COVID-19 a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - malé
podniky
Posudzovanie a riadenie rizík
COVID-19 zmenilo spôsob, akým všetci žijeme a pracujeme. Svet malých podnikov je však
stále činný.
Posúdenie rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci COVID-19 je nevyhnutným krokom
pre malé podniky, aby identifikovali a riadili riziká pre vás, vašich zamestnancov a
zákazníkov.
Pri hodnotení rizika sa treba opýtať:
•

Aké sú riziká?

•

Aká škoda by mohla niekomu spôsobiť a aká je pravdepodobnosť?

•

Aká je úroveň rizika?

•

Čo môžem urobiť pre ovládanie rizika?

•

Ako bude riziko kontrolované a monitorované, aby sa zabezpečilo fungovanie
kontrolných opatrení a aby sa ovládli nové riziká?

Zdolávanie rizík stále prebieha - nezabudnite vyhodnotiť všetky nové alebo zmenené riziká
vyplývajúce z COVID-19, ako sú riziká spojené s agresiou zákazníkov, vysokým dopytom po
práci alebo prácou v izolácii.
Musíte hovoriť so svojimi pracovníkmi. Spoločne môžete identifikovať riziká a zistiť, ako ich
ovládnuť.
Nech môžeme všetci udržiavať svet malých podnikov v činnosti. Viac informácií nájdete na
web stránke - safeworkaustralia.gov.au.
Fyzické dištančné opatrenia
Riziko vystavenia COVID-19 sa zvyšuje pri práci v úzkom kontakte s ostatnými. Ak je to
možné, udržujte fyzickú vzdialenosť.
Zvážte:
•

Zmenu usporiadania pracoviska.

•

Usporadúvanie bezosobných stretnutí.

•

Zníženie počtu ľudí v spoločných priestoroch.
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•

Organizáciu čakania v radoch a množstva zákazníkov.

A pokiaľ je to možné, ponechajte čas medzi schôdzkami, aby ste obmedzili fyzické
interakcie a zabezpečte, aby vaši pracovníci mali vlastné nástroje alebo vybavenie.
Pokiaľ ide o usmernenie špecifické pre vaše odvetvie či priemysel, ktoré sa týka COVID-19,
prejdite na stránku safeworkaustralia.gov.au.
Čistenie pracoviska
COVID-19 sa šíri kvapôčkami, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha.
Ľudia môžu získať COVID-19 dotykom povrchu, na ktorom sú baktérie.
Zaistite, aby sa vaše pracovisko čistilo najmenej denne čistiacim prostriedkom a vodou.
Akonáhle je povrch čistý, môžete ho dezinfikovať.
Uprednostňujte čistenie povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú.
Ak máte v práci prípad COVID-19, bude potrebné, aby sa vaše pracovisko pred návratom
ľudí dôkladne vyčistilo a dezinfikovalo.
Pokiaľ ide o usmernenie špecifické pre vaše odvetvie či priemysel, ktoré sa týka COVID-19,
prejdite na stránku safeworkaustralia.gov.au.
Web stránka Safe Work Australia týkajúca sa COVID-19
Oddelenie pre bezpečnosť pri práci (Safe Work Australia) vyvinula nové usmernenia, ktoré
majú pomôcť malým podnikom porozumieť, aké sú ich pracovné a zdravotné povinnosti a
riadiť riziká vyplývajúce z dokumentu COVID-19.
Web stránka safeworkaustralia.gov.au obsahuje informácie o témach, ako je hodnotenie

rizika, fyzické distancovanie, hygiena, osobné ochranné prostriedky, duševné zdravie a
čistenie.
Použitie pomôcky na filtrovanie obsahu vám pomôže ľahko nájsť informácie, ktoré sú
relevantné pre vašu malú firmu a priemysel, ako aj praktické zdroje, ako sú kontrolné
zoznamy na pracovisku a plagáty.
Ak chcete získať konkrétne pokyny pre svoje odvetvie, navštívte web stránku safeworkaustralia.gov.au.
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