Ce trebuie să faceți dacă cineva de la locul de muncă are
COVID-19
Dacă cineva de la locul de muncă are sau poate a fost expus la COVID-19, va trebui
să urmați imediat pașii de mai jos. Nu așteptați până când se confirmă că acea
persoană are COVID-19.
Aceste informații sunt pentru a vă ajuta la locul de muncă. Cu toate acestea, trebuie
să urmați întotdeauna sfatul departamentului de sănătate publică din statul sau
teritoriul dumneavoastră (state or territory public health department).
Dacă o persoană are simptome grave, cum ar fi dificultăți de respirație, sunați la 000.

1. Izolați persoana
Izolați această persoană de ceilalți. De asemenea, trebuie să-i furnizați acesteia cât
și persoanei pe care o îngrijește, echipament individual de protecție adecvat, cum ar
fi o mască chirurgicală de unică folosință și dezinfectant de mâini.

2. Solicitați sfaturi și evaluați riscurile
Solicitați sfatul guvernului în privința sănătății de la state or territory helpline [linia de
asistență din statul sau teritoriul dumneavoastră], sau de la National Coronavirus
Helpline [Linia Națională de Asistență Coronavirus] la numărul (1800 020 080).
Asigurați-vă că aveți datele de contact ale persoanei. Notați zonele în care aceasta a
fost la locul de muncă, cu cine a fost în contact strâns și pentru cât timp, pentru a vă
informa cu privire la riscurile la adresa altora cât și despre zonele de curățenie și
dezinfectare.
De asemenea, s-ar putea să fie necesar să notificați autoritatea de reglementare a
sănătății și siguranței muncii dumneavoastre de stat sau de teritoriu (state or territory
work health and safety regulator).

3. Transportul
Asigurați-vă că persoana are un mijloc de transport pentru a ajunge acasă, într-o
locație pentru a se izola, sau la o unitate medicală, dacă este nevoie. Ori de câte ori
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este posibil, aceste persoane ar trebui să utilizeze un mod personal de transport
pentru a reduce la minimum expunerea la alte persoane.

4. Curățenia și dezinfectarea
Închideți zonele pe care persoana le-a folosit până când sunt curățate și dezinfectate.
Deschideți ușile și ferestrele exterioare, dacă este posibil, pentru a mări fluxul de aer.
Curățați și dezinfectați bine zonele și echipamentele folosite de persoana respectivă,
cum ar fi birourile, toaletele, bucătăriile și zonele comune pe care persoana le-a folosit.
Persoanele care fac curățenie trebuie să poarte echipament individual de protecție
adecvat, de exemplu mănuși, ochelari de protecție și un șorț de unică folosință.

5. Identificați și numiți persoanele cu care ați fost în contact strâns
Unitatea de sănătate publică de stat sau teritorială va identifica persoanele cu care un
caz confirmat de COVID-19 a fost în contact strâns și le va spune ce trebuie să facă.
Aflați cu cine a fost în contact strâns acea persoană la locul de muncă și pentru cât
timp și unde se află persoanele afectate de contactul strâns la locul de muncă.
Acest lucru vă va informa cu privire la riscurile posibile pentru alții și la zonele
suplimentare care ar avea nevoie de curățenie și dezinfectare.

6. Revizuirea controalelor de gestionare a riscurilor
Examinați controalele de gestionare a riscurilor COVID-19 în consultare cu lucrătorii
dumneavoastră și evaluați dacă sunt necesare schimbări.

Măsuri de luat atunci când persoana de care sunteți îngrijorat a fost recent la
locul de muncă
E posibil ca o persoană care a fost recent la locul de muncă, cum ar fi un lucrător
sau un client, să vă informeze că s-ar putea să aibă COVID-19. Gândiți-vă cât de
recent a fost la locul dumneavoastră de muncă și dacă a avut contact strâns cu
ceilalți.
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Chiar dacă în prezent aceste persoane nu sunt la locul de muncă, s-ar putea să fie
necesar să urmați pașii de mai sus. Solicitați sfatul de la linia de asistență de stat
sau teritoriu (state or territory helpline).

Trebuie să-mi închid locul de muncă?
Nu există nicio cerință automată de închidere în urma unui caz suspectat sau
confirmat de COVID-19. Aceasta poate fi inutil dacă persoana a vizitat doar zone ale
locului de muncă sau dacă oficialii din domeniul sănătății vă sfătuiesc că riscul ca
alte persoane să fie expuse este scăzut.
Închiderea locului dumneavoastră de muncă depinde de factori precum dimensiunea,
natura muncii, numărul de persoane și zonele suspectate de contaminare.

Când se pot întoarce lucrătorii la locul de muncă după recuperare sau după
carantină?
Lucrătorii care au fost izolați după ce au testat pozitiv pentru COVID-19 se pot
întoarce la locul de muncă numai dacă s-au recuperat și au fost declarați ca fiind
vindecați de către oficialii din domeniul sănătății.
Lucrătorii care nu au dezvoltat simptome în timpul carantinei se pot întoarce la locul
de muncă odată ce s-a încheiat perioada de 14 zile de carantină. Aceștia nu au
nevoie de certificat medical pentru a se întoarce la muncă.

Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, accesați situl Web Safe Work Australia (Safe Work
Australia website).
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