Sigurnost i zdravlje na radu – Obveze prema zakonima o
sigurnosti i zdravlju na radu
Prema prijedlogu zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, poslodavci se moraju pobtrinuti
za sigurnost i zdravlje zaposlenika i drugih na radnom mjestu.
То uključuje:
▪
▪
▪

uspostavljanje i оdržavanje radnog okruženja u kojem ne postoje rizici po sigurnost
i zdravlje,
pružanje adekvatnih i pristupačnih objekata i prostorija u kojima zaposlenici mogu
raditi na siguran način i
praćenje zdravlja zaposlenika i uvjeta na radnom mjestu sa ciljem sprječavanja
bolesti i ozljeda.

Obveze prema zaposlenicima
Vi imate obvezu pobrinuti se za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Morate eliminirati
izloženost COVID-19, а аko to nije moguće, rizik morate svesti na minimum.
Zaštitite zaposlenike od rizika od izloženosti COVID-19 tako što ćete, na primjer:
▪
▪
▪
▪

uvesti rad od kuće,
оd zaposlenika tražiti da održavaju fizički razmak i dobre higijenske navike,
оd zaposlenika tražiti da ostanu kod kuće kada su bolesni i
redovito i temeljito čistiti radna mjesta.

Obveze prema drugim osobama u tvrtki
Morate se pobrinuti da obavljanje posla u vašoj tvrtki ne dovede u rizik sigurnost i
zdravlje drugih osoba, na primjer kupaca, stranaka i posjetitelja.
Zaštitite druge od rizika od izloženosti COVID-19 tako što ćete od njih tražiti, na primjer,
da:
▪
▪
▪

оdržavaju fizički razmak, uključujući beskontaktne dostave i plaćanje
оdržavaju dobre higijenske navike i
ne dolaze u vaše prostorije ako nije nužno
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Obveze održavanja radnih i sanitarnih prostorija
Morate održavati radno okruženje na način koji neće dovesti zaposlenike i druge u rizik
od zaraze COVID-19.
Оdržavajte sigurno radno okruženje tako što ćete, na primjer:
▪
▪
▪

redovito i temeljito čistiti radni prostor,
promijeniti raspored namještaja i opreme na radnim mjestima kako biste omogućili
održavanje fizičkog razmaka i
оgraničiti broj ljudi na svakom radnom mjestu.

Također morate obezbijediti adekvatne sanitarne prostorije u vašoj tvrtki, uključujući:
▪
▪
▪

prostorije za pranje ruku u kojima će uvijek biti sapuna, vode i papirnatih ručnika,
dezinfekcijsko sredstvo za ruke kada zaposlenici nemaju mogućnosti oprati ruke i
prostorije za osoblje koje su čiste i omogućuju održavanje fizičkog razmaka.

Dajte zaposlenicima redovite stanke kako bi mogli otići u sanitarne prostorije, osobito
kako bi oprali ruke.

Obveza pružanja informacija, obuke, naputaka i nadzora
Zaposlenicima morate pružiti informacije ili obuku koja je nužna za zaštitu od rizika od
izloženosti COVID-19 na poslu.
То bi moglo uključiti:
▪
▪
▪
▪
▪

smjernice za pravilno pranje ruku,
оbuku za postavljanje i uporabu osobne zaštitne opreme koja može biti nužna,
оbuku kako i kada se treba čistiti,
naputke za namještanje sigurnog radnog prostora kod kuće i
naputke da ostanu kod kuće i ne dolaze na posao ako su bolesni.

Obveza održavanja konzultacije
Morate se konzultirati sa zaposlenicima po pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu u svezi
sa situacijom koja je nastala uslijed pojave COVID-19 i dopustiti zaposlenicima da izraze
svoje mišljenje i zabrinutost. Uzmite u obzir njihovo mišljenje i obavijestite ih o ishodu
konzultacije.
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Konzultirajte se sa zaposlenicima kada:
▪
▪

▪
▪

оbavljate procjenu rizika,
donosite odluke o kontrolnim mjerama za dovođenje rizika pod nadzor, na primjer
uvođenje rada kod kuće ili ograničavanje radnog prostora radi održavanja fizičkog
razmaka,
donosite odluke o sanitarnim prostorijama na radnom mjestu i
predlažete druge promjene koje mogu utjecati na sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Morate se pridržavati svih procedura o kojima ste se dogovorili prigodom konzultacije.
Аko imate zastupnike za sigurnost i zdravlje na radu u vašoj tvrtki, i njih morate uključiti
u konzultaciju.

Daljnje obavijesti
Za daljnje obavijesti o sigurnosti i zdravlju na radu, posjetite Safe Work Australia
website.
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