X'għandek tagħmel jekk xi ħadd fuq ix-xogħol ikollu
COVID-19
Jekk xi ħadd fuq ix-xogħol għandu COVID-19, jew jista' jkun espost, ser ikollok
bżonn issegwi immedjatament il-passi hawn taħt. Tistenniex sakemm jiġi kkonfermat
li għandhom COVID-19.
L-għan ta’ din l-informazzjoni hu jgħinek fuq il-post tax-xogħol. Madankollu, trid
dejjem issegwi l-parir tal-state or territory public health department (tad-dipartiment
tas-saħħa pubblika tal-istat jew tat-territorju tiegħek).
Jekk persuna għandha sintomi serji bħal diffikultà biex tieħu n-nifs, ċempel 000.

1. Iżola l-persuna
Iżola l-persuna minn ħaddieħor. Trid ukoll tipprovdilhom, u kull min jassistihom,
b'tagħmir protettiv personali xieraq bħal maskra kirurġika li tintrema u sanitiser talidejn.

2. Fittex parir u tevalwa r-riskji
Fittex parir dwar is-saħħa tal-gvern state or territory helpline (mill-linja telefonika talgħajnuna tal-istat jew tat-territorju tiegħek), jew mil-Linja Nazzjonali Telefonika talGħajnuna tal-Coronavirus (1800 020 080).
Kun żgur li għandek id-dettalji tal-kuntatt tal-persuna. Agħmel nota dwar iż-żoni fejn
kienu fuq il-post tax-xogħol, ma' min kienu f'kuntatt mill-qrib, u għal kemm żmien,
biex tinfurmak dwar ir-riskji għal oħrajn u ż-żoni li għandhom jitnaddfu u jiġu
diżinfettati.
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Jista' jkollok bżonn ukoll li tinnotifika lil state or territory work health and safety
regulator (lir-regolatur tax-xogħol tas-saħħa u tas-sigurtà tal-istat jew it-territorju
tiegħek).

3. Trasport
Tiżgura li l-persuna jkollha trasport lejn id-dar tagħha, lok fejn tkun iżolata, jew lejn
faċilità medika jekk meħtieġ. Kull fejn ikun possibbli, għandhom jużaw mod personali
tat-trasport biex inaqqsu l-esponiment għal ħaddieħor.

4. Naddaf u tiddiżinfetta
Għalaq iż-żoni li l-persuna uża sakemm jiġu mnaddfa u ddiżinfettati. Iftaħ bibien u
twieqi ta’ barra jekk tista’ possibbli biex iżżid il-fluss tal-arja.
Naddaf u tiddiżinfetta sewwa ż-żoni u t-tagħmir li l-persuna użat, bħal uffiċċji,
kmamar tal-banju, kċejjen u żoni komuni.
Dawk li jnaddfu għandhom jilbsu tagħmir ta' protezzjoni personali xieraq,
pereżempju ingwanti, nuċċalijiet tas-sigurtà u fardal li jintremew.

5. Identifika u informa lill-kuntatti mill-qrib
Is-sezzjoni tas-saħħa pubblika tal-istat jew tat-territorju għandha tidentifika kuntatti
mill-qrib ta' każ ikkonfermat COVID-19 u tgħidilhom x'għandhom jagħmlu.
Sib ma' min il-persuna kienet f'kuntatt mill-qrib fuq il-post tax-xogħol u għal kemm
żmien, u fejn kienu l-kuntatti mill-qrib tal-persuna milquta fuq il-post tax-xogħol.
Dan ser jinfurmak dwar ir-riskji possibbli għal oħrajn, u l-oqsma addizzjonali li
jista' jkollhom bżonn tindif u diżinfettar.

6. Irrevedi l-kontrolli tal-immaniġġjar tar-riskju
Irrevedi l-kontrolli tiegħek dwar il-ġestjoni tar-riskju COVID-19 f'konsultazzjoni malħaddiema tiegħek u assessja jekk hemmx bżonn ta' bidliet.
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Il-passi li għandek tieħu meta l-persuna li int mħassba dwarha dan
l-aħħar kien il-post tax-xogħol tiegħek
Persuna li riċentement kienet fuq il-post tax-xogħol tiegħek, bħal ħaddiem jew klijent,
jista' jgħarrfek li jista' jkollha COVID-19. Ara kemm kienu reċentement fuq il-post taxxogħol tiegħek u jekk kellhomx kuntatt mill-qrib ma' oħrajn.
Anki jekk bħalissa mhumiex fuq il-post tax-xogħol tiegħek, xorta jista' jkollok bżonn
issegwi l-passi ta' hawn fuq. Fittex parir tal-state or territory helpline (tal-linja
telefonika tal-għajnuna tal-istat jew tat-territorju tiegħek).

Għandi bżonn li nagħlaq il-post tax-xogħol tiegħi?
M'hemm l-ebda obbligu awtomatiku biex jingħalaq wara każ suspettat jew
ikkonfermat ta' COVID-19. Jista' jkun inutli jekk il-persuna żżur partijiet biss tal-post
tax-xogħol tiegħek jew jekk uffiċjali tas-saħħa jagħtuk parir li r-riskju li persuni oħra
jiġu esposti jkun baxx.
Jekk il-post tax-xogħol tiegħek jeħtieġ li jingħalaq dan jiddependi fuq fatturi bħaddaqs, in-natura tax-xogħol, in-numru ta' nies u żoni suspettati ta' kontaminazzjoni.

Meta jistgħu l-ħaddiema jirritornaw għax-xogħol wara l-irkupru jew
il-kwarantina?
Ħaddiema li ġew iżolati wara li ttestjaw pożittivi għal COVID-19 jistgħu jirritornaw
għax-xogħol biss meta jkunu rkuprati kompletament u kklirjati minn uffiċjali tassaħħa.
Ħaddiema li ma żviluppawx sintomi waqt il-kwarantina jistgħu jirritornaw għax-xogħol
wara li jkunu temmew il-perjodu ta’ 14-il jum. M'għandhomx bżonn ta' permess
mediku biex jirritornaw għax-xogħol.

Aktar informazzjoni
Għal aktar informazzjoni, mur f’Safe Work Australia website (fil-websajt Safe Work
Australia).
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