Шта да радите ако је неко на послу заражен вирусом
COVID-19
Ако је неко на послу заражен вирусом COVID-19 или је могуће да је био
изложен том вирусу, мораћете одмах да предузмете доле наведене кораке.
Немојте да чекате да буде потврђено да је тај радник заражен вирусом COVID19.
Ове информације ће вам помоћи у таквој ситуацији на послу. Међутим, увек
морате да се придржавате савета министарства јавног здравља ваше државе
или територије - state or territory public health department.
Ако код заражене особе настану озбиљни симптоми, на пример отежано
дисање, позовите 000.

1. Изолујте ту особу
Заражену особу изолујте од других. Тој особи, као и онима које јој помажу,
морате да дате одговарајућу личну заштитну опрему, на пример хируршку
маску за једнократну употребу и средство за дезинфекцију руку.

2. Затражите савет и процените ризике
Затражите здравствени савет од владе, преко телефонске службе за помоћ
ваше државе или територије - state or territory helpline или Националне службе
за питања о вирусу корона (National Coronavirus Helpline) (1800 020 080).
Припремите контакт податке заражене особе. Треба да сазнате у којим
деловима предузећа је та особа боравила, са ким је била у блиском контакту и
колико дуго, на основу чега ћете моћи да процените ризике по друге и
установите који делови предузећа ће морати да се очисте и дезинфикују.
Можда ћете морати да обавестите и регулаторно тело за безбедност и
здравље на раду ваше државе или територије - state or territory work health and
safety regulator.
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3. Организујте превоз
Проверите да ли заражена особа има превоз до куће, одговарајуће место за
изолацију или да ли треба да се одвезе у здравствену установу. Кад год је то
могуће, заражена особа треба да се вози путничким аутомобилом да се смањи
могућност излагања других особа вирусу.

4. Очистите и дезифицирајте
Делове предузећа у којима је заражена особа боравила затворите док се не
очисте и дезинфикују. Отворите врата која воде напоље, као и прозоре, ако је
то могуће, да поспешите проток ваздуха.
Темељно очистите и дезинфикујте делове предузећа и опрему коју је заражена
особа користила, на пример канцеларије, тоалете, кухиње и заједничке
просторије.
Чистачи морају да носе одговарајућу личну заштитну опрему, на пример
рукавице, заштитне наочаре и кецељу за једнократну употребу.

5. Идентификујте и обавестите блиске контакте
Одељење јавног здравља државе или територије ће идентификовати блиске
контакте особе код које је потврђено да је заражена вирусом COVID-19 и рећи
им шта треба да раде.
Морате да сазнате са ким је заражена особа била у блиском контакту на
радном месту и колико дуго и где је дошло до тих блиских контаката.
То ће вам омогућити да процените могуће ризике по друге, као и које друге
просторије треба да очистите и дезинфикујете.

6. Ревидирајте мере за контролисање ризика
Ревидирајте мере за контролисање ризика од вируса COVID-19 у консултацији
са вашим радницима и процените да ли је потребно увести неке измене.
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Које кораке треба да предузмете када је особа код које постоји
сумња да је заражена била на вашем радном месту
Може да се деси да ће вас неко ко је недавно био на вашем радном месту,
радник или странка/купац, обавестити да је могуће да је заражен/а вирусом
COVID-19. Размислите о томе колико времена је прошло од тога и да ли је та
особа била у блиском контакту са другима.
Чак и ако та особа више није у вашем предузећу, могуће је да ћете морати да
предузмете горе наведене кораке. Затражите савет од телефонске службе
ваше државе или територије - state or territory helpline.

Да ли треба да затворим предузеће?
Не постоји пропис који вам налаже аутоматско затварање након сумњивог или
потврђеног случаја заразе вирусом COVID-19. Можда то неће бити потребно
ако је заражена особа боравила само у неким просторијама вашег предузећа
или ако вам службеници здравствених власти кажу да је ризик од преношења
заразе на друге мали.
Да ли ћете морати да затворите предузеће зависи од фактора као што су
величина предузећа, природа делатности, број особа и просторија на које се
сумња да могу бити контаминоване.

Када радници могу да се врате на посао након опоравка или
карантина?
Радници који су били у изолацији након позитивног теста на вирус COVID-19
могу да се врате на посао само након потпуног опоравка и прибављања
лекарског уверења које издају службеници здравствених власти.
Радници који нису имали симптоме заразе током карантина могу да се врате на
посао након 14-дневног периода изолације. Они не морају да добију лекарско
уверење да би могли да се врате на посао.

Више информација
За више информација, погледајте вебсајт организације Safe Work Australia
website.
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