מה לעשות אם מישהו בעבודה חולה בקוביד19-
אם מישהו בעבודה חשוד כחולה בקוביד ,19-או חשנו חדש שעלול היה להיחשף ,אתה תצטרך
לקחת את הצעדים הבאים .אל תחכה עד שיחזרו תוצאות הבדיקה באם האדם חולה בקוביד 19-או לא.
המידע המופיע כאן מטרתו לסייע לך במקום העבודה .אך עליך תמיד לציית להמלצות מחלקת
הבריאות הציבורית במדינה או הטריטוריה שלך.
באם האדם החשוד כחולה סובל מסימפטומים כגון קשיי נשימה ,התקשר מיד ל.000

 .1בודד את האדם החולה
בודד את האדם החשוד כחולה מאנשים אחרים .אתה חייב לספק לאותו אדם ,ולכל אדם אחר המסייע
לו ,ציוד הגנה אישי כגון מסכת חדר ניתוח מתכלה ונוזל חיטוי ידיים.

 .2בקש הכוונה והערך את הסיכונים
בקש הכוונה ממוקד הסיוע של רשות הבריאות במדינה או הטריטוריה בה הנך מתגורר ,או התקשר
למוקד הסיוע הארצי בטלפון .1800020080
וודא שיש בידך את פרטי האדם החשוד כחולה .רשום את האזורים במקום העבודה בהם האדם שהה,
עם מי היה במגע או בקרבת מי שהה ,וכן לכמה זמן ,זאת כדי להעריך את הסיכון לאנשים אחרים ,ואילו
אזורים בהם שהה שיש לנקות ולחטא.
ייתכן מאד שתצטרך להודיע על כך לבקר הבריאות והבטיחות בעבודה של המדינה או הטריטוריה
בה הנך מתגורר.

 .3תחבורה
וודא שיש לאדם החשו ד כחולה אמצעי תחבורה להגיע לביתו ,מקום בו יוכל לשהות בבידוד ,או למרכז
רפואי ,באם יש צורך .במידת האפשר האדם ומלוויו צריכים לנסוע ברכב פרטי ולא בתחבורה ציבורית
בכדי למנוע חשיפת אנשים אחרים למחלה.

 .4חייבים לנקות ולחטא
סגור את האזורים בהם האדם החשוד כחולה שהה עד שינקו ויחטאו אותם .באם ישנה אפשרות פתח את
הדלתות והחלונות החיצוניים בכדי להגביר את מחזור האוויר הצח.
נקה וחטא היטב את האזורים בהם שהה והציוד בו השתמש האדם החשוד כחולה ,כמו משרדים ,מקלחות,
מטבחים ואזורים ציבוריים.
עובדי הניקיון חייבים להיות מצוידים בערכת הגנה אישית ,כמו לדוגמה כפפות ,משקפי בטיחות וסינר
מתכלה.

 .5זהה ועדכן את האנשים עימם בא במגע האדם החשוד כחולה
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רשויות הבריאות של המדינה או הטריטוריה שלך יפעלו לזהות אנשים שבאו במגע וכן אלו הקרובים לאדם
שאובחן כחולה בקוביד 19-ויעדכנו אותם כיצד עליהם לפעול.
ברר עם מי היה לאדם החולה קשר הדוק במקום העבודה וכמה זמן שהו ביחד ,וכן באילו אזורים במקום
העבודה שהו האנשים הללו שבאו במגע עם האדם החולה.
מידע זה יעזור למנוע סיכון לאנשים נוספים ,ויעזור לזהות אילו אזורים נוספים יש לנקות ולחטא.

 .6בחנו מחדש את מדיניות מזעור הסיכונים
בחן מחדש את מדיניות מזעור הסיכונים מקוביד 19-המיושמים במקום העבודה בהתייעצות עם העובדים
שלך והערך אם יש צורך להנהיג שינויים.

הצעדים שיש לנקוט במידה ואדם החודש כחולה במחלה ביקר לאחרונה במקום העבודה
שלך
אדם שביקר לאחרונה במקום העבודה שלך ,כמו למשל עובד או לקוח ,עלול להודיע לך שייתכן והוא
חולה בקוביד . 19-בדוק מתי אותו אדם היה לאחרונה במקום העבודה שלך והאם שהה בקרבת אנשים
אחרים.
אפילו אם אותו אדם לא ביקר לאחרונה במקום העבודה שלך ,ייתכן ותצטרך לנקוט עת הצעדים
המוזכרים לעיל .בדוק אם יש צורך לעשות זאת עם מוקד הסיוע בנושאי בריאות במדינה או
הטריטוריה בה הנך מתגורר.

האם אני צריך לסגור את מקום העבודה שלי?
אין דרישה אוטומטית לסגור את מקום העבודה בעקבות חשד או אבחון וודאי של קוביד .19-ייתכן ולא
יהיה צורך באם האדם רק ביקר באזורים מסויימים במקום העבודה או אם נציגי רשויות הבריאות יודיעו
לך שהסיכון שאחרים נחשפו הוא נמוך.
השיקול באם לסגור או לסגור את מקום העבודה שלך תלוי בגורמים כגון גודל המתחם ,סוג העבודה,
מספר האנשים העובדים בו והאזורים החשודים כנגועים.

מתי יוכלו העובדים לחזור לעבודה לאחר שהחלימו או לאחר ששהו בבידוד?
עובדים ששהו בבידוד אחר שנבדקו ואובחנו כחולים בקוביד 19-יכולים לחזור לעבודה אך ורק לאחר
שהחלימו לגמרי וקיבלו אישור לחזור על ידי נציגי רשויות הבריאות.
עובדים שלא פיתחו סימפטומים במשך תקופת שהותם בבידוד יכולים לחזור לעבודה לאחר שסיימו
תקופת בידוד של  14יום .עובדים אלו אינם צריכים לקבל אישור לחזור לעבודה.

לפרטים נוספים
לקבלת פרטים נוספים בקרו באתר הארגון לבטיחות בעבודה באוסטרליה.
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