Безопасност и здраве при работа - почистване
COVID-19 се разпространява чрез дихателни пръски, които се получават когато
заразеното лице кашля или киха. Човек може да прихване вируса, като докосне
повърхност или предмет, върху които се намира вирусът, и след това докосне
собствената си уста, нос или очи.
Работните места трябва да се почистват най-малко ежедневно. Почистването с
миещ препарат и вода е достатъчно.
Вие трябва да:
▪
▪
▪

сведете до минимум допира до повърхности; да поставите знаци и
поддържате Вашите служители, когато напомнят на клиентите
намалите броя на точките за контакт с трудещите се
осигурите места за измиване на ръцете или дезинфектант за почистване на
ръцете на входните и изходните точки, ако е възможно.

Как да почиствате и дезинфекцирате
Преди повърхността да бъде дезинфекцирана, важно е първо да се почисти.
Прахът и мръсотията могат да намалят способността на дезинфектантите да
убиват микробите.
Трябва да предоставите на работниците си подходящи почистващи и
дезинфекциращи препарати и лични предпазни средства и да се уверите, че са
обучени как да ги използват.

Каква е разликата между почистване и дезинфекциране?
Почистване означава физическо отстраняване на микроби (бактерии и вируси),
прах и мръсотия от повърхности с помощта на почистващ препарат и воден
разтвор.
Дезинфекциране означава използване на химикали за унищожаването на
микроби по повърхностите. Дезинфектантите обикновено са необходими само ако
повърхността може да е била заразена с вируса.
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Кои площи трябва да се почистват и дезинфекцират и колко
често?
Всички повърхности, които се докосват често, трябва да се почистват редовно,
като дръжки на врати, щандове, телефони, ПОС-терминали и помощни помещения
като тоалетни.
Повърхностите, които са видимо замърсени или по които има нещо разлято,
трябва да се почистят възможно най-скоро.
Дезинфекция е необходима, ако е имало потвърден или подозиран случай на
COVID-19 на работното място. Ако на работното Ви място всеки ден влизат много
хора, препоръчва се редовно да дезинфекцирате.

Какво ще стане, ако има случай на COVID-19 на работното ми
място?
Ако имате случай на COVID-19 на работното място, здравните власти във Вашия
щат или територия ще Ви кажат какво да направите. Следвайте техните
инструкции.
Вашето работно място трябва да бъде почистено и дезинфекцирано основно,
преди хората да могат да се върнат на работното място.

Какво ще кажете за личните вещи на работниците?
Трябва да информирате работниците си редовно да почистват лични вещи,
използвани на работното място, като очила и телефони, като използват
дезинфектиращи кърпички.

Ако всичко е продадено, мога ли да направя свой собствен
дезинфектант?
Дезинфектантите, закупени от магазина, отговарят на държавните стандарти, така
че знаете, че ще действат. Въпреки това, можете да приготвите дезинфекциращ
разтвор, като използвате белина и вода. Уверете се, че боравите с химикали
внимателно, тъй като те могат да бъдат опасни.
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Какво трябва да носят моите работници, когато почистват?
В повечето случаи не е необходимо работниците да носят защитно облекло, за да
почистват работното си място. Като отправна точка:
▪
▪
▪
▪

ръкавиците са минималното изискване
хирургични маски трябва да се използват при почистване на област, засегната
от предполагаем или потвърден случай на COVID-19
не се изискват престилки и костюми за еднократна употреба
трябва да предоставите всякакви лични предпазни средства и да обучите
работниците си как да ги използват безопасно.

Антибактериален препарат ще убие ли COVID-19?
Антибактериалните препарати са предназначени за убиване на бактерии. COVID19 обаче се причинява по-скоро от вирус, отколкото от бактерии, така че не е
необходим антибактериален препарат.
За почистване на ръцете са ефективни обикновен сапун и топла вода.

Повече информация
За повече информация относно COVID-19 и безопасност и здраве при работа
посетете уебсайта на Safe Work Australia.
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