קוביד 19-ובריאות ובטיחות בעבודה -עסקים קטנים
הערכת וניהול סיכונים

קוביד  -19שינתה את האופן בו אנו חיים ועובדים .אך עולם העסקים הקטנים ממשיך להסתובב.
הערכת סיכוני בריאות ובטיחות בעבודה של קוביד  19-היא צעד חיוני לעסקים קטנים ,לזיהוי וניהול
סיכונים לך ,לצוות העובדים שלך וללקוחות.
כאשר אתה עורך הערכת סיכונים ,שאל את עצמך:
•

מהם הסכנות?

•

איזו פגיעה עלולה סכנה זו לגרום למישהו ,ועד כמה פגיעה זו בגדר הסביר?

•

מהי רמת הסיכון?

•

מה עלי לעשות להתמודד עם הסיכון?

•

כיצד ניתן לבחון מחדש ולעקוב אחר הסיכון ,על מנת להבטיח שאמצעי הבקרה פועלים ,וכיצד
ניתן לבחון אם ישנן סכנות נוספות?

תהליך ניהול סיכונים אינו מסתיים לעולם ,זהו מאמץ שנמשך כל העת -אתה נדרש לוודא שאתם
בוחנים כל סיכון חדש או שינוי בסיכון שנגרם עקב קוביד ,19-כמו למשל סיכונים הנגרמים מעליה
באגרסיביות של לקוחות ,עליה בדרישות העבודה או עבודה בתנאי בידוד.
אתה נדרש לשוחח עם עובדיך .יחדיו תוכלו לזהות את הסיכונים ולחשוב על דרכים להתמודד עמם.
אז בואו כולנו יחדיו נסייע לעולם העסקים הקטנים להמשיך להסתובב .לפרטים נוספים ,בקרו באתר
בטיחות בעבודה אוסטרליה
שמירת מרחק פיזי
הסיכון של חשיפה לקוביד 19 -עולה כאשר עובדים בקירבת אנשים אחרים .שמרו על מרחק פיזי
אחד מהשני במידת האפשר.
מומלץ לשקול:
•

לעצב מחדש את מערך אתר העבודה.

•

עריכת פגישות ממרחק ,שאינן פנים מול פנים ,כגון באמצעות שיחות וידאו.

•

הפחתת מספר האנשים המרוכזים באזורים ציבוריים ,כגון חדרי אוכל.

•

למנוע עמידת אנשים בתורים והפחתת מספר הלקוחות המכונסים באותה העת.
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במידת האפשר ,דאג להשאיר מרווחי זמן מספיקים בין מטלות ,פגישות ומשימות בעבודה כדי
להפחית מגע בין אנשים ולהבטיח שהעובדים משתמשים בכלים ובציוד שלהם ,ולא נדרשים לזה של
מישהו אחר.
להדרכה המיועדת לענפי תעשיה ספציפיים בנוגע לקוביד ,19-בקר באתר מוסד בטיחות בעבודה
אוסטרליה.
שמירה על נקיון מקום העבודה
קוביד 19-מתפשט באמצעות טיפות קטנטנות הנוצרות כאשר אדם הנגוע בנגיף משתעל או מתעטש.
ניתן להידבק בקוביד 19-מנגיעה במשטח המזוהם בחיידקים.
הקפד שינקו את מקום העבודה שלך לפחות פעם אחת ביום עם מים וחומרי ניקוי.
כשהשטח נקי ,ניתן לחטא אותו.
דאג לנקות בתדירות גבוהה משטחים שנוגעים בהם רבות.
אם יתגלה אדם שנחשף לקוביד 19-במקום העבודה שלך ,האתר יידרש לעבוד נקיון וחיטוי יסודי לפני
שאנשים יוכלו לחזור אליו.
להדרכה המיועדת לענפי תעשיה ספציפיים בנוגע לקוביד ,19-בקר באתר מוסד בטיחות בעבודה
אוסטרליה.
אתר קוביד 19-של המוסד לבטיחות בעבודה אוסטרליה
המוסד לבטיחות בעבודה אוסטרליה פיתח תכנית הדרכה לסייע לעסקים קטנים להבין את חובתם
להבטיח שמקום העבודה שלהם ישמור על בריאותם ובטיחותם של כל האנשים הקשורים אליו ,וזה
כולל את התמודדות עם הסיכונים הנגרמים מקוביד.19-
אתר מוסד בטיחות בעבודה אוסטרליה מכיל מידע על נושאים כגון הדרכים לנהל הערכת סיכונים,
שמירת מרחק פיזי ,היגיינה ,ציוד הגנה אישי ,בריאות נפשית ,ושמירה על הנקיון.
סננו את המידע הנדרש בעזרת כלי סינון המידע כדי למצוא מידע רלוונטי לעסק הקטן שלך ולענף
יסט״ של מקום העבודה,
התעשייה בו אתה עובד ,וכן משאבים מעשיים ,כגון ְר ִׁשימַ ת ִׁתּיּוג ,״צֶ 'ק ִׁל ְ
פוסטרים ומודעות.
להדרכה המיועדת לענף התעשייה הספציפי שלך ,בקר באתר מוסד בטיחות בעבודה אוסטרליה.
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