à
Skont il-liġijiet mudell tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, min iħaddem għandu d-dover talkura tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u oħrajn fuq il-post tax-xogħol. Bħala persuna li tħaddem, int
trid tidentifika r-riskji fuq il-post tax-xogħol, u fejn tista’ telimina jew tnaqqas dawk ir-riskji.
Int trid tikkonsulta mal-ħaddiema dwar affarijiet li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa u s-sigurtà rigward
il-COVID-19. Ħalli l-ħaddiema jesprimu l-opinjonijiet tagħhom qabel ma tieħu deċiżjonijiet.

Distanzjar fiżiku
Int trid tagħmel kulma tista’ biex iżżomm il-ħaddiema tal-inqas 1.5 metri ‘l bogħod minn xulxin
pereżempju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

illimita interazzjonijiet fiżiċi – ikkomunika billi tuża metodi oħra bħat-telefown jew ir-radju
illimita n-numru ta’ ħaddiema fuq is-sit
aqsam ix-xifts f’AM u PM
naqqas in-numru ta’ xogħlijiet li jridu jitlestew kuljum
ħalli lill-ħaddiema jaħdmu mid-dar, fejn hu possibbli
oħloq passaġġi ġewwa s-sit biex tinżamm separazzjoni fiżika
naqqas in-numru ta’ ħaddiema fiż-żona fi żmien speċifiku, inkluż ħinijiet ta’ meta jieklu u
jieħdu brejk u ssepara l-għamara fil-kmamar tal-brejk
organizza laqgħat onlajn meta dan ikun possibbli, jekk le, ara li jkunu fil-miftuħ u żomm ilħaddiema tal-inqas 1.5 metri ‘l bogħod minn xulxin
ippostponi taħriġ li mhux essenzjali
waħħal sinjali dwar id-distanzjar fiżiku madwar is-sit tax-xogħol

Int trid timmaniġġja kwalunkwe riskji tas-saħħa u tas-sigurtà (pe kif jolqtu l-komunikazzjoni) li tirriżulta
minħabba d-distanzajr fiżiku.

Iċċekkjar tas-saħħa u kwarantina
Żomm għajnejk fuq il-ħaddiema tiegħek għal sintomi tal-COVID-19, bħal deni.
Ikkmanda lill-ħaddiema kollha, kemm jekk jinsabu fuq il-post tax-xogħol jew le, jgħidulek jekk:
•
•
•

għandhomx kwalunkwe sintomi
ġewx esposti għall-persuna li seta’ kellha COVID-19 (anki jekk il-persuna li hi ssusspettata li
għandha l-COVID-19 għadha ma ġietx ittestjata)
rawx ħaddiem ieħor bis-sintomi

Waqqaf il-ħaddiema mix-xogħol jekk qed juru sintomi.

Tindif
Naddaf ta’ spiss bid-diterġent u bid-diżinfettant:
•

uċuħ li ħafna drabi jintmessu – apparat, liftijiet, paranki, poġġamani u bibien
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•
•
•

oġġetti personali bħal nuċċalijiet jew fownijiet
oġġetti tax-xogħol bħal għodda
amenitajiet tas-sit

Ħarreġ il-ħaddiema biex inaddfu l-apparat minnufih wara l-użu.
Kulmin inaddaf għandu:
•
•

jilbes l-ingwanti
juża sanitiżer tal-idejn abbażi tal-alkoħol qabel u wara li jilbes l-ingwanti

Ara li jkollok laned taż-żibel fejn il-ħaddiema jkunu jistgħu jarmu l-iskart u ż-żibel bħal tissues użati.

Iġjene
Il-ħaddiema għandhom jiġi mitluba jipprattikaw iġjene tajba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jgħattu bil-minkeb jew tissue meta jisgħolu jew jgħatsu
jarmu t-tissue b’mod korrett
jaħslu idejhom spiss bis-sapun u bl-ilma għal tal-anqas 20 sekonda u jnixxfuhom
kompletament inkluż qabel u wara li jieklu u wara li jmorru t-tojlit
jużaw sanitiżers tal-idejn abbażi tal-alkoħol
jaħslu ġisimhom, xagħarhom (inkluż ix-xagħar tal-wiċċ) u ħwejjiġhom sewwa kuljum
joqgħodu aktar minn 1.5 metri ‘l bogħod minn oħrajn
joqgħodu d-dar jekk ma jifilħux
jevitaw li jmissu wiċċhom
jevitaw jieħdu b’id xulxin u kuntatt fiżiku ieħor mill-viċin
ma jobżqux
jarmu l-loqom ta-sigaretti fil-landa taż-żibel

It-tojlits tiegħek għandhom ikunu nodfa u jkun fihom sapun, ilma u tojlit paper. Ikollhom sanitiżer talidejn abbażi tal-alkoħol għall-użu tal-ħaddiema.

Kunsinni u kuntratturi oħra li jattendu l-post tax-xogħol
Jekk hemm bżonn li jsiru żjarat fuq il-post tax-xogħol:
•
•
•
•
•

agħti struzzjonijiet ċari dwar il-regoli tiegħek waqt li jkunu fuq is-sit
naqqas in-numru ta’ ħaddiema involuti
ara li jkun hemm sanitiżer tal-idejn abbażi tal-alkoħol għall-użu wara l-ġarr tal-kunsinni
ordna lis-sewwieqa tat-trakkijietli qed iżuru jibqgħu fil-vetturi tagħhom
uża, u itlob lill-oħrajn jużaw xogħol ta’ kitba elettronika u jkollhom alternattivi oħra għall-firem

Għal aktar tagħrif
Għal tagħrif dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, żur is-Safe Work Australia
website
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