ja desinfioitu. Jos
mahdollista, lisää tuuletusta avaamalla ulko-ovet ja ikkunat.
Puhdista perusteellisesti ja desinfioi sairastuneen käyttämät tilat ja laitteet, kuten
toimistot, kylpyhuoneet, keittiöt ja yhteistilat.
Siivoojien tulee käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia, esimerkiksi suojakäsineitä,
turvalaseja ja kertakäyttöistä esiliinaa.

5. Tunnista lähikontaktit ja ilmoita heille
Osavaltion tai territorion kansanterveyden yksikkö tunnistaa vahvistetun COVID-19tapauksen lähikontaktit ja kertoo heille, mitä heidän on tehtävä.
Ota selvää, kuka työpaikalla on ollut sairastuneen kanssa lähikontaktissa ja kuinka
kauan, sekä missä sairastuneen lähikontaktit ovat työpaikalla liikkuneet.
Näin saat tietoa mahdollisista riskeistä muille ja lisäalueista, jotka saattavat tarvita
siivousta ja desinfiointia.

6. Arvioi riskienhallinnan valvonta
Käy läpi COVID-19-taudin riskienhallinnan valvonta työntekijöittesi kanssa ja arvioi,
tarvitaanko siihen muutoksia.

Mitä tehdä, jos henkilö, josta olet huolissasi, on äskettäin käynyt
työpaikallasi
Äskettäin työpaikallasi käynyt henkilö, kuten työntekijä tai asiakas, saattaa ilmoittaa,
että hänellä voi olla COVID-19-tauti. Mieti, kuinka kauan hänen käynnistään
työpaikalla on ja oliko hän lähikontaktissa muihin.
Vaikka he eivät olekaan juuri nyt työpaikallasi, saatat silti joutua noudattamaan yllä
olevia ohjeita. Kysy neuvoa asuinpaikkasi osavaltion tai territorion puhelintuesta.
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Tarvitseeko työpaikka sulkea?
Työpaikan sulkemista ei automaattisesti edellytetä epäillyn tai vahvistetun COVID19-tartunnan jälkeen. Se ei välttämättä ole tarpeen, jos henkilö on käynyt vain
osassa työpaikkaa, tai jos terveysviranomaisten mukaan muiden altistusriski on
vähäinen.
Työpaikan sulkeminen riippuu eri tekijöistä, kuten sen koosta, työn luonteesta,
henkilömäärästä ja saastuneiksi epäillyistä alueista.

Milloin työntekijät voivat palata töihin toipumisen tai karanteenin
jälkeen?
Työntekijät, jotka on eristetty positiivisen COVID-19-virustestin jälkeen, voivat palata
töihin vasta kun he ovat täysin toipuneet ja saaneet terveysviranomaisilta luvan
palata.
Työntekijät, jotka eivät saaneet karanteeniaikana oireita, voivat palata töihin 14
päivän kuluttua. He eivät tarvitse lääkärin lupaa palaamiseen.

Lisätietoja
Lisätietoja on saatavilla Safe Work Australia -sivustolta.
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