În conformitate cu modelul de sănătate și securitate în muncă, angajatorii au datoria de a avea grijă
de sănătatea și securitatea lucrătorilor și a altora la locul de muncă. În calitate de angajator, trebuie
să identificați riscurile la locul de muncă și, dacă este posibil, să eliminați sau să reduceți la minimum
aceste riscuri.
Trebuie să vă consultați cu lucrătorii despre probleme de sănătate și securitate legate de COVID-19.
Permiteți lucrătorilor să-și exprime opiniile înainte de a lua decizii.

Distanțarea fizică
Trebuie să faceți tot ce puteți ca muncitorii să păstreze o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți,
ca de exemplu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

limitați interacțiunile fizice - comunicați folosind alte metode cum ar prin telefon sau radio
limitați numărului de lucrători pe șantier
împărțiți schimburile în AM și PM
reduceți numărul de sarcini care trebuie îndeplinite în fiecare zi
permiteți munca de acasă, acolo unde este posibil
creați alei pe șantier pentru a menține separarea fizică
reduceți numărului de lucrători într-o zonă la un anumit timp, inclusiv durata meselor și a
pauzelor și răspândiți mobilierul în camerele de relaxare
organizați mitinguri on line, dacă este posibil, dacă nu, organizați-le în spații deschise iar
lucrătorii să păstreze o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți
amânați formările profesionale neesențiale
puneți semne despre distanțarea fizică peste tot în șantier

Trebuie să gestionați orice riscuri de sănătate și securitate (de exemplu, impactul asupra comunicării)
care apare ca urmare a distanțării fizice.

Controale de sănătate și carantină
Monitorizați-vă lucrătorii pentru simptome de COVID-19, cum ar fi febra.
Cereți tuturor lucrătorilor, indiferent dacă sunt sau nu la locul de muncă, să vă spună dacă:
•
•
•

au vreun simptom
au fost expuși unei persoane care poate avea COVID-19 (chiar dacă persoana suspectată că
are COVID-19 nu a fost încă testată)
se întâlnește cu un alt lucrător care are simptome

Interziceți lucrătorilor de a lucra dacă aceștia prezintă simptome.

Curăţarea
Curățați frecvent folosind detergent sau un dezinfectant:
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•
•
•
•

suprafețele atinse frecvent - echipamente, ascensoare, elevatoare, balustrade și uși
obiectele personale, ca ochelari și telefoane
obiectele de lucru, cum ar fi unelte
locurile de relaxare pe șantier

Instruiți lucrătorii să își curețe echipamentul imediat după utilizare.
Cei care curăță, trebuie să:
•
•

poarte mănuși
utilizeze dezinfectant de mâini pe bază de alcool înainte și după purtarea mănușilor

Recipientele de gunoi unde lucrătorii aruncă deșeurile și gunoaiele, cum ar fi șervețele folosite,
trebuie să aibă capac.

Igiena
Lucrătorilor ar trebui să li se solicite să practice o bună igienă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acoperindu-și gura și nasul când tușesc sau strănută cu pliul cotului sau cu un șervețel
aruncând șervețelele folosite în mod corespunzător
spălându-și mâinile frecvent cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde și uscându-le
complet, inclusiv înainte de masă și după ce a fost la toaletă
folosind dezinfectante de mâini pe bază de alcool
spălându-și corpul, părul (inclusiv părului facial) și hainele în fiecare zi
stând la o distanță de mai mult de 1,5 metri de ceilalți
stând acasă dacă sunt bolnavi
evitând atingerea feței lor
evitând strângerile de mână și alte contacte fizice
abținându-se de la scuipat
punând mucuri de țigară în coșul de gunoi

Instalțiile sanitare de la toaletă trebuie să fie curate și să fie dotate cu săpun, apă și hârtie igienică. Să
puneți la dispoziția lucrătorilor un dezinfectant de mâini pe bază de alcool pentru a-l folosi.

Livrările și alți contractori care vin la locul de muncă
Dacă vizitele sunt necesare:
•
•
•
•
•

dați instrucțiuni clare privind cerințele dumneavoastră în timp ce aceștia sunt pe șantier
reduceți la minimum numărul de lucrători implicați
puneți la dispoziția tuturor un dezinfectant de mână pe bază de alcool pentru a fi utilizat după
manipularea livrărilor
șoferii de camion aflați în vizită directă să rămână în vehicule
folosiți, și rugați și pe ceilalți să utilizeze documente electronice cu alternative pentru
semnături

Mai multe informatii:
Pentru informații privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, accesați site-ul Web Safe Work
Australia (Safe Work Australia website)
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