COVID-19 ja työterveys ja -turvallisuus - rakennusala
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien mallilakien mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia
sekä työntekijöiden että muiden työpaikalla olevien terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan on
tunnistettava työpaikalla olevat riskit ja mahdollisuuksien mukaan poistettava tai minimoitava ne.
Työntekijöitä on konsultoitava COVID-19 -tautiin liittyvissä terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa. Anna työntekijöiden ilmaista mielipiteensä ennen päätöksentekoa.

Fyysinen etäisyys
Työnantajan on tehtävä voitavansa pitääkseen työntekijät vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan,
esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rajoittamalla fyysistä vuorovaikutusta – kommunikoi muilla tavoin, kuten puhelimella tai
radiolla
rajoittamalla työmaalla olevien työntekijöiden lukumäärää
jakamalla työvuorot aamu- ja iltavuoroon
vähentämällä päivittäin suoritettavien tehtävien lukumäärää
sallimalla etätyön mahdollisuuksien mukaan
rakentamalla kävelyreittejä työmaan läpi fyysisen etäisyyden ylläpitämiseksi
vähentämällä samalla alueella yhtä aikaa olevien työntekijöiden lukumäärää, mukaan lukien
ruokatunnit ja muut tauot, ja sijoittamalla taukohuoneiden huonekalut erilleen toisistaan
pitämällä kokoukset verkossa mahdollisuuksien mukaan, ja jos se ei ole mahdollista,
pitämällä ne avoimissa tiloissa ja osallistujat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan
lykkäämällä koulutusta, joka ei ole välttämätöntä
laittamalla työpaikalle opasteita muistuttamaan fyysisestä etäisyydestä

Fyysisen etäisyyden aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit (esim. vaikutus viestintään) on hallittava.

Terveystarkastukset ja karanteeni
Seuraa työntekijöitä COVID-19 -taudin oireiden, kuten kuumeen, varalta.
Opasta kaikkia työntekijöitä, olivatpa he työpaikalla tai ei, kertomaan sinulle, jos:
•
•
•

heillä on oireita
he ovat altistuneet henkilölle, jolla saattaa olla COVID-19 (vaikka COVID-19 -taudista epäiltyä
henkilöä ei olisikaan vielä testattu)
he näkevät, että toisella työntekijällä on oireita

Pysäytä oireilevan työntekijän työnteko.

Siivous
Puhdista usein käyttäen pesuainetta tai desinfiointiainetta:
•
•
•

pinnat, joita kosketellaan usein – laitteet, hissit, nosturit, kaiteet ja ovet
henkilökohtaiset tavarat, kuten silmälasit ja puhelimet
työhön liittyvät tavarat, kuten työkalut
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•

työmaalla olevat kalusteet ja tavarat

Opeta työntekijät puhdistamaan laitteet heti käytön jälkeen.
Siivotessa tulee:
•
•

käyttää suojakäsineitä
käyttää alkoholipohjaista käsien desinfiointihuuhdetta ennen ja jälkeen käsineiden käytön

Työntekijöiden käytössä on oltava suljettavia jäteastioita jätteelle ja roskille, kuten käytetyille
nenäliinoille.

Hygienia
Työntekijöiden tulisi noudattaa hyvää hygieniaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yskiä ja aivastaa kyynärtaipeeseen tai nenäliinaan
hävittää nenäliinat oikein
pestä kädet usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan ja kuivata ne kunnolla,
mukaan lukien ennen ja jälkeen aterioinnin ja WC:ssä käynnin jälkeen
käyttää alkoholipohjaista käsien desinfiointihuuhdetta
pestä kehonsa, hiuksensa (mukaan lukien parta) ja vaatteensa huolella joka päivä
pysytellä vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisista
sairastuessaan pysyä kotona
välttää koskettelemasta kasvojaan
välttää kättelyä ja muita lähikontakteja
pidättyä syljeksimästä
laittaa tupakantumpit roskiin

Pesutilojen on oltava puhtaat ja niissä on oltava saippuaa, vettä ja WC-paperia. Pidä alkoholipohjaista
käsien desinfiointihuuhdetta saatavilla työntekijöille.

Tavarantoimitus ja muiden urakoitsijoiden käynnit työpaikalla
Jos vierailut työpaikalle ovat tarpeellisia:
•
•
•
•
•

anna selkeät ohjeet siitä, miten työmaalla ollessa toimitaan
minimoi osallistujien lukumäärä
pidä alkoholipohjaista käsien desinfiointihuuhdetta saatavilla jakelutuotteiden käsittelyn
jälkeen käytettäväksi
ohjeista työmaalla käyviä kuorma-autonkuljettajia pysymään ajoneuvoissaan
käytä ja pyydä muitakin käyttämään sähköisiä asiakirjoja ja vaihtoehtoisia allekirjoitustapoja

Lisätietoja
Lisätietoja työterveydestä ja -turvallisuudesta on sivustolla Safe Work Australia.
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