Kaj soriti, če ima nekdo na delovnem mestu COVID-19
Če ima nekdo na delovnem mestu COVID-19 ali je bil morda izpostavljen, boste
morali takoj slediti spodnje navedenim korakom. Ne čakajte, da se potrdi, da ima
COVID-19.
Te informacije vam bodo pomagale na delovnem mestu. Vsekakor pa morate vedno
upoštevati nasvete oddelka za javno zdravstvo države ali teritorija (state or territory
public health department).
Če oseba ima resne simptome, kot je oteženo dihanje, pokličite 000.

1. Izolirajte osebo
Izolirajte osebo od drugih. Osebi in vsakemu, ki ji pomaga, morate zagotoviti tudi
ustrezno osebno zaščitno opremo, kot sta kirurška maska za enkratno uporabo in
razkužilec rok.

2. Poiščite nasvet in ocenite tveganje
Poiščite vladne nasvete za zdravstveno pomoč pri svoji državni ali teritorialni liniji za
pomoč (state or territory helpline), ali Nacionalni liniji za pomoč - National
Coronavirus Helpline (1800 020 080).
Zagotovite, da imate kontaktne podatke osebe. Zabeležite si prostore, v katerih je
oseba bila na delovnem mestu, s kom je bila v stiku in kako dolgo, da bi bili
obveščeni o tveganjih za druge in o prostorih za čiščenje in razkuževanje.
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Morda boste morali obvestiti tudi svoj državni ali teritrijalni regulator za zdravje in
varnost (state or territory work health and safety regulator).

3. Prevoz
Poskrbite, da ima oseba prevoz do svojega doma, mesto za izolacijo ali po potrebi v
zdravstveno ustanovo. Kadar koli je to mogoče, bi morali uporabiti osebni način
prevoza, da čim bolj zmanjšate izpostavljenost drugim.

4. Očistite in razkužite
Zaprite prostore, ki jih je uporabljala oseba, dokler jih ne očistite in razkužite. Če je
mogoče, odprite zunanja vrata in okna, da povečate pretok zraka.
Temeljito očistite in razkužite mesta in opremo osebe, ki jo je oseba uporabljala, kot
so pisarne, kopalnice, kuhinje in skupne prostore.
Čistilci morajo nositii primerno osebno zaščitno opremo, na primer rokavice, zaščitna
očala in predpasnik za enkratno uporabo.

5. Identificirajte in kontaktirajte najbližje stike
Državna ali teritorialna enota za javno zdravstvo bo identificirala osebe, ki so bili v
tesnem stiku s potrjenim primerom COVID-19 in jim povedala, kaj morajo storiti.
Poizvedite, s kom je oseba na delovnem mestu bila v tesnem stiku in koliko časa in
kje so se tesni stiki prizadete osebe na delovnem mestu premikali.
Tako boste obveščeni o možnih tveganjih za druge in dodatnih prostorih, ki bodo
morda potrebovali čiščenje in razkuževanje.
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6. Preglejte nadzor upravljanja tveganj
Preglejte nadzor nad tveganji COVID-19 v sodelovanju s svojimi delavci in ocenite ali
so potrebne spremembe.

Ukrepi, ki jih morate sprejeti, zaradi zadevne osebe, ki je
pred kratkim bila na vašem delovnem mestu
Oseba, ki je pred kratkim bila na vašem delovnem mestu, na primer delavec ali
stranka vas mogoče obvesti, da ima COVID-19. Razmislite kdaj je oseba bila na
vašem delovnem mestu in ali je imela tesne stike z drugimi.
Tudi če trenutno ni na vašem delovnem mestu, boste morda morali slediti gornjim
korakom. Poiščite nasvete za pomoč od države ali teritorija. (state or territory
helpline).

Ali moram zapreti svoje delovno mesto?
Ni nobene samodejne zahteve za zapiranje delovnega mesta po osumljenem ali
potrjenem primeru COVID-19. Morda je nepotrebno, če je oseba obiskala le dele
vašega delovnega mesta ali če vam zdravstveni uradniki svetujejo, da je tveganje za
izpostavljenost drugih majhno.
Ali je treba vaše delovno mesto zapreti, je odvisno od dejavnikov, kot so velikost,
narava dela, število ljudi in sumljiva območja kontaminacije.

Kdaj se lahko delavci po okrevanju ali karanteni lahko
vrnejo na delo?
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Delavci, ki so bili po testiranju pozitivni na COVID-19 izolirani, se lahko vrnejo na
delo le, če so popolno okrevali in dobijo dovoljenje od zdravstvenih uradnikov.
Delavci, ki niso razvili simptomov v karanteni, se lahko vrnejo na delo, ko dopolnijo
14-dnevni rok. Za vrnitev na delo ne potrebujejo zdravniškega dovoljenja.

Dodatne informacije
Za več informacij, poglejte spletno stran Safe Work Australia.
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