Työterveys ja -turvallisuus – fyysinen etäisyys
Toisten lähellä työskenteleminen lisää altistusriskiä COVID-19-taudille.
Tämänhetkisten terveysneuvojen mukaan jokaisen, myös työpaikoilla olevien, on
mahdollisuuksien mukaan otettava fyysistä etäisyyttä muihin.
Työntekijöitä ja työturvallisuusvaltuutettuja on konsultoitava COVID-19-tautiin liittyvissä
terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.

Mitä fyysisellä etäisyydellä tarkoitetaan?
Mahdollisuuksien mukaan kaikkien pitää pysyä vähintään 1,5 metrin etäisyydellä
toisistaan (paitsi samassa taloudessa asuvat).
Jotkut osavaltiot ja territoriot ovat saattaneet rajoittaa myös yhtä aikaa työpaikalla
olevien henkilöiden lukumäärää.

Miten työantaja voi toteuttaa fyysistä etäisyyttä työpaikalla?
Sijoittelu
Fyysisen etäisyyden varmistamiseksi työpaikan sijoittelua ja työnkulkua saatetaan joutua
suunnittelemaan uudestaan. Turvavälien merkitseminen lattiaan tai seinään on
harkitsemisen arvoista.
Jos työpaikan fyysistä sijoittelua muutetaan, sijoittelun on sallittava työntekijöiden
turvallinen saapuminen, poistuminen ja muu liikkuminen sekä tavallisissa
työolosuhteissa että hätätilanteissa.

Kokoukset ja koulutus
Jos henkilökunnan kokoontumiset ovat välttämättömiä, käytä etävaihtoehtoja, kuten teletai videokokouksia.
Jos etävaihtoehto ei ole mahdollinen, rajoita kokousaikaa ja osallistujien lukumäärää.
Varmista, että osallistujat ovat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos kokous
on sisätiloissa, varmista riittävä ilmanvaihto.
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Työpaikan tilaratkaisut
Asettele huonekalut etäälle toisistaan ja vähennä yhtä aikaa sosiaalitiloja käyttävien
työntekijöiden lukumäärää esimerkiksi porrastamalla ruokataukoja.
Varmista hisseissä työntekijöiden välinen 1,5 metrin etäisyys mahdollisuuksien mukaan.
Laita työpaikalle opasteita muistuttamaan fyysisestä etäisyydestä. Safe Work Australian
sivustolla on linkkejä erilaisiin julisteisiin ja muuhun materiaaliin.
Harkitse erillistilojen käyttöä, kuten erilliset WC:t työntekijöille ja vierailijoille.

Tavarantoimitukset, urakoitsijat ja vierailijat
Anna työpaikalle tuleville selkeät ohjeet siitä, miten työmaalla ollessa toimitaan.
Esimerkkinä ajoneuvoissa pysytteleminen, matkapuhelinten käyttö yhteydenottoon sekä
sähköisten asiakirjojen käyttö.
Minimoi tavarantoimitusten ja urakoitsijoiden kanssa toimivien työntekijöiden lukumäärä.
Varmista, että jakelutuotteiden käsittelyn jälkeen on mahdollisuus käsienpesuun, tai jos
se ei ole mahdollista, alkoholipohjaisen käsidesinfektiohuuhteen käyttöön.

Työntekijäni eivät voi noudattaa fyysistä etäisyyttä
työskennellessään, tarkoittaako se, että he eivät voi tehdä töitä?
Aina ei ole mahdollista pitää työntekijöitä ja muita koko ajan 1,5 metrin etäisyydellä
toisistaan työpaikalla.
Tällaisessa tapauksessa on harkittava, tarvitseeko tehtävää suorittaa loppuun vai
voisiko sen siirtää myöhemmäksi.
Jos tehtävä on suoritettava ja työntekijät ovat lähikontaktissa, työnantajan on tehtävä
riskien arviointi määrittääkseen, miten terveys- ja turvallisuusriskit voidaan poistaa tai
minimoida.
Jos se on käytännöllistä ja turvallista, arvioi tehtävät ja prosessit, joissa vaaditaan
läheistä kanssakäymistä. Mieti, miten niitä voitaisiin muokata etäisyyden lisäämiseksi.
Jos se ei ole mahdollista, rajoita työntekijöiden lähikontaktissa viettämää aikaa ja valvo
tilannetta muilla tavoin.
Esimerkiksi:
▪ minimoi samaan aikaan alueella olevien henkilöiden lukumäärä
▪ porrasta aloitus-, lopetus- ja taukoaikoja.
▪ siirrä työtehtäviä työpaikan eri alueille tai pois työpaikalta
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▪
▪

eriytä työntekijät tiimeihin, jotka työskentelevät samassa työvuorossa tai määrätyllä
alueella – harkitse, voisiko tiimeillä olla omat ruokailu- tai taukotilat, sekä
varmista, että jokaisella työntekijällä on omat laitteet tai työkalut.

Jatkuva arviointi ja valvonta
Valvo ja arvioi fyysistä etäisyyttä, jotta varmistetaan toimenpiteiden noudattaminen ja
tehokkuus.
Jos fyysisen etäisyyden noudattaminen tuo mukanaan uusia terveys- ja
turvallisuusriskejä, esimerkiksi haittaamalla viestintää tai vähentämällä tehtävässä
työskentelevien henkilöiden lukumäärää, nämä riskit on myös hallittava.

Lisätietoja
Lisätietoja COVID-19-taudista ja työterveydestä ja -turvallisuudesta on sivustolla Safe
Work Australia.
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