COVID-19 i BHP - małe przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem
Epidemia COVID-19 zmieniła nasz styl życia i pracy. Pomimo to świat małej
przedsiębiorczości wciąż żyje.
Analiza BHP czynników ryzyka COVID-19 jest dla małego przedsiębiorstwa niezbędnym
elementem oceny i zarządzania ryzykiem dla dobra właściciela, jego personelu i klientów.
Przeprowadzając analizę ryzyka, rozważ:
•

Jakie istnieją zagrożenia?

•

Jaką krzywdę mogą one komuś wyrządzić i jakie jest prawdopodobieństwo takiego
zdarzenia?

•

Jaki jest poziom ryzyka?

•

Co mogę zrobić, aby zarządzać tym ryzykiem?

•

W jaki sposób będą zagrożenia monitorowane oraz jak przeprowadzany będzie
przegląd aby upewnić się, że środki zaradcze są skuteczne i że nie pojawiły się nowe
czynniki ryzyka?

Zarządzanie ryzykiem to proces ciągły - dokonuj analizy nowych lub zmieniających się
zagrożeń w odniesieniu do COVID-19, takich jak agresja ze strony klientów, zwiększone
zapotrzebowanie lub praca w izolacji.
Musisz rozmawiać ze swoimi pracownikami. Wspólnie będziecie w stanie zidentyfikować
zagrożenia i ustalić, w jaki sposób nimi zarządzać.
Razem utrzymujmy przy życiu świat małej przedsiębiorczości. Po dalsze informacje udaj się
na stronę safeworkaustralia.gov.au.
Dystans fizyczny
Ryzyko narażenia na COVID-19 wzrasta, gdy pracujemy w bliskim kontakcie z innymi. Gdy
to możliwe, utrzymuj dystans fizyczny.
Rozważ:
•

Zmianę układu przestrzennego zakładu pracy.

•

Przeprowadzanie zebrań bez spotykania się twarzą w twarz.

•

Ograniczanie liczby osób we wspólnych pomieszczeniach.

•

Nadzór nad kolejkami i liczbą klientów.
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Oraz, gdy to możliwe, wstaw przerwy czasowe pomiędzy spotkaniami, aby ograniczać
fizyczne interakcje, a także zapewnij pracownikom ich własne narzędzia i wyposażenie.
Po wskazówki w zakresie COVID-19 specyficzne dla danego sektora gospodarczego, udaj
się na stronę safeworkaustralia.gov.au.
Czyszczenie w zakładzie pracy
COVID-19 rozprzestrzenia się poprzez kropelki wydalane przez zarażoną osobę w czasie
kaszlu lub kichania.
Można też zarazić się COVID-19 przed dotykanie powierzchni, na których znajdują się
zarazki.
Upewnij się, że sprzątanie z użyciem wodnego roztworu detergentu jest przeprowadzane w
twoim zakładzie pracy przynajmniej raz dziennie.
Po wyczyszczeniu powierzchni można je zdezynfekować.
Priorytetowo należy traktować czyszczenie powierzchni, które są często dotykane.
Jeśli w twoim zakładzie pracy pojawił się przypadek COVID-19, zakład będzie musiał być
poddany dokładnemu czyszczeniu i dezynfekcji zanim ludzie będą mogli do niego powrócić.
Po wskazówki w zakresie COVID-19 specyficzne dla danego sektora gospodarczego, udaj
się na stronę safeworkaustralia.gov.au.
Witryna Safe Work Australia podająca informacje na temat COVID-19
Organizacja Safe Work Australia przygotowała nowe wskazówki dla małych przedsiębiorstw
dla ułatwienia im zrozumienia ich obowiązków w zakresie BHP i dla pomocy w zarządzaniu
czynnikami ryzyka epidemii COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au oferuje informacje na temat analizy ryzyka, dystansu fizycznego,
właściwej higieny, zdrowia psychicznego i czyszczenia.
Skorzystaj z narzędzia filtrowania treści, aby łatwo wyszukiwać informacje właściwe dla
twojego typu działalności, a także zasoby praktyczne, takie jak listy kontrolne i plakaty.
Po wskazówki w zakresie COVID-19 specyficzne dla twojego sektora gospodarczego, udaj
się od razu na stronę safeworkaustralia.gov.au.
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