COVID-19 и безбедност и здравље на раду – Мала
предузећа
Процена ризика и довођење ризика под контролу
COVID-19 је променио наш начин живота и рада, али се свет малих предузећа и даље
окреће.
Процена ризика од COVID-19 у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду
је кључан корак за мала предузећа. Морате да идентификујете ризике и да их
доведете под контролу у интересу вас, као власника, вашег особља и ваших
купаца/странака.
Приликом обављања процене ризика, поставите себи следећа питања:
•

Које опасности постоје?

•

Како опасности могу да утичу на људе и колико је вероватно да ће се то
десити?

•

Колики је степен ризика?

•

Шта могу да урадим да ризике доведем под контролу?

•

Како ћу вршити ревизију и праћење ризика да се уверим да су контролне мере
ефикасне и како ћу проверавати да ли су се појавиле неке нове опасности?

Процена ризика никада не престаје – побрините се да извршите процену сваког новог
или измењеног ризика који настане због COVID-19, на пример ризици које представља
агресија купаца/странака, велики обим посла или рад у изолацији.
Морате да разговарате са вашим радницима. Заједнички можете да идентификујете
ризике и начине за њихово довођење под контролу.
Дакле, потрудимо се сви заједно да се свет малих предузећа настави окретати. За
више информација, погледајте вебсајт - safeworkaustralia.gov.au.
Физичко растојање
Ризик од излагања COVID-19 је већи када су радници близу једни других док обављају
посао. Кад год је то могуће, одржавајте физичко растојање.
Размотрите следеће:
•

Промените распоред на радним местима.

•

Немојте одржавати састанке уз лично, физичко присуство људи.
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•

Смањите број људи у заједничким просторијама.

•

Скратите редове и смањите број купаца/странака.

И кад год је то могуће, оставите мало времена између заказаних термина да
ограничите физички контакт и да проверите да ли радници имају свој алат или опрему.
За смернице које се тичу COVID-19 и које су специфичне за вашу делатност,
погледајте safeworkaustralia.gov.au.
Чишћење радних места у предузећу
COVID-19 се шири преко капљица које заражена особа искашље или искија.
Људи могу да добију COVID-19 ако додирну површине на којима се налазе капљице.
Зато пазите да се у вашем предузећу најмање једанпут на дан све површине очисте
детерџентом и водом.
Након чишћења можете и да дезинфикујете површине.
Приоритет треба да буду површине које се често додирују.
Ако се неко у вашем предузећу разболео од COVID-19, цело предузеће мора детаљно
да cе очисти и дезинфикује пре него што људи могу да се врате на посао.
За смернице које се тичу COVID-19 и које су специфичне за вашу делатност,
погледајте safeworkaustralia.gov.au.
Вебсајт Safe Work Australia COVID-19
Оргнизација Safe Work Australia је издала нове смернице да помогне малим
предузећима да разумеју своје дужности у области безбедности и здравља на раду и
да ризике од COVID-19 доведу под контролу.
На safeworkaustralia.gov.au ћете наћи информације о следећим темама: како се

спроводи процена ризика, физичко растојање, хигијена, лична заштитна опрема,
ментално здравље и чишћење.
Послужите се алатом за филтрирање садржаја да лакше пронађете релевантне
информације за ваше мало предузеће и вашу делатност, као и практичне материјале,
на пример спискове за проверу радних места и постере.
За смернице које се тичу COVID-19 и које су специфичне за вашу делатност,
погледајте safeworkaustralia.gov.au.
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