קוביד 19 -בריאות ובטיחות בעבודה -ענף הבנייה
על פי מדיניות חוקי הבריאות והבטיחות התעסוקתית ,מוטלת על המעסיק האחריות לשמירה על בריאות ובטיחות
העובדים שלו ואנשים אחרים הנמצאים באתר העבודה .כמעסיק ,אתה חייב לזהות סיכונים במקום העבודה ,ובמידת
האפשר להסיר או למזער את הסיכונים הללו.
אתה חייב להתייעץ עם העובדים בכל הקשור לבריאות ובטיחות הנוגעים לקוביד .19-אפשר לעובדים להביע את דעתם
לפני שאתה מסיק מסקנות ומחליט החלטות.

שמירת ריחוק חברתי
אתה חייב לעשות כל שביכולתך להבטיח שהעובדים שומרים על מרחק של לפחות 1.5מטר ,לדוגמה:
•

להגביל מגע גופני -לשמור על קשר באמצעות שיטות אחרות כגון באמצעות טלפון או מכשיר קשר

•

להגביל את מספר העובדים במקום העבודה

•

לחלק את המשמרות למשמרות של בוקר ואחרי הצהריים

•

להפחית את מספר המטלות שיש להשלים בכל יום

•

לאפשר לעובדים שלך לעבוד מהבית ,אם הדבר אפשרי

•

ליצור דרכי מעבר באתר העבודה על מנת לאפשר הפרדה גופנית ושמירת מרחק

•

להפחית את מספר העובדים באזור מסויים באותו הזמן ,כולל בהפסקות ובהפסקות אוכל ולפזר את
השולחנות והכיסאות בין החדרים המיועדים לשימוש בהפסקות

•

לדחות למועד אחר השתלמויות לא חיוניות

•

לתלות שלטים ופוסטרים ברחבי מקום העבודה המתריעים על חשיבות שמירת המרחק

אתה צריך להתמודד עם סיכונים אפשריים לבריאות ובטיחות בעבודה (לדוגמה ההשפעה על תקשורת) שעלולים
להופיע כתוצאה של שמירת מרחק גופני.

בדיקות בריאות ובידוד
אתה אחראי לבדוק את עובדיך להופעת תסמינים (תופעות ,סימפטומים) של קוביד ,19-כגון אם הם סובלים מחום.
עליך להודיע לכל העובדים ,בין אם הם נמצאים באתר העבודה או שלא ,לומר לך אם הם:
•

חשים אי אילו תסמינים

•

נחשפו לאדם העלול להיות נגוע בקוביד( 19-אפילו אם האדם הזה רק חשוד כנגוע בקוביד 19-אך טרם נבדק)

•

מבחינים בעובד אחר הסובל מהתסמינים

להפסיק את עבודתם של עובדים הסובלים מהתסמינים.

ניקיון
דאג לנקות עם סבון נוזלי או נוזל חיטוי בתכיפות:
•

משטחים בהם נוגעים בתכיפות -ציוד ,מעליות ,ציוד הרמה ,מעקות ,ידיות ודלתות

•

חפצים אישיים כמו משקפיים וטלפונים
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•

ציוד עבודה כמו כלי עבודה

•

שירותים הנמצאים באתר העבודה לנוחות המבקרים בו

הדרך את העובדים לנקות את הציוד מיד לאחר השימוש.
עובדים העוסקים בניקיון צריכים:
•

ללבוש כפפות

•

להשתמש בנוזל חיטוי ידיים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי שהם לובשים כפפות

לדאוג למקם פחי אשפה עם מכסה באתר העבודה כדי שהעובדים יוכלו לזרוק לפחים פסולת ואשפה כמו מגבונים (טישו)
משומשים.

היגיינה
יש לדרוש מהעובדים להקפיד לשמור על היגיינה טובה:
•

לכסות את הפה עם מגבון או עם המרפק כשמשתעלים ומתעטשים

•

לזרוק את המגבונים המשומשים לפח האשפה

•

לרחוץ ידיים בתכיפות עם סבון ומים למשך לפחות  20שניות ולייבש את הידיים לגמרי ,כולל לפני ואחרי שאוכלים
ואחרי שהולכים לבית השימוש

•

לחטא ידיים עם נוזל חיטוי ידיים על בסיס אלכוהול

•

לרחוץ את הגוף ,השיער (כולל שיער הפנים) ואת הבגדים באופן יסודי מדי יום

•

לשמור על מרחק של לפחות 1.5מטר

•

להישאר בבית אם חולים

•

להימנע מלגעת בפנים

•

להימנע מללחוץ ידיים וממגע גופי קרוב עם אנשים אחרים

•

להימנע מלירוק

•

לזרוק בדלי סיגריה לפח האשפה

חדרי הרחצה במקום העבודה שלך חייבים להיות נקיים ומצויידים בסבון ,מים ונייר טואלט .לדאוג לספק נוזל חיטוי ידיים
על בסיס אלכוהול לשימוש העובדים.

הגעת משלוחים וקבלנים אחרים לאתר העבודה
אם נדרשים ביקורים לאתר העבודה:
•

הבהר למבקרים הנמצאים באתר בצורה ברורה מהם הדרישות שלך

•

הפחת את מספר העובדים המעורבים למינימום האפשרי

•

דאג לספק נוזל חיטוי ידיים על בסיס אלכוהול לשימוש העובדים לאחר הטיפול במשלוחים

•

דאג שנהגי המשאיות המגיעים לאתר העבודה יישארו במשאיות

•

עשה שימוש באמצעים אלקטרוניים לחתימה על מסמכים ובקש מאחרים לעשות זאת גם כן
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מידע נוסף
Safe Work Australia website למידע נוסף על בריאות ובטיחות תעסוקתית בקרו באתר
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