Higiena
Delavce in ostale lahko zaščitite pred tveganjem izpostavljenosti COVID -19 z
izvajanjem spodnje navedenih ukrepov, da bi zagotovili delavcem upoštevanje dobre
higiene.
Morate se posvetovati z delavci ter predstavniki za zdravje in varnost, glede zdravja
in varnosti, povezanimi s COVID-19 vključno z upoštevanjem nadzornih ukrepov na
svojem delovnem mestu.

Higiena delavcev in obiskovalcev
Morate napotiti delavce in obiskovalce na delovnem mestu, da upoštevajo dobro
higieno, vključno redno umivanje rok z milom in vodo vsaj 20 sekund in sušenje rok s
čisto papirnato brisačo.
Roke je treba oprati:

•
•
•
•

pred jedjo in po njej
po kašlju in kihanju
po odhodu na stranišče in
po menjavi nalog ter po dotiku potencialno onesnaženih površin.

Morate zagotoviti sredstva za razkuževanje rok na alkoholu z vsaj 60% etanola ali
70% izopropanola kot aktivne sestavine, kadar si roke ni mogoče umiti.
Dobra higiena tudi zahteva, da delavci in obiskovalci:

•
•
•
•
•
•
•

pokrijejo kašelj ali kihanje s komolcem ali papirnatim robčkom (brez pljuvanja)
se ne dotikajo obraza, oči, nosu in ust
odstranijo papirnate robčke in cigaretne ogorke v zaprte posodice
umivajo roke pred in po kajenju cigarete

vsaki dan razkužijo opremo po uporabi
temeljito vsaki dan umivajo telo, lase in obraze ter oblačila in
nimajo namernega fizičnega stika, kot je rokovanje
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Za izboljšanje dobrih higienskih rezultatov:
•
•
•
•

posvetujte se s svojimi delavci, ko pripravljate pravila za preprečevanje
širjenja nalezljivih bolezni in posredujte ta pravila delavcem
poučite delavce glede pravilnega umivanja rok pred vstopom in
izstopom iz skupnega prostora
razstavite plakate, ki prikazujejo, kako pravilno umivati in sušiti roke ter
uporabljati razkužilo in
obvestite delavce o higienskih standardih, ki jih pričakujete pri uporabi
skupnih prostorov (čiščenje za sabo, odlaganje smeti v namenjene
košare, izogibanje polaganju predmetov, kot so telefoni, na površino s
hrano)

Redno spremljajte in pregledujte izvajanje higienskih ukrepov, da bi zagotovili
njihovo upoštevanje in učinkovitost.

Higienski prostori
Zagotoviti morate, da so higienski prostori primerni, dostopni, v dobrem delovnem
stanju in varni za uporabo.
Oceniti morate, če je potrebno zagotoviti dodatne prostore za umivanje, garderobe in
jedilnice. Zagotoviti morate ustrezno število naprav za umivanje rok na primernih
lokacijah za delavce, da bi lahko izvajali dobro higieno.
Kadar so zmogljivosti za umivanje rok omejene, se lahko v vstopnih in izstopnih
točkah postavijo razkuževalne postaje.
Potrebščine v prostorih za umivanje, kot so toaletni papir, milo, voda in papirnate
brisače, morajo biti ustrezne.
Če želite določiti število potrebnih prostorov, upoštevajte število delavcev na samem
kraju, ureditev izmen in kadar je potreben dostop, vključno vse delavce, ki se po
začasnem zmanjšanju delovne sile vračajo na delo.
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Če ustvarjate nove prostore za prehranjevanje ali skupne prostore, ki omogočajo
fizično distanco, poskrbite, da so ti dostopni z delovnega mesta, ustrezno opremljeni
(npr. pitna voda, koši za smeti) in zaščiteni pred elementi, onesnaževalci in
nevarnostmi. Razmislite o odpiranju oken ali prilagajanju klimatske naprave za več
prezračevanja v skupnih prostorih in, če je mogoče, omejite ali zmanjšajte povratno
klimatsko napravo.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije, obiščite spletno stran Safe Work Australia website.
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