Sănătatea și securitatea în muncă – Curățenia
COVID-19 se răspândește prin picături respiratorii produse atunci când o persoană
infectată tușește sau strănută. O persoană poate contracta virusul prin atingerea unei
suprafețe sau a unui obiect care are virusul pe el și apoi atinge propria gură, nas sau
ochi.
Locurile de muncă trebuie curățate cel puțin zilnic. Curățarea cu detergent și apă este
suficientă.
Ar trebui să:
▪
▪
▪

minimalizați atingerea suprafețelor; puneți indicatoare și sprijiniți lucrătorii
dumneavoastră să reamintească clienților despre aceste obligații
reduceți numărului de puncte de atingere pentru lucrători
furnizați instalații de spălare a mâinilor sau un dezinfectant pentru mâini la punctele
de intrare și ieșire, dacă este posibil.

Cum să curățați și să dezinfectați
Înainte ca o suprafață să fie dezinfectată, este important să fie mai întâi curățată.
Murdăria și mizeria pot reduce capacitatea dezinfectanților de a ucide microbii.
Trebuie să oferiți lucrătorilor produse adecvate de curățare și dezinfectare și echipament
individual de protecție și să vă asigurați că sunt instruiți cu privire la modul de utilizare a
acestora.

Care este diferența dintre curățare și dezinfectare?
Curățarea înseamnă îndepărtarea fizică a microbilor (bacterii și viruși), a murdăriei și a
mizeriei de pe suprafețe cu ajutorul unui detergent și a unei soluții de apă.
Dezinfectarea înseamnă utilizarea de substanțe chimice pentru a ucide microbii de pe
suprafețe. Dezinfectanții sunt de obicei necesari numai dacă este posibil ca o suprafață
să fi fost contaminată cu virusul.
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Ce zone trebuie curățate și dezinfectate și cât de des?
Orice suprafețe care sunt frecvent atinse trebuie curățate în mod regulat, cum ar fi
mânerele ușilor, tejghele, telefoane, EFTPOS și facilități cum ar fi toaletele.
Suprafețele care sunt vizibil murdare sau au o scurgere trebuie curățate cât mai curând
posibil.
Dezinfectarea este necesară în cazul în care a existat un caz confirmat sau suspectat de
COVID-19 la locul de muncă. Dacă mai multe persoane intră în fiecare zi la locul de
muncă, se recomandă, de asemenea, dezinfectarea în mod regulat.

Ce se întâmplă dacă există un caz de COVID-19 la locul meu de
muncă?
Dacă aveți un caz de COVID-19 la locul de muncă, autoritatea de sănătate de stat sau
teritoriu vă va spune ce să faceți. Urmați-le instrucțiunile.
Locul de muncă va trebui să fie curățat și dezinfectat temeinic înainte ca oamenii să se
poată întoarce la locul de muncă.

Dar obiectele personale ale muncitorilor?
Ar trebui să le spuneți lucrătorilor să curețe în mod regulat obiectele personale utilizate
la locul de muncă, cum ar fi ochelarii și telefoanele, folosind șervețele dezinfectante.

Dacă stocul s-a epuizat, pot să-mi fac propriul dezinfectant?
Dezinfectanții cumpărați din magazin îndeplinesc standardele guvernamentale, deci să
știți că vor avea efect. Cu toate acestea, puteți pregăti o soluție de dezinfectare folosind
înălbitor și apă. Fiți atenți când manipulați substanțele chimice, deoarece acestea pot fi
periculoase.

Ce ar trebui să poarte lucrătorii când fac curățenie la locul de
muncă?
În cele mai multe cazuri, nu este necesar ca lucrătorii să poarte îmbrăcăminte de
protecție pentru a face curățenie locul de muncă. Ca punct de plecare:
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▪
▪
▪
▪

mănușile sunt o cerință minimă
trebuie utilizate măști chirurgicale dacă curățați o zonă afectată de un caz
COVID-19 suspectat sau confirmat
halate și costume de unică folosință nu sunt necesare
trebuie să furnizați orice echipament individual de protecție și să arătați lucrătorilor
cum să-l utilizeze în condiții de siguranță.

Produsele antibacteriene vor ucide virusul COVID-19?
Produsele antibacteriene sunt concepute pentru a ucide bacteriile. Infecția COVID-19
este cauzată de un virus, mai degrabă decât de bacterii, astfel încât un produs
antibacterian nu este necesar.
Pentru curățarea mâinilor, săpunul obișnuit și apa caldă sunt eficiente.

Mai multe informații
Pentru mai multe informații despre COVID-19 și sănătatea și securitatea în muncă,
accesați situl Web Safe Work Australia.
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