COVID-19 u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol Negozji żgħar
L-assessjar l-immaniġġjar tar-riskji
COVID-19 biddel il-mod kif aħna lkoll ngħixu u naħdmu. Imma d-dinja tan-negozju ż-żgħir
tibqa' taħdem.
L-assessjar tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u COVID-19 hu pass essenzjali
għan-negozji ż-żgħar, biex jidentifikaw u jimmaniġġjaw ir-riskji għalik, għall-istaff tiegħek, u lklijenti.
Meta tkun qed twettaq assessjar tar tar-riskju, staqsi lilek innifsek:
•

X’inhuma l-perikli?

•

Liema ħsara tista' tikkawża lil xi ħadd, u kemm hi probabbli?

•

X'inhu l-livell tar-riskju?

•

X'nista' nagħmel biex nimmaniġġja r-riskji?

•

Kif ir-riskju jiġi rivedut u mmonitorjat, biex ikun assigurat li l-miżuri ta' kontroll qed
jaħdmu u biex jiġu ċċekkjati perikli ġodda?

L-immaniġġjar tar-riskju hi ħaġa kontinwa - kun żgur li tassessja kwalunkwe riskju ġdid jew
mibdul li jirriżulta minn COVID-19, bħal riskji minn aggressjoni tal-klijenti, domanda għolja
għax-xogħol jew xogħol f'iżolament.
Int trid tkellem mal-ħaddiema tiegħek. Flimkien magħhom tistgħu tidentifikaw ir-riskji u
taħdmu kif timmaniġġjahom.
Ejjew naraw lid-dinja kollha ta' negozji żgħar ser tkomplu taħdem. Għal aktar informazzjoni,
imur lejn il-websajt - safeworkaustralia.gov.au
Distanzjar fiżiku
Ir-riskju li tiġi f’kuntatt ma’ COVID-19 jiżdied meta wieħed jaħdem f'kuntatt mill-qrib ma'
oħrajn. Jekk tista’, ipprattika d-distanzjar fiżiku.
Qiess jekk għandekx:
•

Tiddisinja mill-ġdid it-tqassim tal-post tax-xogħol.

•

Torganizza laqgħat mhux wiċċ imb wiċċ.

•

Tnaqqas fin-numru ta' nies f'żoni komuni.

•

Timmaniġġja l-kjuwijiet u n-numri tal-klijenti.
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U fejn possibbli, ħalli ħin bejn appuntament u ieħor biex tillimita kuntatt fiżiku u tiżgura li lħaddiema jkollhom l-għodda jew it-tagħmir tagħhom stess.
Għal gwida speċifika għall-industrija rigward COVID-19, morru għal
safeworkaustralia.gov.au.
Tindif tal-post tax-xogħol tiegħek
COVID-19 jinfirex permezz ta’ qtar żgħir prodott meta persuna infettata tisgħol jew tgħatas.
In-nies jistgħu jiksbu COVID-19 meta jmissu wiċċ li jkollu mikrobi fuqu.
Żgura li l-post tax-xogħol tiegħek jitnaddaf mill-inqas kuljum b'deterġent u ilma.
Hekk kif il-wiċċ ikun nadif, tista' tiddiżinfettah.
Ipprijoritizza t-tindif tal-uċuħ li jintmessu ta' spiss.
Jekk għandek każ ta' COVID-19 fuq ix-xogħol, il-post tax-xogħol tiegħek ser ikollu jitnaddaf
sewwa u jiġi diżinfettat qabel ma n-nies ikunu jistgħu jirritornaw.
Għal gwida speċifika għall-industrija rigward COVID-19, morru għal
safeworkaustralia.gov.au.
Il-websajt COVID-19 ta’ Safe Work Awstralja
Safe Work Australia żviluppat gwida ġdida biex tgħin lin-negozji żgħar jifhmu d-dmirijiet
tagħhom tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u timmaniġġja r-riskji li jirriżultaw minn
COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au għandha informazzjoni dwar suġġetti bħal kif tista’ titwettaq stima
tar-riskju, distanzjar fiżiku, iġjene, tagħmir protettiv personali, saħħa mentali, u tindif.
Uża l-għodda tal-filtrazzjoni tal-kontenut biex issib faċilment informazzjoni li hija rilevanti
għan-negozju żgħir u l-industrija tiegħek, kif ukoll riżorsi prattiċi, bħal listi ta’ kontroll tal-post
tax-xogħol u posters.
Għal gwida speċifika għall-industrija tiegħek, mur onlajn issa safeworkaustralia.gov.au.
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