COVID-19 en gezondheid en veiligheid op het werk –
kleine ondernemingen
Risico’s beoordelen en beheren
COVID-19 heeft de manier waarop we leven en werken voor iedereen veranderd. Maar
kleine ondernemingen blijven doorgaan.
Een gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling voor COVID-19 op het werk is een
essentiële stap voor kleine ondernemingen om risico’s voor u, uw personeel en klanten te
identificeren en te beheren.
Stel uzelf de volgende vragen tijdens een risicobeoordeling:
•

Wat zijn de gevaren?

•

Welke schade kan dit aan iemand veroorzaken en hoe waarschijnlijk is het?

•

Wat is het risiconiveau?

•

Wat kan ik doen om de risico’s te beheren?

•

Hoe zal het risico herzien en gecontroleerd worden om te verzekeren dat
controlemaatregelen werken en om op nieuwe gevaren te controleren?

Risicobeheer is doorlopend – beoordeel zeker nieuwe of gewijzigde risico’s als gevolg van
COVID-19, zoals risico’s door agressieve klanten, veel vraag naar werk of in isolatie werken.
Communiceer met uw werknemers. Samen kunt u de risico’s identificeren en uitzoeken hoe
ze te beheren.
Laten we allemaal helpen om kleine ondernemingen draaiend te houden. Ga voor meer
informatie naar de website - safeworkaustralia.gov.au.
Lichamelijke afstand
Het risico op blootstelling aan COVID-19 verhoogt als u in nauw contact met anderen werkt.
Houd waar mogelijk lichamelijke afstand.
Overweeg om:
•

de indeling van de werkplaats opnieuw in te richten.

•

geen persoonlijke ontmoetingen te organiseren.

•

het aantal mensen in gemeenschappelijke ruimten te verlagen.

•

lange rijen en het aantal klanten te beheren.
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Laat waar mogelijk voldoende tijd tussen afspraken om lichamelijke interacties te beperken
en zorg ervoor dat werknemers hun eigen gereedschap of uitrusting hebben.
Ga voor sectorspecifiek advies in verband met COVID-19 naar safeworkaustralia.gov.au.
De werkplaats schoonmaken
COVID-19 verspreidt zich via druppels als een geïnfecteerde persoon hoest of niest.
Men kan COVID-19 ook oplopen door een oppervlak aan te raken waar ziektekiemen op
zitten.
Zorg ervoor dat uw werkplaats minstens dagelijks met reinigingsmiddel en water wordt
schoongemaakt.
Zodra een oppervlak schoon is, kunt u het desinfecteren.
Geef prioriteit aan het schoonmaken van oppervlakken die vaak aangeraakt worden.
Als iemand op uw werk COVID-19 heeft, moet uw werkplaats grondig schoongemaakt en
gedesinfecteerd worden vooraleer mensen terug aan het werk kunnen.
Ga voor sectorspecifiek advies in verband met COVID-19 naar safeworkaustralia.gov.au.
COVID-19-website van Safe Work Australia
Safe Work Australia (Veilig Werken Australië) heeft nieuw advies ontwikkeld om kleine
ondernemingen te helpen hun gezondheids- en veiligheidsverplichtingen beter te begrijpen
en de risico’s van COVID-19 te beheren.
safeworkaustralia.gov.au bevat informatie over onderwerpen zoals het uitvoeren van een
risicobeoordeling, lichamelijke afstand, hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen,
geestelijke gezondheid en schoonmaken.
Gebruik het hulpmiddel om inhoud te filtreren om makkelijk relevante informatie te vinden
voor uw kleine onderneming en sector, alsook praktische hulpmiddelen zoals controlelijsten
en posters voor de werkplaats.
Ga nu online voor sectorspecifiek advies - safeworkaustralia.gov.au.
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