Безопасност и здраве при работа - задължения
съгласно законодателството за безопасност и здраве
при работа (WHS)
В примерните закони за безопасност и здраве при работа се изисква
работодателите да се грижат за здравето, безопасността и благосъстоянието на
хората на работното място. Това включва:
▪
▪
▪

осигуряване и поддържане на работна среда, която не представлява риск за
здравето и безопасността
осигуряване на подходящи и достъпни съоръжения за благосъстоянието на
работниците, за да могат те да извършват своята работа, и
наблюдение на здравето на работниците и условията на работното място с
цел предотвратяване на заболявания или наранявания.

Задължение към трудещите се
Вие сте длъжни да гарантирате здравето и безопасността на Вашите работници.
Трябва да елиминирате риска от излагане на COVID-19 или, ако това не е
възможно, трябва да сведете до минимум риска във възможно най-голяма
степен.
Трябва да предпазвате работниците от риска от излагане на COVID-19, например
като:
▪
▪
▪
▪

въведете договорености за работа от вкъщи
изисквате от работниците да практикуват физическо дистанциране и добра
хигиена
изисквате от трудещите се да останат вкъщи, когато са болни, и
почиствате работното място редовно и основно.

Задължение към други хора на работното място
Трябва да гарантирате, че работата на Вашия бизнес не излага на риск здравето и
безопасността на други хора, като потребители, клиенти и посетители.
Трябва да предпазвате другите от риска от излагане на COVID-19, например като
изисквате от тях да:
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▪
▪
▪

практикуват физическо дистанциране, включително чрез безконтактни
доставки и плащания
практикуват добра хигиена, и
стоят далеч от работното място, освен ако това не е от съществено значение.

Задължение за поддържане на работното място и
съоръженията
Трябва да поддържате работното си място, за да гарантирате, че работната среда
не излага трудещите се и другите на риск от прихващане на COVID-19.
Трябва да поддържате безопасна работна среда, например като:
▪
▪
▪

почиствате работното място редовно и основно
промените разположението на работното място, за да дадете възможност за
физическо дистанциране, и
ограничите броя на хората на работното място.

Трябва също така да предоставите подходящи съоръжения на работното си място,
включително:
▪
▪
▪

съоръжения за измиване на ръцете със сапун, вода и хартиена кърпа
дезинфектант за почистване на ръцете, когато работниците нямат възможност
да си измиват ръцете, и
помещения за персонала, които са чисти и позволяват физическо
дистанциране.

Трябва да осигурите на трудещите се специални редовни почивки, за да използват
съоръженията и да измиват ръцете си.

Задължение за предоставяне на информация, обучение,
инструктаж и надзор
Трябва да предоставите на Вашите работници информация или обучение, които
са необходими за защитата им от риска от излагане на COVID-19 при тяхната
работа.
Това може да включва:
▪

указания за правилно миене на ръцете
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▪
▪
▪
▪

обучение за това как да се монтират и използват всички необходими лични
предпазни средства
обучение за това как и кога да се почиства
инструкции за създаване на безопасно работно място у дома, и
инструкции да си останат у дома и да не идват на работа, ако са болни.

Задължение за консултиране
Трябва да се консултирате с работниците по въпроси относно здравето и
безопасността, свързани с COVID-19, и да дадете възможност на работниците да
изразяват мнения и притеснения. Трябва да вземате предвид становищата и да
информирате работниците относно резултатите от консултацията.
Консултирайте се с работниците, когато:
▪
▪

▪
▪

извършвате оценка на риска
вземате решения относно мерки за контрол за управление на рисковете, като
въвеждане на договорености за работа от вкъщи или ограничения на
работното място, за да се гарантира физическо дистанциране
вземате решения относно съоръженията на работното място, и
предлагате други промени, които могат да засегнат здравето и безопасността
на работниците.

Трябва да следвате всички съгласувани процедури за консултация. Ако има
обособени представители на работещите по въпросите на безопасността и
здравето при работа, трябва да ги включите в консултациите.

Повече информация
За повече информация относно COVID-19 и безопасност и здраве при работа
посетете уебсайта на Safe Work Australia.
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