COVID-19 и безопасност и здраве при работа – за
малкия бизнес
Оценка и управление на рисковете
COVID-19 промени начина, по който всички живеем и работим. Но светът на малкия
бизнес продължава да се върти.
Оценката на риска за безопасността и здравето при работа, свързан с COVID-19, е
важна стъпка за малките стопански организации, за да идентифицирате и управлявате
рисковете за Вас, Вашия персонал и клиентите.
При извършване на оценка на риска, си задайте въпросите:
•

Какви са опасностите?

•

Каква вреда би могла да бъде причинена на някого и колко вероятно е това?

•

Какво е нивото на риска?

•

Какво мога да направя, за да управлявам рисковете?

•

Как ще бъде преразгледан и наблюдаван рискът, за да се гарантира, че
мерките за контрол действат, и да се проверява за нови опасности?

Управлението на риска е текущ процес – непременно трябва да се оценява всеки нов
или променен риск, произтичащ от COVID-19, като например рискове от агресия от
страна на клиентите, голям обем на работата или работа при изолирани условия.
Трябва да говорите с Вашите служители. Заедно можете да идентифицирате
рисковете и да намерите начин как да ги управлявате.
Нека всички да помогнем света на малкия бизнес да продължава да се върти. За
повече информация, отидете на уебсайта - safeworkaustralia.gov.au.
Физическо дистанциране
Рискът от излагане на COVID-19 се увеличава при работа в близък контакт с други
лица. Където е възможно, практикувайте физическо дистанциране.
Помислете за:
•

Препроектиране на организацията на работното място.

•

Провеждане на срещи, които не са лице в лице.

•

Намалете броя на хората в общите зони.
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•

Управлявайте опашките и броя на клиентите.

Когато е възможно, оставяйте време между назначените посещения, за да ограничат
физическите взаимодействия, и обезпечете работниците със собствени инструменти
или оборудване.
За специфични за отрасъла насоки относно COVID-19, отидете на
safeworkaustralia.gov.au.
Почистване на работното Ви място
COVID-19 се разпространява чрез пръски, които се получават когато заразеното лице
кашли или киха.
Хората могат да прихванат COVID-19, като докосват повърхност, върху която има
микроби.
Осигурете работното Ви място да се почиства поне веднъж дневно с миещ препарат и
вода.
След като повърхността е чиста, можете да я дезинфекцирате.
Приоритизирайте почистващите повърхности, които са често докосвани.
Ако имате случай на COVID-19 на работа, работното Ви място трябва да бъде основно
почистено и дезинфекцирано, преди хората да могат да се върнат.
За специфични за отрасъла насоки относно COVID-19, отидете на
safeworkaustralia.gov.au.
Уебсайта на Safe Work Australia относно COVID-19
Safe Work Australia разработи нови насоки, които да помогнат на малките предприятия
да разберат своите задължения за безопасност и здраве при работа и да управляват
рисковете, произтичащи от COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au разполага с информация по теми като извършване на оценка
на риска, физическо дистанциране, хигиена, лични предпазни средства, психично
здраве и почистване.
Използвайте инструмента за филтриране на съдържанието, за да намерите лесно
информация, която е приложима за Вашия малък бизнес и отрасъл, както и
практически ресурси, като например контролни листове за работното място и плакати.
За конкретни насоки за Вашата индустрия, отидете онлайн сега safeworkaustralia.gov.au.
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