Co robić, gdy ktoś w pracy jest zakażony wirusem COVID19?
Jeśli ktoś w pracy jest zakażony wirusem COVID-19 lub mógł być narażony na
kontakt z nim, musisz natychmiast zastosować się do poniższych instrukcji. Nie
czekaj na potwierdzenie, że zakażeni są oni wirusem COVID-19.
Informacje tu zawarte mają pomóc ci w zakładzie pracy. Pamiętaj, że musisz
stosować się do wytycznych stanowych i terytorialnych wydziałów zdrowia
publicznego (state or territory public health department).
Jeśli u osoby tej pojawią się groźne objawy, np. duszności, zadzwoń pod numer 000.

1. Odizoluj osobę zakażoną
Odizoluj tę osobę od innych. Musisz też zapewnić jej, a także pomagającym jej
osobom, odpowiednią odzież ochronną, w tym maseczki chirurgiczne i środek do
dezynfekcji rąk.

2. Zasięgnij porady medycznej i dokonaj oceny ryzyka
Zasięgnij oficjalnej porady medycznej, korzystając z linii pomocowej twojego stanu
lub terytorium (state or territory helpline) lub ogólnokrajowej linii pomocowej ds.
koronawirusa (National Coronavirus Helpline) pod numerem 1800 020 080.
Upewnij się, że znasz dane kontaktowe zakażonej osoby. Odnotuj miejsca, w
których osoba ta poruszała się po zakładzie, z kim była w bliskim kontakcie i jak
długo. Pomoże to ustalić, jakie zagrożenia istnieją dla innych i jakie pomieszczenia
należy wyczyścić i zdezynfekować.
Możesz też mieć obowiązek poinformowania organu nadzorczego BHP w swoim
stanie lub terytorium (state or territory work health and safety regulator).

3. Transport
Upewnij się, że zakażona osoba ma zapewniony transport do domu, do miejsca
izolacji lub w razie potrzeby do szpitala. Kiedy możliwe, powinna ona wykorzystać
własny transport, aby zredukować ryzyko narażenia innych.
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4. Czyszczenie i dezynfekcja
Do czasu ich wyczyszczenia i zdezynfekowania, zamknij wszystkie pomieszczenia,
w których przebywała osoba zakażona. Gdy to możliwe, otwórz prowadzące na
zewnątrz drzwi i okna, aby zwiększyć przepływ powietrza.
Dokładnie wyczyść i zdezynfekuj wyposażenie i pomieszczenia, z których korzystała
zakażona osoba, w tym pomieszczenia biurowe i ogólnego użytku, łazienki i kuchnie.
Personel sprzątający musi nosić odpowiednią odzież ochronną, np. rękawice,
okulary ochronne i fartuchy jednorazowe.

5. Zidentyfikuj i poinformuj osoby, które miały bliski kontakt
Stanowe lub terytorialne organy zdrowia publicznego zidentyfikują osoby, które
znalazły się w bliskim kontakcie z potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID19, i poinformują ich, co mają robić.
Zorientuj się, z kim osoba zakażona miała bliski kontakt w miejscu pracy i jak długo,
oraz gdzie te osoby z kontaktu poruszały się po zakładzie.
Da ci to informacje o stopniu potencjalnego ryzyka dla innych i o dodatkowych
pomieszczeniach do sprzątania i dezynfekcji.

6. Dokonaj przeglądu mechanizmów zarządzania ryzykiem
W konsultacji z pracownikami dokonaj przeglądu mechanizmów zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do wirusa COVID-19 i oceń, czy potrzebne są zmiany.

Co robić, gdy osoba możliwie zarażona odwiedziła niedawno twój
zakład pracy?
Być może osoba, która niedawno odwiedziła twój zakład pracy, w tym np. pracownik
lub klient, poinformowała cię, że może być zarażona wirusem COVID-19. Rozważ,
kiedy była ona w twoim miejscu pracy i czy miała bliski kontakt z innymi ludźmi.
Nawet jeśli ta osoba jest teraz nieobecna w twoim miejscu pracy, może być
konieczne wykonanie czynności opisanych powyżej. Zasięgnij porady medycznej,
korzystając z linii pomocowej twojego stanu lub terytorium (state or territory helpline).
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Czy muszę zamknąć mój zakład pracy?
Nie istnieją żadne nakazy automatycznego zamykania zakładu pracy po
zidentyfikowaniu potwierdzonego lub przypuszczalnego przypadku zakażenia
wirusem COVID-19. Może to nie być potrzebne, jeśli osoba ta przebywała jedynie w
części zakładu lub gdy wydział zdrowia poinformuje, że ryzyko dalszego zakażenia
jest niskie.
Czy zakład pracy musi być zamknięty, czy nie, zależeć będzie od wielu czynników, w
tym od wielkości zakładu, typu wykonywanej działalności, liczby pracowników i
pomieszczeń podejrzanych o skażenie.

Kiedy może pracownik powrócić do pracy po wyzdrowieniu lub
odbyciu kwarantanny?
Pracownicy poddani izolacji po wykryciu u nich wirusa COVID-19 mogą powrócić do
pracy dopiero po wyzdrowieniu i uzyskaniu zezwolenia wydziału zdrowia.
Pracownicy, u których nie rozwinęły się objawy w czasie kwarantanny, mogą
powrócić do pracy po zakończeniu 14-dniowego okresu izolacji. Nie potrzebują oni
okazać zaświadczenia lekarskiego.

Dalsze informacje
Po dalsze informacje odwiedź stronę Safe Work Australia.
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