Безбедност и здравље на раду – Физичко растојање
Рад на малом растојању повећава ризик од изложености COVID-19.
Тренутно важећи здравствени савет - health advice – је да сви, па тако и радници
на својим радним местима, морају да одржавају физичко растојање, кад год је то
могуће.
Морате да се консултујете са радницима и представницима за безбедност и
здравље на раду по питањима безбедности и здравља на раду у вези са
ситуацијом која је настала услед појаве COVID-19.

Шта је физичко растојање?
Кад год је то могуће, свако мора да одржава растојање од најмање 1,5 метра од
других (осим од чланова породице који живе у истој кући).
Неке државе и територије - states and territories – такође могу да имају рестрикције
укупног броја људи који истовремено могу да се налазе на једном радном месту.

Које мере физичког растојања послодавци могу да уведу на
радним местима?
Распоред
Могуће је да ћете распоред намештаја и опреме, као и ток радних процеса морати
да измените да омогућите физичко растојање. Размотрите постављање знакова на
под или зид да истакнете захтев за одржавање растојања.
Ако мењате физички распоред радних места, нови распоред мора да омогући
радницима слободан улаз и излаз, као и безбедно кретање у радном простору,
како у нормалним радним околностима, тако и у случају ванредне ситуације.

Састанци и обука
Када лични састанци особља нису преко потребни, састанке одржавајте
електронски, нпр. путем теле- или видеоконференције.
Ако су лични састанци заиста неопходни, ограничите њихово време трајања и број
присутних.
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Побрините се да учесници састанка буду на растојању од најмање 1,5 метра. Ако
се састанак одржава у затвореном простору, постарајте се за добру вентилацију.

Помоћне просторије у фирми
Развуците намештај и смањите број радника који ће истовремено користити
заједничке просторије, нпр. тако што ће радници одлазити на паузе на смену, у
групама одређене величине.
Побрините се да радници и у лифтовима одржавају растојање од 1,5 метра, ако је
могуће.
Поставите знаке о физичком растојању. На вебсајту Safe Work Australia ћете наћи
различите постере и материјале - of posters and resources.
Размотрите могућност посебних санитарних просторија за раднике и посетиоце.

Испоруке, уговарачи и посетиоци
Свакоме ко дође у вашу фирму, дајте јасна упутства о захтевима којих морају да
се придржавају док су код вас. На пример, да остану у свом возилу, да за контакт
користе свој мобилни телефон и електронску документацију.
Сведите на минимум број радника који ће контактирати са достављачима и
уговарачима. Обезбедите им просторије за прање руку, а ако то није могуће,
средство за дезинфекцију руку на бази алкохола које треба да употребе након
достављања робе/материјала.

Моји радници не могу да одржавају физичко растојање док
раде. Да ли то значи да они не смеју да раде?
Радницима и другима неће увек бити могуће да одржавају растојање од 1,5 метра
све време док су на послу.
Ако је то случај и код вас, размислите да ли одређени радни задатак мора да се
обави или може да се одложи.
Ако радни задатак мора да се обави и ако ће радници морати да буду у блиском
контакту, послодавци морају да обаве процену ризика и утврде шта могу да
предузму да елиминишу или сведу на минимум ризике по безбедност и здравље.
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Када је то практично и безбедно, извршите ревизију радних задатака и процеса за
које радници морају да буду близу једни других. Идентификујте на које начине
можете да модификујете те радне задатке да повећате растојање између радника.
Ако то није могуће, смањите време које радници проводе у блиском контакту и
уведите и друге контролне мере.
На пример:
▪ сведите на минимум број људи који ће истовремено радити у одређеном
простору,
▪ уведите различито време почињања и завршавања посла, као и време
коришћења пауза,
▪ за обављање неких радних задатака одредите друге делове фирме или места
ван фирме,
▪ поделите раднике у тимове који ће радити у истој смени или у одређеном делу
фирме – такође размотрите могућност да тимови добију своје посебне
просторије за ручавање или за паузе и
▪ побрините се да сваки радник има своју опрему или алате.

Стална ревизија и надзор
Вршите надзор и ревизију физичког растојања да се уверите да радници поштују
мере и да су мере ефикасне.
Ако мере за одржавање физичког растојања доведу до нових ризика по
безбедност и здравље, нпр. ако неповољно утичу на комуникацију или мањи број
људи обавља неки радни задатак, и те ризике ћете морати да доведете под
контролу.

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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