COVID-19 и безбедност и здравље на раду –
грађевинска индустрија
Према предлогу закона о безбедности и здрављу на раду, послодавци по службеној дужности
морају да се побрину за безбедност и здравље радника и других на радном месту. Као
послодавац, морате да идентификујете ризике на радном месту и када је то могуће, да их
елиминишите или сведете на минимум.
Морате да се консултујете са радницима по питањима безбедности и здравља на раду у вези
са ситуацијом која је настала услед појаве COVID-19. Дозволите радницима да изразе своје
мишљење пре него што донесете одлуке.

Физичко растојање
Морате да учините све што је у вашој моћи да између радника успоставите растојање од
најмање 1,5 метра, на пример да:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ограничите физичке контакте – комуницирате на други начин, нпр. телефоном или
радиом
ограничите број радника на градилишту
раднике поделите у преподневну и послеподневну смену
смањите број задатака који морају сваки дан да се изврше
дозволите радницима да раде код куће, када је то могуће
формирате стазе на градилишту које ће омогућити физичко растојање
смањите број радника који ће истовремено боравити у једном простору, укључујући и
током паузе за ручак и других пауза и размакнeте намештај у просторијама у којима
радници проводе паузе
кад год је то могуће, састанке одржавате онлајн, а када то није могуће, да их одржавате
напољу и водите рачуна да растојање између радника буде најмање 1,5 метар
одложите обуку која није неопходна
на различита места на градилишту поставите знакове о физичком растојању

Све ризике по безбедност и здравље који настану услед физичког растојања морате да
доведете под контролу (нпр. утицај на комуницирање).

Здравствене контроле и карантин
Мотрите на раднике да уочите симптоме евентуалног обољевања од COVID-19, као што је
температура.
Наложите свим радницима, без обзира да ли су на радном месту или не, да вам кажу ако:
•
•
•

имају било какве симптоме
су били у контакту са особом која можда има COVID-19 (иако особа на коју се сумња да
има COVID-19 још није тестирана)
виде да неки други радник има симптоме
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Ако код неког радника приметите симптоме, наложите му да престане да ради.

Чишћење
Детерџентом и средством за дезинфекцију често бришите:
•
•
•
•

површине које се често додирују – опрему, лифтове, дизалице, рукохвате и врата
личне предмете, нпр. наочаре и телефоне
оруђа за рад, нпр. алате
помоћне и санитарне просторије на градилишту

Обучите раднике да опрему очисте чим заврше да је користе.
Свако ко чисти треба да:
•
•

носи рукавице
користи средство за дезинфекцију руку на бази алкохола и пре стављања рукавица и
након скидања рукавица

Поставите затворене канте за смеће у које радници могу да бацају отпад и смеће, нпр.
употребљене папирне марамице.

Хигијена
Од радника морате да тражите да одржавају добре хигијенске навике:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да уста прекрију лактом или папирном марамицом када кашљу или кишу
да употребљене папирне марамице баце на за то одређено место
да често перу руке сапуном и водом најмање 20 секунди и да их потпуно осуше, и то и
пре и после јела, као и након коришћења тоалета
да користе средство за дезинфекцију руку на бази алкохола
да се сваки дан добро окупају, оперу косу (укључујући браду и бркове), као и одећу
да држе растојање од најмање 1,5 метра од других
да остану код куће ако се разболе
да избегавају да додирују лице
да избегавају руковање и друге блиске физичке контакте
да се уздржавају од пљувања
да опушке бацају у канту за смеће

Морате да се побринете да санитарне просторије буду чисте и да у њима буде сапуна, воде и
тоалет папира. Такође, радницима морате да обезбедите средство за дезинфекцију руку на
бази алкохола.

Испоруке и долазак других уговарача на радно место
Ако су посете радном месту неопходне:
•
•

посетиоцима дајте јасна упутства и налоге о томе како морају да се понашају док су на
градилишту
сведите на минимум број радника који ће контактирати са посетиоцима
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•
•
•

обезбедите средство за дезинфекцију руку на бази алкохола које ће се користити након
испоруке
возачима камиона који довозе материјал наложите да остану у возилима
користите, а замолите и друге да користе електронску документацију и алтернативе за
потписе

Више информација
За информације о безбедности и здрављу на раду, погледајте Safe Work Australia website
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