Безбедност и здравље на раду – Чишћење
COVID-19 се шири преко респираторних капљица које заражена особа искашље
или искише. Тим вирусом можете да се заразите ако додирнете површину или
предмет на коме се налази вирус, а затим додирнете уста, нос или очи.
Радна места морају да се очисте најмање једанпут на дан. Чишћење детерџентом
и водом је довољно.
Морате да:
▪
▪
▪

сведете на минимум додиривање површина; поставите знаке и подстичите
раднике да и странке подсећају на то,
смањите број додирних тачака за раднике,
обезбедите места за прање руку или средство за дезинфекцију руку на сваком
улазу и излазу, ако је могуће.

Како треба да вршите чишћење и дезифицирање
Пре дезинфицирања површине, важно је прво очистити је. Прљавштина и
наталожена прашина могу да смање способност уништавања клица средстава за
дезинфекцију.
Радницима морате да дате одговарајуће производе за чишћење и дезинфекцију,
као и личну заштитну опрему и да им одржите обуку да знају како да их користе.

Која је разлика између чишћења и дезифицирања?
Чишћење значи физичко уклањање клица (бактерија и вируса), прљавштине и
наталожене прашине раствором детерџента и воде.
Дезинфицирање значи коришћење хемикалија које убијају клице на површинама.
Средства за дезинфекцију су обично потребна само ако су површине
контаминиране вирусом.
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Које површине треба да се чисте и дезифицирају и колико
често?
Све површине које се често додирују треба редовно да се чисте, на пример кваке,
шалтери, телефони, EFTPOS и санитарне просторије, нпр. тоалети.
Површине које су очигледно прљаве или на које се нешто пролило треба што пре
очистити.
Дезинфекцију је потребно извршити ако је код неког на радном месту потврђено да
има или постоји сумња да би могао да има COVID-19. Ако на ваше радно место
свакодневно улази много људи, препоручује се да и дезинфекцију вршите
редовно.

Шта да радим ако неко у мојој фирми има COVID-19?
Ако имате случај COVID-19 у вашој фирми, здравствене власти ваше државе или
територије - state or territory health authority – ће вам рећи шта треба да радите.
Следите њихова упутства.
Ваше просторије морају темељно да се очисте и дезинфикују пре него што се
радници врате у њих.

Шта треба да се уради са личним стварима радника?
Треба да кажете радницим да марамицама са средством за дезинфекцију редовно
очисте личне ствари које користе на послу, на пример наочаре и телефоне.

Ако су средства за дезинфекцију распродата, да ли могу сам да
направим средство за дезинфекцију?
Готова средства за дезинфекцију испуњавају државне стандарде и због тога су она
сигурно делотворна. Међутим, можете и сами да направите раствор белила
(bleach) и воде и то користите за дезинфекцију. Пазите да опрезно рукујете
хемикалијама, јер могу да буду опасне.

Шта радници треба да носе приликом чишћења?
У већини околности, радници не морају да носе заштитну одећу да би очистили
радни простор. За почетак:
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▪
▪

▪
▪

рукавице су минимални захтев,
хируршке маске би требало користити ако се чисти простор који је могао да
буде контаминиран од стране особе код које се сумња на COVID-19 или код
које је потврђено да има COVID-19,
мантили и једнократна одела нису потребна,
личну заштитну опрему ви морате да дате радницима и да их обучите за њену
безбедну употребу.

Да ли антибактеријски производи убијају COVID-19?
Антибактеријски производи су направљени да убијају бактерије. Међутим, COVID19 изазива вирус, а не бактерија, тако да антибактеријски производи нису
потребни.
За прање руку је довољно ефикасно редовно користити сапун и топлу воду.

Више информација
За више информација о COVID-19 и безбедности и здрављу на раду, go to the Safe
Work Australia website.
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