COVID-19 și sănătatea și securitatea în muncă – Afaceri mici
Evaluarea și gestionarea riscurilor
COVID-19 a schimbat modul în care trăim și muncim cu toții. Dar lumea afacerilor mici
continuă să fie activă.
O evaluare a riscurilor pentru sănătate și siguranță la locul de muncă cauzate de COVID-19
este un pas esențial pentru afacerile mici, cu scopul de a identifica și gestiona riscurile
pentru dumneavoastră, personalul dumneavoastră și clienți.
Când efectuați o evaluare a riscurilor, întrebați-vă:
•

Care sunt pericolele?

•

Ce rău ar putea provoca cuiva, și cât de probabil este?

•

Care este nivelul de risc?

•

Ce pot face pentru a gestiona riscurile?

•

Cum trebuie revizuit și monitorizat riscul, pentru a ne asigura că măsurile de control
sunt adecvate și pentru a verifica dacă există pericole noi?

Gestionarea riscurilor se face continuu – asigurați-vă că evaluați orice riscuri noi sau
modificate care decurg din infecția cu COVID-19, cum ar fi riscurile generate de
agresivitatea clienților, cererea crescută de muncă sau munca în izolare.
Trebuie să vorbiți cu lucrătorii dumneavoastră. Împreună puteți identifica riscurile și puteți
discuta cum să le gestionați.
Cu toții să menținem activă lumea afacerilor mici. Pentru mai multe informații, accesați situl safeworkaustralia.gov.au.
Distanțarea fizică
Riscul expunerii la virusul COVID-19 este crescut atunci când lucrați în contact strâns cu alte
persoane. Acolo unde este posibil, păstrați distanțarea fizică.
Luați în considerare:
•

Reproiectarea planului locului de muncă.

•

Organizarea de întruniri care nu sunt față în față.

•

Reducerea numărului de persoane în zonele comune.

•

Gestionați cozile și numărul clienților.
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Și, acolo unde este posibil, mențineți un interval de timp între programări pentru a limita
interacțiunile fizice și pentru a vă asigura că lucrătorii au propriile instrumente sau
echipamente.
Pentru îndrumări specifice industriei în care lucrați, privind COVID-19, accesați
safeworkaustralia.gov.au.
Curățarea locului de muncă
COVID-19 se răspândește prin picăturile produse atunci când o persoană infectată tușește
sau strănută.
Oamenii pot lua infecția COVID-19 prin atingerea unei suprafețe care are microbi pe ea.
Asigurați-vă că locul de muncă este curățat cel puțin zilnic cu detergent și apă.
Odată ce o suprafață a fost curățată, o puteți dezinfecta.
Prioritizați curățarea suprafețelor care sunt atinse frecvent.
Dacă aveți un caz de COVID-19 la lucru, locul de muncă va trebui să fie curățat și
dezinfectat temeinic înainte ca lucrătorii să se poată întoarce.
Pentru îndrumări specifice industriei în care lucrați privind COVID-19, accesați
safeworkaustralia.gov.au.
Situl Web Safe Work Australia în condiții de COVID-19
Safe Work Australia a elaborat noi îndrumări pentru a ajuta afacerile mici să înțeleagă
îndatoririle lor în privința sănătății și securității la locul de muncă, și de a gestiona riscurile
care decurg din infecția cu COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au are informații cu privire la subiecte cum ar fi modul de efectuare a
unei evaluări a riscurilor, distanțarea fizică, igiena, echipamentul individual de protecție,
sănătatea mentală și curățenia.
Utilizați filtrarea conținutului articolului pentru a găsi cu ușurință informații relevante pentru
mica afacere și pentru industria în care lucrați, precum și resurse practice, cum ar fi listele
de verificare și afișele la locul de muncă.
Pentru îndrumări specifice privind industria în care lucrați, accesați online acum safeworkaustralia.gov.au.
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