COVID-19 ve iş sağlığı ve güvenliği - Küçük işletmeler
Risk değerlendirmesi ve yönetimi
COVID-19 hepimizin yaşama ve çalışma şeklini değiştirdi. Ama küçük işletmeler dünyası
dönmeye devam ediyor.
COVID-19 çalışma sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi kendiniz, çalışanlarınız ve
müşterilerinize yönelik riskleri tanımlayıp yönetmek için küçük işletmeler açısından önemli bir
adımdır.
Bir risk değerlendirmesi yaparken kendinize şu soruları sorun:
•

Ne gibi tehlikeler var?

•

Bu tehlikeler insanlara ne zarar verebilir ve bunun olasılığı nedir?

•

Risk seviyesi nedir?

•

Riskleri yönetmek için ne yapabilirim?

•

Kontrol önlemlerinin işe yaramasını sağlamak ve yeni tehlikeleri kontrol etmek için
riskler nasıl gözden geçirilip izlenebilir?

Risk yönetimi süreklilik arz eder. COVID-19'dan kaynaklanan müşterilerin agresifliği, yüksek
iş talebi ya da tecrit ortamında çalışma gibi her türlü yeni ya da değişen riskleri
değerlendirdiğinizden emin olun.
Çalışanlarınızla konuşmalısınız. Her birlikte riskleri tanımlayabilir ve bunların nasıl
yönetileceğini belirleyebilirsiniz.
Küçük işletmeler dünyasını hep birlikte işler durumda tutalım. Daha fazla bilgi için
safeworkaustralia.gov.au. İnternet sitesini ziyaret edin.
Fiziksel mesafe bırakma
Başkalarıyla yakın temas halinde çalışıldığında COVID-19'a maruz kalma riski artar.
Mümkün olan her durumda fiziksel mesafeyi koruyun.
Şunları dikkate alın:
•

İş yeri düzeninizin tasarımını gözden geçirin.

•

Toplantıları yüz yüze olmayacak şekilde yapın.

•

Ortak alanlarda aynı anda bulunacak kişi sayısını sınırlandırın.

•

Kuyrukları ve müşteri sayılarını yönetin.
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Ve mümkün olan durumlarda fiziksel etkileşimleri sınırlamak için randevular arasında zaman
bırakın ve çalışanların kendi alet ya da teçhizatlarıyla çalışmalarını sağlayın.
COVID-19 hakkında sektörlere özel yol gösterme için safeworkaustralia.gov.au İnternet
sitesini ziyaret edin.
İş yerinizi temizleme
COVID-19, enfekte birisi öksürdüğünde ya da hapşırdığında ortaya çıkan damlacıklar
aracılığıyla yayılır.
İnsanlar mikrop bulaşmış yüzeylere dokunduğunda COVID-19'a yakalanabilir.
İş yerinizin deterjan ve suyla asgari olarak günlük temizlendiğinden emin olun.
Bir yüzey temizlendikten sonra onu dezenfekte edebilirsiniz.
Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine öncelik verin.
İş yerinizde COVID-19 vakası ortaya çıkarsa insanların iş yerinize dönebilmesi için önce iş
yeriniz iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
COVID-19 hakkında sektörlere özel yol gösterme için safeworkaustralia.gov.au İnternet
sitesini ziyaret edin.
Safe Work Australia COVID-19 İnternet sitesi
Safe Work Australia küçük işletmelerin çalışma sağlığı ve güvenliği görevlerini anlamalarına
ve COVID-19'dan kaynaklanan riskleri yönetmelerine yardımcı olmak için yeni yol
gösterimler geliştirdi.
safeworkaustralia.gov.au sitesinde risk yönetiminin nasıl yapılacağı, fiziksel mesafe bırakma,
hijyen, kişisel koruyucu donanım ve temizlik gibi konu başlıkları hakkında bilgi bulabilirsiniz.
Küçük işletmeniz ve sektörünüzle ilgili bilgileri ve ayrıca, iş yeri kontrol listeleri ve posterler
gibi pratik kaynakları kolayca bulabilmek için içerik filtreleme aracını kullanın.
Sektörünüze özel yol gösterimler için şimdi safeworkaustralia.gov.au sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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