COVID-19 ve iş sağlığı ve güvenliği - Bina ve inşaat
Model İş Sağlığı ve Güvenliği yasaları uyarınca işverenlerin iş yerindeki işçilerin ve başkalarının
sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenme görevi vardır. Bir işveren olarak iş yerindeki riskleri tanımlamalı ve
mümkün olan durumlarda bunları ortadan kaldırmalı ya da en aza indirmelisiniz.
COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik meselelerinde işçilerinize danışmalısınız. Karar vermeden önce
işçilerinizin görüşlerini söylemesine izin verin.

Fiziksel mesafe bırakma
İşçileri birbirinden en az 1,5 metre mesafede tutmak için her şeyi yapmalısınız, örneğin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiziksel etkileşimleri sınırlayın - telefon veya telsiz gibi diğer yöntemlerle haberleşin
şantiyedeki işçilerin sayısını sınırlayın
vardiyaları öğleden önce ve sonra olarak bölün
her gün tamamlanması gereken iş sayısını azaltın
mümkün olan durumlarda evden çalışmaya izin verin
fiziksel ayrılmayı sağlamak için şantiye içinde yürüme yolları oluşturun
yemek ve mola saatleri dahil bir alanda bulunan işçi sayısını azaltın ve mola odalarındaki
mobilyaları dağıtın
mümkün olan durumlarda toplantıları çevrim içi yapın, mümkün değilse açık alanlarda işçilerin
arasında en az 1,5 metre mesafe bırakarak yapın
elzem olmayan eğitimleri erteleyin
iş alanının her yerine fiziksel mesafe bırakma uyarıları asın

Fiziksel mesafe bırakmanın sonucunda ortaya çıkan her türlü sağlık ve güvenlik risklerini (ör. iletişime
etkilerini) yönetmelisiniz.

Sağlık kontrolleri ve karantina
İşçilerinizde ateş gibi COVID-19 belirtileri olup olmadığını takip edin.
İş yerinde olsunlar-olmasınlar aşağıdaki durumlarda tüm işçilere size haber vermeleri talimatını verin:
•
•
•

belirtileri gösteriyorlarsa
COVID-19’u olabilen birisiyle görüşmüşlerse (COVID-19’u olmasından şüphe edilen bu kişi
henüz test yaptırmamış olsa bile)
başka bir işçide belirtileri görmüşlerse

Belirtileri gösteren işçilerin çalışmasını durdurun

Temizlik
Deterjan ya da dezenfektanla aşağıdakileri sık sık temizleyin:
•
•
•

sık dokunulan yüzeyler: cihazlar, asansörler, vinçler, tırabzanlar ve kapılar
gözlük ve telefon gibi kişisel eşyalar
takımlar gibi iş aletleri
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•

şantiye tuvalet-lavaboları

İşçilerinizi cihazları kullandıktan sonra hemen temizlemeleri konusunda eğitin.
Temizlik yapanlar:
•
•

eldiven giymelidir
eldiven giymeden önce ve giydikten sonra alkol bazlı el dezenfektanı kullanmalıdır

İşçilerin peçete gibi çöpleri ve atıkları atabilecekleri yerlere kapalı çöp kutuları koyun.

Hijyen
İşçiler aşağıdaki hijyen kurallarına uymalıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

öksürürken ya da hapşırırken peçete ya da dirsek içi kullanılmalıdır
peçeteler doğru şekilde atılmalıdır
yemek öncesi ve sonrası ile tuvalet sonrası dahil eller sık sık su ve sabunla en az 20 saniye
yıkanmalı ve tamamen kurutulmalıdır
alkol bazlı el dezenfektanları kullanılmalıdır
vücut, saçlar (yüz dahil) ve elbiseler her gün iyice yıkanmalıdır
başkalarından 1,5 metre mesafede kalınmalıdır
hasta olanlar evde kalmalıdır
yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır
tokalaşmaktan ve diğer fiziksel temaslardan sakınılmalıdır
tükürmekten kaçınılmalıdır
sigara izmaritleri çöp kutusuna atılmalıdır

Lavabolarınız temiz olmalı ve buralarda sabun, su ve tuvalet kağıdı bulundurulmalıdır. İşçilerin
kullanımı için el bazlı dezenfektanlar bulundurulmalıdır.

İş yerine teslimat yapanlar ve iş yerine gelen diğer yükleniciler
İş yerine gelmeleri gerekiyorsa:
•
•
•
•
•

iş yerinizdeyken uymaları gerekenleri onlara açık şekilde anlatın
onlarla ilgilenen işçi sayısını en aza indirin
teslimattan sonra kullanılmak üzere alkol bazlı el dezenfektanı bulundurun
gelen kamyon/kamyonet sürücülerinin araçlarında kalmalarını isteyin
elektronik kağıt kullanın ve diğerlerinin kullanmasını isteyin ve alternatif imza çözümleri
geliştirin

Daha fazla bilgi
•

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi edinmek için Safe Work Australia web sitesini ziyaret
edin
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