COVID-19 και υγεία και ασφάλεια στην εργασία –
Μικροεπιχειρήσεις
Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων
Η νόσος COVID-19 έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε όλοι μας. Αλλά ο
κόσμος των μικρών επιχειρήσεων συνεχίζει να λειτουργεί.
Μια αξιολόγηση κινδύνου της COVID-19 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί
απαραίτητο βήμα για τις μικρές επιχειρήσεις, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των
κινδύνων για εσάς, το προσωπικό και τους πελάτες σας.
Κατά τη διεξαγωγή της εκτίμησης κινδύνου, αναρωτηθείτε:
•

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

•

Ποια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει σε κάποιον και πόσο πιθανό είναι;

•

Ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου;

•

Τι μπορώ να κάνω για να διαχειριστώ τους κινδύνους;

•

Πώς θα επανεξεταστεί και θα παρακολουθηθεί ο κίνδυνος ώστε να διασφαλιστεί ότι
λειτουργούν τα μέτρα ελέγχου και θα ελέγχουν νέους κινδύνους;

Η διαχείριση κινδύνων είναι διαρκής – βεβαιωθείτε ότι αξιολογείτε τυχόν νέους ή
μεταβαλλόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τη COVID-19, όπως κινδύνους από
επιθετικότητα πελατών, υψηλή ζήτηση εργασίας ή μεμονωμένη εργασία.
Πρέπει να μιλήσετε με τους εργαζομένους σας. Μαζί μπορείτε να εντοπίσετε τους κινδύνους
και να μάθετε πώς να τους διαχειριστείτε.
Ας κρατήσουμε όλοι μας τον κόσμο των μικρών επιχειρήσεων να λειτουργεί. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο - safeworkaustralia.gov.au.
Σωματική αποστασιοποίηση
Ο κίνδυνος έκθεσης στη νόσο COVID-19 αυξάνεται όταν εργάζεστε σε κοντινή επαφή με
άλλους. Όπου είναι δυνατόν, εφαρμόζετε σωματική αποστασιοποίηση.
Σκεφτείτε:
•

Επανασχεδιασμό της διάταξης του χώρου εργασίας.

•

Διοργάνωση μη αυτοπρόσωπων συναντήσεων.

•

Μείωση του αριθμού ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους.
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•

Διαχείριση των ουρών και του αριθμού πελατών.

Και όπου είναι δυνατόν, αφήνετε χρονικό κενό μεταξύ των ραντεβού για να περιορίσετε τις
σωματικές αλληλεπιδράσεις και να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα δικά τους
εργαλεία ή εξοπλισμό.
Για καθοδήγηση συγκεκριμένων κλάδων για τη COVID-19, επισκεφθείτε το
safeworkaustralia.gov.au.
Καθαρισμός του χώρου εργασίας σας
Η νόσος COVID-19 μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα μολυσμένο
άτομο βήχει ή φταρνίζεται.
Τα άτομα μπορούν να προσβληθούν από τη COVID-19 αγγίζοντας μια επιφάνεια που έχει
πάνω της μικρόβια.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας καθαρίζεται τουλάχιστον καθημερινά με
απορρυπαντικό και νερό.
Μόλις μια επιφάνεια είναι καθαρή, μπορείτε να την απολυμάνετε.
Δίνετε προτεραιότητα καθαρισμού σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
Εάν έχετε κρούσμα COVID-19 στο χώρο εργασίας, ο χώρος εργασίας σας θα πρέπει να
καθαριστεί σχολαστικά και να απολυμανθεί πριν μπορέσουν να επιστρέψουν άτομα.
Για καθοδήγηση συγκεκριμένων κλάδων για τη COVID-19, επισκεφθείτε το
safeworkaustralia.gov.au.
Ιστότοπος της Safe Work Australia για τη COVID-19
Η Safe Work Australia έχει αναπτύξει νέες οδηγίες καθοδήγησης για να βοηθήσει τις μικρές
επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα καθήκοντά τους για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
και να διαχειριστούν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη COVID-19.
Ο ιστότοπος safeworkaustralia.gov.au περιέχει πληροφορίες για θέματα όπως πώς να
διεξάγετε εκτίμηση κινδύνου, σωματική αποστασιοποίηση, υγιεινή, ατομικός εξοπλισμός
προστασίας, ψυχική υγεία και καθαρισμός.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο φιλτραρίσματος περιεχομένων για να βρείτε εύκολα
πληροφορίες που σχετίζονται με τις μικρές επιχειρήσεις και τον κλάδο σας, καθώς και
πρακτικά υλικά, όπως λίστες ελέγχου και αφίσες στο χώρο εργασίας.
Για συγκεκριμένη καθοδήγηση του κλάδου σας, επισκεφθείτε το safeworkaustralia.gov.au.
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