İş yerinde birisi COVID-19’a yakalanırsa ne yapılmalıdır?
İş yerinde birisi COVID-19’a yakalanırsa ya da maruz kalmış olma ihtimali varsa
derhal aşağıdaki adımları atmalısınız. COVID-19’a yakalandığı kesinleşene kadar
beklemeyin.
Bu bilgiler size iş yerinde yardımcı olmak içindir. Bununla beraber, eyalet ya da
bölgenizdeki sağlık bakanlığının (state or territory public health department)
önerilerine her zaman uymalısınız.
Bir kişide solunum zorluğu gibi ciddi belirtiler varsa 000’ı arayın.

1. Bu kişiyi tecrit edin
Bu kişiyi diğerlerinden tecrit edin. Ayrıca, bu kişiye ve ona yardım edenlere tek
kullanımlık cerrahi maske ve el dezenfektanı gibi uygun kişisel koruyucu ekipman
temin etmelisiniz.

2. Öneriler alın ve riskleri değerlendirin
Bulunduğunuz eyalet ya da bölge yardım hattından (state or territory helpline) ya da
Ulusal Coronavirus Yardım Hattından (1800 020 080) resmi sağlık önerileri alın.
Bu kişinin iletişim bilgilerini temin edin. Başkalarına oluşturduğu risk ile temizlenecek
ve dezenfekte edilecek yerleri size bildirmeleri için iş yerinde bulunduğu yerleri, yakın
temasta bulunduğu kişileri ve temas süresini not alın.
Bulunduğunuz eyalet ya da bölgedeki iş sağlığı ve güvenliği kurumuna (state or
territory work health and safety regulator) haber vermeniz de gerekebilir.

3. Ulaşım
Bu kişinin evine, tecrit edileceği bir yere ya da gerekirse bir sağlık kurumuna ulaşım
imkânı olduğundan emin olun. Mümkün olan durumlarda başkalarının maruz kalma
riskini en aza indirmek için kişisel ulaşım imkanları kullanmalıdır.
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4. Temizleyin ve dezenfekte edin
Temizlenip dezenfekte edilene kadar bu kişinin kullandığı alanları girişe kapatın.
Hava akımını artırmak için mümkünse dışarı açılan kapı ve pencereleri açın.
Ofisler, tuvalet ve banyolar, mutfaklar ve ortak alanlar gibi bu kişinin kullandığı
alanları ve teçhizatı iyice temizleyip dezenfekte edin.
Temizlik yapanlar mutlaka eldiven, güvenlik gözlüğü ve tek kullanımlık önlük gibi
uygun kişisel koruyucu ekipman giymelidir.

5. Tespit edin ve yakınlarına haber verin
Eyalet ya da bölge sağlık birimi onaylanmış bir COVID-19 vakasının yakınlarını tespit
edip onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecektir.
Bu kişinin iş yerinde yakın temasta bulunduğu kişiler ile onlarla temas sürelerini ve
etkilenen kişinin yakın temas ettiği kişilerin iş yerinde nerede olduğunu tespit edin.
Bu sayede başkalarına yönelik muhtemel riskler ile temizlik ve dezenfeksiyonu
gerekebilecek alanları bilebilirsiniz.

6. Risk yönetim kontrollerini gözden geçirin
Çalışanlarınıza danışıp herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini değerlendirerek
COVID-19 risk yönetimi kontrollerinizi gözden geçirin.

Endişe ettiğiniz kişi yakın zamanda iş yerinizde bulunmuşsa
atılacak adımlar
Yakın zamanda iş yerinizde bulunmuş bir kişi, örneğin bir çalışan ya da müşteri size
COVID-19’a yakalandığını haber edebilir. İş yerinde ne kadar yakın zamanda
bulunduğunu ve başkalarıyla yakın temasta olup olmadığını değerlendirin.
Şu an iş yerinizde olmasalar bile yukarıdaki adımları izlemeniz gerekebilir.
Bulunduğunuz eyalet ya da bölgedeki yardım hattından (state or territory helpline)
öneriler alın.
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İş yerimi kapatmam gerekir mi?
Şüpheli ya da onaylanmış bir COVID-19 vakasından dolayı bir iş yerinin otomatik
olarak kapanması gerekmez. İlgili kişi iş yerinizin yalnızca bazı kısımlarında
bulunmuşsa ya da sağlık görevlileri başkalarının maruz kalmış olma riskinin düşük
olduğunu belirtirse gerekmeyebilir.
İş yerinizin kapanmasının gerekip gerekmediği büyüklük, işin mahiyeti, çalışan sayısı
ve şüpheli kontaminasyon alanları gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Çalışanlar iyileştikten ya da karantina bittikten ne kadar sonra işe
dönebilir?
COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra tecride alınan çalışanlar ancak tam olarak
iyileştikten ve sağlık görevlileri onayladıktan sonra işe dönebilir.
Karantina döneminde belirti göstermeyen çalışanlar 14 günlük sürenin ardından işe
dönebilir. Bunların işe dönmesi için sağlık görevlilerinin onayı gerekmez.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için Safe Work Australia İnternet sitesine (Safe Work Australia
website) gidin.
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