Що робити, якщо хтось на роботі захворів на COVID-19
Якщо хтось на роботі захворів на COVID-19 або може захворіти, вам потрібно
буде негайно вжити заходів, описаних нижче. Не чекайте, поки підтвердиться,
що у них є COVID-19.
Ця інформація призначена для того, щоб допомогти вам на робочому місці. Тим
не менш, ви завжди повинні дотримуватися порад міністерства охорони
здоров'я вашого штату або території.
Якщо у людини виникли серйозні симптоми, наприклад, утруднення дихання,
зателефонуйте за номером 000.

1. Ізолюйте особу
Ізолюйте цю особу від інших. Ви також повинні надати їм та всім, хто їм
допомагає, відповідні засоби індивідуального захисту, такі як одноразова
хірургічна маска і дезінфікуючий засіб для рук.

2. Зверніться за порадою та оцініть ризики
Зверніться за порадою до працівника державної служби охорони здоров'я у
вашому штаті або території, або до Національної служби допомоги при
коронавірусі (National Coronavirus Helpline) (1800 020 080).
Переконайтеся, що у вас є контактні дані цієї особи. Запишіть, де вона
перебувала на робочому місці, з ким була у тісному контакті і протягом якого
часу, щоб сповістити вас про ризики для інших людей і про місця, де необхідно
проводити прибирання і дезінфекцію.
Вам також може знадобитися повідомити орган, що регулює охорону праці у
вашому штаті або території.

3. Транспортування
Переконайтеся, що ця особа має можливість дістатися додому, до місця, де
можна самоізолюватися, або до медичного закладу, якщо це необхідно. Скрізь,
де це можливо, слід використовувати приватний вид транспорту, щоб звести до
мінімуму контакт з іншими людьми.
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4. Прибирання та дезінфекція
Закрийте ділянки, якими користувалася ця особа, до тих пір, поки вони не
будуть очищені і продезінфіковані. Для збільшення потоку повітря по
можливості відкрийте зовнішні двері і вікна.
Ретельно очищайте і дезінфікуйте приміщення і обладнання, якими
користувалося особа, наприклад, офіси, ванні кімнати, кухні і загальні
приміщення.
Чистильники повинні носити відповідні засоби індивідуального захисту,
наприклад, рукавички, захисні окуляри і одноразовий фартух.

5. Встановіть і повідомте близьких контактів про можливість
зараження
Служба охорони здоров'я штату або території виявить тісні контакти з
підтвердженим випадком COVID-19 і повідомить їм, що необхідно зробити.
З'ясуйте, з ким ця особа перебувала у тісному контакті на робочому місці і як
довго, а також де знаходилися близькі контакти постраждалої особи на
робочому місці.
Це дозволить вам дізнатися про можливі ризики для інших людей, а також про
додаткові дільниці, які можуть потребувати прибирання та дезінфекції.

6. Перевірте механізми контролю за управлінням ризиками
Перегляньте вашу систему управління ризиками COVID-19,
проконсультувавшись з вашими працівниками, і визначте, чи потрібні зміни.

Кроки, які необхідно зробити, коли особа, що турбує вас у
зв'язку з COVID-19, нещодавно побувала на вашому робочому
місці.
Особа, яка нещодавно побувала на вашому робочому місці, наприклад,
працівник або клієнт, може повідомити вам, що у неї може бути COVID-19.
Подумайте про те, як довго вона перебувала на вашому робочому місці і чи
підтримувала вона тісний контакт з іншими людьми.
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Навіть якщо наразі її немає на вашому робочому місці, вам все одно може
знадобитися виконати перераховані вище кроки. Зверніться за порадою за
телефоном підтримки у вашому штаті або території.

Чи необхідно мені закривати своє робоче місце?
Не існує автоматичної вимоги про закриття робочого місця у разі підозрюваного
або підтвердженого випадку COVID-19. Це може бути зайвим, якщо особа
відвідала тільки частину вашого робочого місця або якщо працівники охорони
здоров'я порадять вам знизити ризик контакту з іншими людьми.
Чи потрібно закривати ваше робоче місце, залежить від таких факторів, як
розмір, характер роботи, кількість людей і передбачувані зони зараження.

Коли працівники можуть повернутися на роботу після
одужання або карантину?
Працівники, які були ізольовані після позитивного результату тесту на COVID19, можуть повернутися на роботу тільки після того, як вони повністю
відновляться і пройдуть перевірку співробітниками охорони здоров'я.
Працівники, у яких не розвинулися симптоми під час карантину, можуть
повернутися до роботи після закінчення двотижневого періоду. Для повернення
на роботу їм не потрібно медичного дозволу.

Додаткова інформація
Для отримання більш докладної інформації, відвідайте веб-сайт Safe Work
Australia website.
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