Zdravje in varnost pri delu – čiščenje
COVID-19 se širi skozi dihalne kapljice, proizvedene, ko okužena oseba kašlja ali kiha.
Oseba lahko dobi virus z dotikanjem površine ali objekta, na katerem je virus in se za
tem dotika svojih ust, nosu ali oči.
Delovna mesta je treba očistiti vsaj dnevno. Čiščenje z detergentom in vodo je dovolj.
Morali bi:
• zmanjšati dotikanje površin; namestite opozorila in podpirajte svoje delavce pri
opozarjanju strank
• zmanjšajte število točk na dotik za delavce
• če je mogoče, zagotovite naprave za umivanje rok in razkužila na vstopnih in
izstopnih točkah.

Kako čistiti in razkuževati
Preden se površina razkuži, je pomembno, da se najprej očisti. Nečistoča in umazanija
lahko zmanjšata sposobnost razkužilmim sredstvom, da uničijo mikrobe.
Delavcem zagotovite ustrezna sredstva za čiščenje in razkuževanje ter osebno zaščitno
opremo in zagotovite, da so usposobljeni za njihovo uporabo.

Kakšna je razlika med čiščenjem in razkuževanjem?
Čiščenje pomeni fizično odstranjevanje mikrobov (bakterij in virusov), nečistoče in
umazanije s površine z uporabo detergenta in vodne raztopine.
Razkuževanje pomeni uporaba kemikalij za uničevanje mikrobov na površinah.
Razkuževalna sredstva so običajno potrebna le, če je bila površina okužena z virusom.

Katera območja je treba očistiti in razkužiti in kako pogosto?
Vse površine, ki se pogosto dotikajo je treba redno čistiti, kot so vrata ročaji, števci,
telefoni, EFTPOS in prostori, kot so stranišča.
Površine, ki so vidno umazane, ali so mokre, je treba očistiti v najkrajšem možnem času.
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Razkuževanje je potrebno, če je bilo potrjeno ali se sumi, da je na delovnem mestu bil
primer COVID-19. Če na vaše delovno mesto vsak dan prihaja veliko ljudi, je
priporočljivo, da redno razkužujete.

Kaj pa, če na mojem delovnem mestu obstaja primer COVID-19?
Če imate primer COVID-19 na delovnem mestu, bo vaš državni ali teritorialni organ za
zdravsto - state or territory health authority povedal, kaj storiti. Sledite navodilom.
Vaše delovno mesto bo treba temeljito očistiti in razkužiti, preden se bodo ljudje lahko
vrnili na delovno mesto.

Kaj pa osebni predmeti delavcev?
Svojim delavcem morate povedati, da redno čistijo osebne predmete, ki se uporabljajo
na delovnem mestu, kot so očala in telefoni, s pomočjo razkužilnih robčkov.

Če so vsa razkužila razprodana, ali lahko naredim svoja?
Razkužila, kupljena v trgovini, izpolnjujejo vladne standarde, tako da ste sigurni, da so
učinkoviti. Vendar pa lahko pripravite razkužilne raztopine z belilom in vodo. Poskrbite,
da boste s kemikalijami ravnali previdno, saj so lahko nevarne.

Kaj naj moji delavci nosijo za čiščenje?
V večini primerov ni potrebno, da delavci nosijo zaščitna oblačila za čiščenje vašega
delovnega mesta. Kot izhodišče:
▪ rokavice so minimalna zahteva
▪ kirurške maske je treba uporabiti, če je območje osumljeno ali potrjeno, s primerom

COVID-19
• oblačila in obleke za enkratno uporabo niso potrebne
• morate zagotoviti osebno zaščitno opremo in usposobiti svoje delavce, da jo varno
uporabljajo.

Ali bo antibakterijski izdelek uničil COVID-19?
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Antibakterijski izdelki so namenjeni za uničevanje bakterij. Vendar, COVID-19 povzroče
virus, ne pa bakterija, tako da antibakterijsko zdravilo ni potrebno.
Za čiščenje rok, redna uporaba mila in tople vode, je učinkovito.

Več informacij
Za več informacij o COVID-19 ter o zdravju in varnosti pri delu pojdite na spletno stran
Safe Work Australia website.
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