Безпека й охорона здоров'я на робочому місці Прибирання
COVID-19 поширюється за допомогою повітряних крапельок, що утворюються при
кашлі або чханні інфікованої людини. Людина може підхопити вірус, доторкнувшись
до поверхні або предмету, на якому знаходиться вірус, а потім доторкнувшись до
власного рота, носа або очей.
Робочі місця повинні зазнавати щоденного прибирання. Прибирання з
використанням миючого засобу і води достатньо.
Ви повинні:
▪

▪
▪

звести до мінімуму дотики до поверхонь
розмістити таблички і сприяти тому, щоб ваші працівники нагадували про це
кліентам
cкоротити кількість точок дотику для робітників
по можливості забезпечити миття рук або санітарну обробку рук на пунктах
входу і виходу.

Як прибирати і дезінфікувати
Перш ніж дезінфікувати поверхню, важливо спочатку її очистити. Бруд і пил можуть
знизити здатність дезінфікуючих засобів вбивати мікроби.
Необхідно забезпечити своїх працівників відповідними засобами для очищення і
дезінфекції та засобами індивідуального захисту, а також провести інструктаж
щодо їх використання.

У чому різниця між прибиранням і дезінфекцією?
Прибирання - означає засіб для фізичного видалення мікробів (бактерій і вірусів),
бруду і пилу з поверхонь за допомогою миючого засобу і водного розчину.
Дезінфекція - означає засіб для хімічного знищення мікробів на поверхнях.
Дезінфікуючі засоби, як правило, необхідні тільки в тому випадку, якщо поверхня
могла бути заражена вірусом.

Які зони слід прибирати і дезінфікувати, і як часто?
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Будь-які поверхні, до яких часто торкаються, повинні регулярно очищатися,
наприклад, дверні ручки, лічильники, телефони, EFTPOS і такі приміщення, як
туалети.
Поверхні зі слідами забруднень або плямами повинні бути очищені якомога
швидше.
Дезінфекція необхідна, якщо на робочому місці є підтверджений або підозрілий
випадок COVID-19. Якщо на ваше робоче місце щодня приходить багато людей,
рекомендується також регулярно проводити дезінфекцію.

Що, якщо на моєму робочому місці є випадок COVID-19?
Якщо у вас на робочому місці є випадок захворювання COVID-19, органи охорони
здоров'я вашого штату або території підкажуть вам, що робити. Дотримуйтесь їх
вказівкам.
Ваше робоче місце повинне бути ретельно очищено і продезинфіковано, перш ніж
співробітники зможуть повернутися на роботу.

Як щодо особистих речей працівників?
Ви повинні доручити своїм співробітникам регулярно очищати особисті речі, які
використовуються на робочому місці, наприклад, окуляри і телефони, за
допомогою дезінфікуючих серветок.

Якщо все розпродано, чи можу я сам зробити дезінфікуючий
засіб?
Дезінфікуючі засоби, придбані в магазині, відповідають державним стандартам, так
що ви знаєте, що вони будуть працювати. Однак, ви можете приготувати
дезінфікуючий розчин, використовуючи відбілювач і воду. Переконайтеся, що ви
поводитеся з хімічними речовинами обережно, так як вони можуть бути небезпечні.

Що повинні вдягати мої робітники, щоб проводити
прибирання?
У більшості випадків немає необхідності носити захисний одяг для прибирання
робочого місця. Для початку:
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▪
▪
▪
▪

рукавички є мінімальною вимогою
хірургічні маски слід використовувати у разі очищення ділянки, ураженої
ймовірним або підтвердженим випадком COVID-19
халати і одноразові костюми не потрібні
вам необхідно надати будь-які засоби індивідуального захисту і навчити ваших
працівників безпечного поводження з ними.

Чи знищить антибактеріальний препарат COVID-19?
Антибактеріальні препарати призначені для знищення бактерій. Однак COVID-19
викликаний вірусом, а не бактеріями, тому в антибактеріальному продукті немає
необхідності.
Для миття рук ефективно використовувати звичайне мило і теплу воду.

Додаткова інформація
Для отримання інформації про COVID-19 і безпеку й охорону здоров'я на робочому
місці, перейдіть за посиланням Safe Work Australia website.
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