COVID-19 i BHP - przemysł budowlany
Zgodnie z wzorcowymi przepisami BHP, pracodawcy mają obowiązek przestrzegania
ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i innych
znajdujących się w miejscu pracy osób. Jako pracodawca, musisz zidentyfikować czynniki
ryzyka w miejscu pracy oraz, gdy to możliwe, ryzyko te wyeliminować lub zredukować.
Musisz konsultować się z pracownikami w sprawach BHP w odniesieniu do wirusa COVID19. Przed podjęciem decyzji pozwól pracownikom wyrazić własne opinie.
Dystans fizyczny
Musisz dołożyć wszelkich starań, aby utrzymywać pomiędzy pracownikami odległość 1,5
metra, na przykład:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ograniczaj kontakt fizyczny - komunikowanie się powinno odbywać się w inny
sposób, np. przez radio lub telefon
ograniczaj liczbę pracowników obecnych w zakładzie pracy
rozdziel pracę na zmianę przedpołudniową i popołudniową
zmniejsz liczbę zadań do wykonania każdego dnia
gdy to możliwe, pozwól pracować z domu
wyznacz ścieżki przez zakład pracy, utrzymujące dystans fizyczny
zredukuj liczbę osób obecnych w jednym czasie w tym samym pomieszczeniu, w tym
w pokojach śniadaniowych i odpoczynkowych, w których należy porozstawiać meble
jeśli to możliwe, przeprowadzaj zebrania online, a jeśli to niepraktyczne, na otwartej
przestrzeni i z utrzymaniem odległości 1,5 m pomiędzy pracownikami
przełóż na później szkolenia nie uważane za kluczowe
rozmieść w zakładzie pracy znaki na temat utrzymywania fizycznego dystansu

Musisz kontrolować czynniki ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy (np.
wpływ na komunikowanie się), wynikłe z utrzymywania fizycznego dystansu.
Kontrola stanu zdrowia i kwarantanna
Obserwuj pracowników w kierunku objawów mogących wskazywać na obecność wirusa
COVID-19, np. gorączki.
Wymagaj, aby pracownicy powiadamiali cię, niezależnie of tego czy są w pracy, czy nie,
jeśli:
•
•
•

pojawią się u nich jakiekolwiek objawy
mieli kontakt z osobą, która może być zakażona wirusem COVID-19 (nawet jeśli
osoba podejrzana o infekcję COVID-19 nie została jeszcze poddana testom)
zauważyli innego pracownika z objawami

swa.gov.au/coronavirus
Work and Health Safety - Building and Construction - 040720 - Polish

Zatrzymaj pracę pracownika, jeśli wykazuje objawy.
Czyszczenie
Czyść często detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym:
•
•
•
•

powierzchnie często dotykane - sprzęt, windy, dźwigi, poręcze i drzwi
przedmioty osobiste takie jak okulary i telefony komórkowe
przedmioty potrzebne przy pracy, takie jak narzędzia
toalety i pomieszczenia socjalne

Przeszkol pracowników, aby czyścili narzędzia bezpośrednio po użyciu.
Każda sprzątająca osoba powinna:
•
•

nosić rękawiczki
stosować środek dezynfekcyjny do rąk na bazie alkoholu przed nałożeniem
rękawiczek i po ich zdjęciu

Udostępnij kosze na śmieci z pokrywą, aby pracownicy mogli tam wyrzucać odpadki i
śmiecie takie jak zużyte chusteczki higieniczne.
Higiena
Od pracowników wymagać się powinno przestrzegania właściwej higieny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakrywania kaszlu lub kichania chusteczką lub łokciem
wyrzucania chusteczek we właściwy sposób
częstego mycia rąk wodą z mydłem przez przynajmniej 20 sekund i dokładnego
wytarcia rąk, w tym przed i po jedzeniu oraz po odwiedzeniu toalety
stosowania środka dezynfekcyjnego do rąk na bazie alkoholu
porządnego, codziennego mycia ciała, włosów (w tym zarostu na twarzy) i odzieży
utrzymywania odległości co najmniej 1,5 metra od innych
niewychodzenia z domu w przypadku choroby
unikania dotykania swojej twarzy
unikania podawania sobie rąk i innych form bliskiego kontaktu fizycznego
powstrzymania się od spluwania
wyrzucania niedopałków papierosów do kosza

Łazienki w zakładzie pracy powinny być czyste i zaopatrzone w mydło, wodę i papier
toaletowy. Udostępnij pracownikom środek dezynfekcyjny do rąk na bazie alkoholu.
Dostawcy i kontrahenci w zakładzie
Jeśli wymagane są ich wizyty:
•

podaj wyraźne instrukcje, czego wymaga się od odwiedzających w czasie wizyty w
twoim zakładzie
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•
•
•
•

ograniczaj liczbę odwiedzających zakład osób
udostępnij pracownikom środek dezynfekcyjny do rąk na bazie alkoholu, do
zastosowania po przyjęciu dostawy
od kierowców ciężarówek odwiedzających zakład wymagaj, aby pozostawali w
pojeździe
korzystaj i wymagaj od innych korzystania z elektronicznej dokumentacji oraz stosuj
rozwiązania alternatywne dla podpisów

Dalsze informacje
Po informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, odwiedź witrynę Safe Work
Australia.
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