Riskien arviointi ja hallinta
COVID-19-tauti on muuttanut meidän kaikkien elin- ja työtapoja. Pienyritysten elämä
kuitenkin jatkuu.
COVID-19-taudista johtuva työterveyden ja -turvallisuuden riskinarviointi on pienyrityksille
välttämätöntä, jotta tunnistetaan ja hallitaan yrittäjään itseensä, henkilökuntaan ja
asiakkaisiin kohdistuvia riskejä.
Suorittaessasi riskinarviointia, kysy itseltäsi:
•

Mikä on vaarana?

•

Mitä haittaa siitä voisi olla jollekulle, ja miten todennäköisesti?

•

Miten merkittävä riski on?

•

Miten voin hallita riskiä?

•

Miten riskiä arvioidaan ja seurataan, jotta varmistetaan valvontatoimien toimivuus ja
tarkastus uusien vaarojen varalta?

Riskinhallinta on jatkuvaa – varmista, että arvioinnissa huomioidaan myös COVID-19pandemiasta johtuvat uudet tai muuttuneet riskit, kuten asiakkaiden aggressiivisuudesta,
työn vaativuudesta tai eristyksissä työskentelystä aiheutuvat riskit.
Työntekijöiden kanssa on keskusteltava. Yhdessä voitte tunnistaa riskit ja selvittää, miten
niitä voi hallita.
Pidetään yhdessä pienyritysten pyörät pyörimässä. Lisätietoa saat sivustolta
safeworkaustralia.gov.au.
Fyysinen etäisyys
COVID-19-altistuksen riski kasvaa, kun työtä tehdään lähekkäin. Huomioi turvavälit
mahdollisuuksien mukaan.
Harkitse:
•

työpaikan sijoittelun suunnittelua uudelleen.

•

kokousten pitoa etäyhteyksin.

•

sosiaalitiloja käyttävien henkilöiden lukumäärän vähentämistä

•

jonojen ja asiakasmäärien hallintaa.
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Jätä mahdollisuuksien mukaan ajanvarauskäyntien välille aikaa, jotta rajoitetaan fyysistä
kanssakäymistä, ja varmista, että työntekijöillä on omat työkalut tai laitteet.
COVID-19-pandemiaan liittyvää alakohtaista ohjausta saa sivustolta
safeworkaustralia.gov.au.
Työpaikan puhtaanapito
COVID-19-tauti leviää pisaroiden kautta tartunnan saaneen yskiessä tai aivastaessa.
COVID-19-taudin voi saada myös koskettamalla pintoja, joilla on virusta.
Varmista, että työpaikka siivotaan vähintään kerran päivässä pesuaineella ja vedellä.
Kun pinta on puhdas, se voidaan desinfioida.
Etusijalla pintojen puhdistuksessa ovat usein kosketellut pinnat.
Jos työpaikalla ilmenee COVID-19-tartunta, työpaikka on puhdistettava ja desinfioitava
perusteellisesti, ennen kuin sinne voi palata.
COVID-19-pandemiaan liittyvää alakohtaista ohjausta saa sivustolta
safeworkaustralia.gov.au.
Safe Work Australian COVID-19-sivusto
Safe Work Australia on kehittänyt uuden ohjeiston auttamaan pienyrityksiä ymmärtämään
työterveys- ja -turvallisuustehtäviään ja hallitsemaan COVID-19-taudista johtuvia riskejä.
Sivustolla safeworkaustralia.gov.au on tietoa eri aiheista, kuten kuinka riskinarviointi
tehdään, fyysinen etäisyys, hygienia, henkilönsuojaimet, mielenterveys, sekä puhtaanapito.
Suodatustyökalun avulla on helppo löytää sisällöstä omaa alaasi ja pienyritystäsi koskevaa
tietoa, sekä käytännöllistä materiaalia, kuten työpaikan tarkistuslistoja ja julisteita.
Oman alasi erityisohjeita voit lukea verkossa nyt osoitteessa safeworkaustralia.gov.au.
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