 COVID-19و بهداشت و ایمنی کار  -کسب و کارهای کوچک
ارزیابی و مدیریت خطرات
 COVID-19شیوه زندگی و کار کردن ما را تغییر داده است .اما دنیای کسب و کار کوچک در حال چرخش است.
ارزیابی ریسک بهداشتی و ایمنی کار مربوط به  COVID-19یک گام اساسی برای کسب و کارهای کوچک و برای شناسایی و
مدیریت خطرات برای شما ،کارمندان و مشتریان است.
هنگام انجام ارزیابی یک خطر ،از خود بپرسید:
•

خطر چیست؟

•

آن چه صدمه ای می تواند به کسی برساند و احتمال آن چقدر است؟

•

میزان خطر چیست؟

•

من برای مدیریت خطرات چه کاری می توانم انجام دهم؟

•

چگونه می توان ریسک را بررسی و کنترل کرد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات کنترل کار می کنند و خطرات
جدید را بررسی می کنند؟

مدیریت ریسک مداوم است  -حتما ً خطرات جدید یا تغییر یافته ناشی از  COVID-19را ارزیابی کنید ،مانند خطرات ناشی از
مشتریان پرخاشگر ،تقاضای کاری باال یا کار کردن در انزوا.
شما باید با کارکنان خود صحبت کنید .شما با هم می توانید خطرات را شناسایی کرده و نحوه مدیریت آنها را بررسی کنید.
بیایید همه ما دنیای کسب و کار کوچک را در حال چرخش نگه داریم .برای اطالعات بیشتر ،به این وب سایت مراجعه کنید -
.safeworkaustralia.gov.au
فاصله گیری جسمی
خطر قرار گرفتن در معرض  COVID-19هنگام کار کردن در تماس نزدیک با دیگران افزایش می یابد .در صورت امکان،
فاصله گیری جسمی را رعایت کنید.
موارد زیر را در نظر بگیرید:
•

طراحی مجدد محل کار.

•

برگزاری جلسات غیر حضوری.

•

کاهش تعداد افراد در قسمت های مشترک.

•

صف ها و شماره های مشتری را مدیریت کنید.

و در صورت امکان ،وقتی را بین قرار مالقات بگذارید تا تعامل های جسمی محدود شود و اطمینان حاصل شود که کارکنان
ابزار یا تجهیزات خاص خود را دارند.
برای راهنمایی های خاص صنفی در مورد  ،COVID-19به  safeworkaustralia.gov.auبروید.
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تمیز کردن محل کار تان
 COVID-19هنگامی که فرد آلوده سرفه یا عطسه می کند ،از طریق قطرات تولید شده ،منتشرمی شود.
افراد می توانند  COVID-19را با لمس کردن سطحی که میکروب ها در روی آن هستند ،دریافت کنند.
اطمینان حاصل کنید که حداقل بطور روزانه محل کار شما با مواد شوینده و آب تمیز می شود.
پس از تمیز کردن سطح ،شما می توانید آنرا ضد عفونی کنید.
تمیز کردن سطوحی را که اغلب لمس می شوند در اولویت قرار دهید.
اگر موردی از  COVID-19در محل کار دارید ،باید محل کار تان قبل از بازگشت افراد ،کامالً تمیز و ضد عفونی شود.
برای راهنمایی های خاص صنفی در مورد  ،COVID-19به  safeworkaustralia.gov.auبروید.
وب سایت Safe Work Australia COVID-19
 Safe Work Australiaراهنمایی های جدیدی را برای کمک به کسب و کارهای کوچک در درک وظایف بهداشتی و ایمنی
در کار و مدیریت خطرات ناشی از  COVID-19تهیه کرده است.
 safeworkaustralia.gov.auاطالعاتی در مورد موضوعاتی مانند نحوه انجام ارزیابی خطر ،فاصله گیری جسمی،
بهداشت ،تجهیزات محافظ شخصی ،سالمت روانی و نظافت دارد.
از ابزار فیلترینگ محتوایی استفاده کنید تا به راحتی اطالعاتی را پیدا کنید که مربوط به کسب و کار کوچک و صنف شما و
همچنین منابع عملی مانند چک لیست ها و پوسترهای محل کار هستند.
برای راهنمایی خاص برای صنف خود ،اکنون به صورت آنالین به این وب سایت مراجعه کنید-
safeworkaustralia.gov.au
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