COVID-19 ter zdravje in varnost pri delu – mala podjetja
Ocenjevanje in obvladovanje tveganj
COVID-19 je spremenil način, kako živimo in delamo. Toda svet malih podjetij se še naprej
obrača.
COVID-19 ocena tveganja za zdravje in varnost pri delu je bistven korak za mala podjetja,
za prepoznavanje in obvladanje tveganj za vas, vaše osebje in stranke.
Pri izvajanju ocene tveganja se vprašajte:
• Kakšne so nevarnosti?
• Kakšno škodo bi lahko povzročilo nekomu, in kako predvidljivo je?
• Kakšna je stopnja tveganja?
• Kaj lahko storim za obvladovanje tveganj?
• Kako se bo tveganje pregledalo in spremljalo, da se zagotovi delovanje nadzornih
ukrepov in preverijo nove nevarnosti?
Obvladovanje tveganja naj bo v poteku – prepričajte se, da ocenite vsa nova ali
spremenjena tveganja, ki nastajajo zaradi COVID-19, kot so tveganja zaradi agresije strank,
veliko povpraševanje po delu ali delo v izolaciji.
Morate govoriti z delavci. Skupaj lahko prepoznate tveganja in določite, kako jih obvladati.
Pomagajmo, da se svet malih podjetij še naprej obrača. Za več informacij, pojdite na spletno
stran - safeworkaustralia.gov.au.
Fizično distanciranje
Tveganje za izpostavljenost na COVID-19 se poveča pri delu, če ste v tesnem stiku z
drugimi. Če je mogoče, izvajajte fizično distanciranje.
Razmislite o:
• Preoblikovanju postavitve delovnega mesta.
• Vzpostavitvi spletnih sestankov.
• Zmanjšanju števila ljudi v skupnih prostorih.
• Upravljanju čakalnih vrst in številu strank.
In kjer je mogoče, naredite časovni razmak med sestanki za omejevanje fizičnih interakcij in
zagotovite, da imajo delavci svoje orodje ali opremo.
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Za smernice, specifične za industrijo, v zvezi s COVID-19, obiščite safeworkaustralia.gov.au.
Čiščenje delovnega mesta
COVID-19 se širi skozi kapljice, ki nastanejo, ko okužena oseba kašlja ali kiha.
Ljudje lahko dobijo COVID-19 z dotikanjem površine, na kateri so mikrobi.
Poskrbite, da bo vaše delovno mesto očiščeno vsaj enkrat na dan z detergentom in vodo.
Ko je površina čista, jo lahko razkužite.
Dajte prednost čiščenju površin, ki se pogosto dotikajo.
Če na delu imate primer COVID-19, bo vaše delovno mesto treba temeljito očistiti in
razkužiti, predno se ljudje lahko vrnejo.
Za smernice, specifične za industrijo, v zvezi s COVID-19, obiščite safeworkaustralia.gov.au.
Safe Work Avstralia COVID-19 spletna stran
Safe Work Avstralia (Varno delo Avstralija) je razvilo nove smernice za pomoč malim
podjetjem pri razumevanju dolžnosti glede zdravja in varnosti pri delu, in obvladovanju
tveganj, ki izhajajo iz COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au nudi informacije o temah, kot so navodila za izvedbo ocene
tveganja, fizičnega distanciranja, higiene, osebne varovalne opreme, duševnega zdravja in
čiščenja.
Z orodjem za filtriranje vsebine lahko preprosto najdete informacije, ki so pomembne za
vaše majhno podjetje in industrijo, ter praktične vire, kot so pregledni seznami in plakati na
delovnem mestu.
Za posebne smernice za vašo industrijo, pojdite na spletno stran - safeworkaustralia.gov.au.
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