Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol - Tindif
COVID-19 jinfirex permezz ta’ qtar respiratorju prodott meta persuna infettata tisgħol jew
tagħtas. Persuna tista' taqbad il-virus billi tmiss wiċċ ta’ xi post jew oġġett li għandu l-virus
fuqu u mbagħad tmiss il-ħalq, l-imnieħer jew l-għajnejn tagħha stess.
Il-postijiet tax-xogħol għandhom jitnaddfu mill-inqas kuljum. Tindif b'deterġent u ilma huwa
biżżejjed.
Imissek:
•

timminimizza l-mess tal-uċuħ; tqiegħed sinjali u tissapportja lill-ħaddiema tiegħek
biex ifakkru lill-klijenti

•

tnaqqas in-numru ta’ punti ta’ kuntatt għall-ħaddiema

•

tipprovdi faċilitajiet tal-ħasil tal-idejn jew sanitiser tal-idejn fil-punti tad-dħul u tal-ħruġ
jekk dan hu possibbli.

Kif tnaddaf u tiddiżinfetta
Qabel ma jiġi ddiżinfettat wiċċ, huwa importanti li l-ewwel jitnaddaf. Il-ħmieġ jistgħu jnaqqsu
l-abilità tad-diżinfettanti biex joqtlu l-mikrobi.
Għandek tipprovdi lill-ħaddiema tiegħek bi prodotti ta' tindif u diżinfettar xierqa u tagħmir
protettiv personali, u tiżgura li jkunu mħarrġa dwar kif jużawhom.

X'inhi d-differenza bejn it-tindif u d-diżinfettar?
Tindif ifisser li tneħħi fiżikament il-mikrobi (batterji u viruses), il-ħmieġ minn uċuħ billi tuża
soluzzjoni ta' deterġent u ilma.
Id-diżinfettar ifisser li tuża sustanzi kimiċi biex toqtol il-mikrobi fuq uċuħ. Id-diżinfettanti
huma ġeneralment meħtieġa biss jekk wiċċ jista' jkun ġie kkontaminat bil-virus.

Liema żoni għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati, u kemm-il darba?
Kwalunkwe uċuħ li jintmessu spiss għandhom jitnaddfu regolarment, bħal pumi talbibien, bankijiet, telefowns, EFTPOS u faċilitajiet bħal tojlits.
Uċuħ li huma viżwalment maħmuġin, jew li għandhom tixrid ta’ xi likwidu, għandhom
jitnaddfu mill-aktar fis possibbli.
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Id-diżinfezzjoni hija meħtieġa jekk kien hemm każ ikkonfermat jew suspettat ta' COVID-19
fuq il-post tax-xogħol. Jekk il-post tax-xogħol tiegħek għandu ħafna nies jidħlu kuljum, huwa
rrakkomandat li tiddiżinfetta wkoll regolarment.

X'jiġri jekk ikun hemm każ ta' COVID-19 fil-post tax-xogħol tiegħi?
Jekk hemm każ ta’ COVID-19 fuq il-post tax-xogħol, l-state or territory health authority (lawtorità tas-saħħa tal-istat jew tat-territorju tiegħek) tgħidlek x'għandek tagħmel. Segwi listruzzjonijiet tagħhom.
Il-post tax-xogħol tiegħek ser ikollu jitnaddaf sewwa u jiġi diżinfettat qabel ma n-nies ikunu
jistgħu jirritornaw fuq il-post tax-xogħol.

Xi ngħidu dwar l-oġġetti personali tal-ħaddiema?
Għandek tgħid lill-ħaddiema tiegħek biex inaddfu regolarment l-oġġetti personali użati fuq ilpost tax-xogħol, bħal nuċċalijiet u telefowns, billi jużaw srievet (wipes) diżinfettanti.

Jekk kollox ikun nbiegħ, nista' nagħmel id-diżinfettant tiegħi stess?
Id-diżinfettanti mixtrija minn ħwienet jissodisfaw l-istandards tal-gvern, u għalhekk taf li se
jaħdmu. Madankollu, tista' tipprepara soluzzjoni ta' diżinfettar bl-użu ta' bliċ u ilma. Kun żgur
li timmaniġġa l-kimiċi bir-reqqa minħabba li jistgħu jkunu perikolużi.

X'għandhom jilbsu l-ħaddiema tiegħi biex inaddfu?
F'ħafna ċirkostanzi, mhemmx bżonn li l-ħaddiema jilbsu ħwejjeġ protettivi biex inaddfu l-post
tax-xogħol tiegħek. Bħala punt tat-tluq:
•
•
•
•

l-ingwanti huwa bżonn minimu
għandhom jintużaw maskri kirurġiċi jekk inaddfu żona affettwata minn każ suspettat
jew ikkonfermat ta’ COVID-19
gowns u ilbiesi li jintremew mhumiex meħtieġa
hemm bżonn tipprovdi kwalunkwe tagħmir protettiv personali u tħarreġ lill-ħaddiema
tiegħek dwar kif tużah b'mod sikur.

Il-Prodott antibatteriku se joqtol COVID-19?
Prodotti antibatteriċi huma maħsuba biex joqtlu l-batterja. Madankollu, COVID-19 huwa
kkawżat minn virus minflok minn batterji, u għalhekk prodott antibatteriku mhux meħtieġ.
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Għat-tindif tal-idejn, sapun regolari u ilma sħun huma effettivi.

Iktar informazzjoni
Għal aktar informazzjoni dwar COVID-19 u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, mur
fuq Safe Work Australia website.
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