Съгласно моделните Закони за здраве и безопасност при работа работодателите имат
задължение да се грижат за здравето и безопасността на своите работници и другите на
работното място. Като работодател Вие трябва да идентифицирате рисковете на работното
място и, когато е възможно, да премахнете или сведете до минимум тези рискове.
Трябва да се консултирате с работниците по въпроси, свързани със здравето и безопасността
относно COVID-19. Позволете на работниците да изразяват мнения, преди да вземете
решения.

Физическо дистанциране
Трябва да направите всичко възможно, за да държите работниците на разстояние поне 1,5
метра един от друг, например:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ограничете физическите взаимодействия - общувайте използвайки други методи, като
телефон или радио
ограничете броя на работниците на обекта
разделете смените на сутрешна и следобедна
намалете броя на задачите, които трябва да бъдат изпълнени всеки ден
позволявайте на работниците да работят от вкъщи, където е възможно
създайте пътеки през обекта, за да поддържате физическото отделяне
намалете броя на работниците в дадена зона по едно и също време, включително
времето за хранене и почивки, и раздалечете мебелите в помещенията за почивка
провеждайте срещите онлайн, където е възможно; ако не, провеждайте ги на открити
пространства и дръжте работниците на разстояние най-малко 1,5 метра
отложете за по-късно несъщественото обучение
поставете знаци за физическо дистанциране около работната площадка

Трябва да управлявате всички рискове за здравето и безопасността (напр. въздействието
върху комуникацията), които се появяват в резултат на физическото дистанциране.

Здравни проверки и карантина
Наблюдавайте работниците си за симптоми на COVID-19, като температура.
Инструктирайте всички работници, независимо дали са на работното място или не, да Ви
кажат, ако:
•
•
•

имат някакви симптоми
са били изложени на контакт с лице, което може да има COVID-19 (дори ако лицето, за
което се подозира, че има COVID-19, все още не е тествано)
забележат друг работник със симптоми
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Спрете работниците от работа, ако проявяват симптоми.

Почистване
Почиствайте често с препарат или дезинфектант:
•
•
•
•

често докосвани повърхности – машини и съоръжения, асансьори, подемници, перила и
врати
лични вещи като очила и телефони
работни елементи, като инструменти
местата за почивка и санитарните помещения на обекта

Обучете работниците да почистват машините и съоръженията веднага след употреба.
Всеки, който почиства, трябва да:
•
•

носи ръкавици
използва дезинфектант за ръце на алкохолна основа преди и след носенето на
ръкавици

Имайте затворени кошчета, където работниците могат да изхвърлят отпадъци и боклук, като
използвани хартиени кърпички.

Хигиена
От работниците трябва да изисква практикуването на добра хигиена:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да се закриват при кашлица и кихане с лакът или хартиена кърпичка
правилно да изхвърлят хартиените кърпички
да мият ръцете си често със сапун и вода за най-малко 20 секунди и да ги изсушават
напълно, включително преди и след хранене и след отиване до тоалетната
да използват дезинфектанти за ръце на алкохолна основа
всеки ден старателно да измиват тялото и косата си (включително окосмяване по
лицето) и да перат дрехите си
да стоят на повече от 1,5 метра от другите
да останат вкъщи, ако са болни
да избягват да докосват лицето си
да избягват ръкостискането и други близки физически контакти
да се въздържат от плюене
да изхвърлят угарките от цигарите си в кошчето

Вашите санитарни помещения трябва да са чисти и в тях трябва да има сапун, вода и тоалетна
хартия. Разполагайте с дезинфектант за ръце на алкохолна основа за употреба от
работниците.

Доставки и други изпълнители, посещаващи работното място
Ако са необходими посещения на работното място:
•

дайте ясни инструкции с Вашите изисквания, докато посетителите са на обекта
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•
•
•
•

сведете до минимум броя на участващите работници
разполагайте с дезинфектант за ръце на алкохолна основа за употреба след обработка
на доставките
наредете на посещаващите водачи на камиони да останат в превозните средства
използвайте, а също така искайте от другите да използват, електронна документация и
имайте алтернативи за подписите

За повече информация
За информация относно безопасността и здравето при работа, отидете на адрес Safe Work
Australia website
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