Gezondheid en veiligheid op het werk – plichten volgens
de WHS [gezondheid en veiligheid op het werk]-wetten
Volgens de wetten van gezondheid en veiligheid op het werk moeten werkgevers zorgen
voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van mensen op het werk. Dit omvat:
▪
▪
▪

een werkomgeving voorzien en onderhouden zonder gezondheids- en veiligheidsrisico’s
geschikte en toegankelijke faciliteiten voorzien voor het welzijn van werkenden om
hun werk uit te voeren, en
de gezondheid van werkenden en de omstandigheden van de werkplaats controleren om ziekte of letsel te voorkomen.

Plicht tegenover werkenden
U bent verplicht om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te verzekeren. U
moet het risico op blootstelling aan COVID-19 elimineren. Als dat niet mogelijk is, moet u
het risico zo veel mogelijk minimaliseren.
Bescherm werkenden tegen het risico op blootstelling aan COVID-19 door bijvoorbeeld:
▪
▪
▪
▪

regelingen te treffen zodat werknemers thuis kunnen werken
ervoor te zorgen dat werkenden lichamelijke afstand houden en goede hygiënische
praktijken hebben
werkenden te vragen om thuis te blijven als ze ziek zijn, en
de werkplaats regelmatig en grondig schoon te maken.

Plicht tegenover andere mensen op het werk
U moet ervoor zorgen dat het werk in uw bedrijf de gezondheid en veiligheid van andere
mensen, zoals klanten, opdrachtgevers en bezoekers niet in gevaar brengt.
Bescherm anderen tegen het risico op blootstelling aan COVID-19 door hen bijvoorbeeld
te vragen:
▪
▪
▪

lichamelijke afstand te houden, waaronder ook via contactloze levering en betaling
goede hygiënepraktijken te hebben, en
alleen naar het werk te komen als dat essentieel is
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Plicht om de werkplaats en faciliteiten te onderhouden
U moet uw werkplaats onderhouden om ervoor te zorgen dat werkenden en anderen
door de werkomgeving geen risico lopen op COVID-19.
Onderhoud een veilige werkomgeving door bijvoorbeeld:
▪
▪
▪

de werkplaats regelmatig en grondig schoon te maken
de indeling van de werkplaats te wijzigen om lichamelijke afstand toe te laten, en
het aantal mensen op het werk te beperken.

U moet ook gepaste faciliteiten voorzien op het werk, waaronder:
▪
▪
▪

handwasfaciliteiten met zeep, water en papieren handdoeken
handontsmettingsmiddel als werkenden hun handen niet kunnen wassen, en
schone personeelsruimtes waar lichamelijke afstand mogelijk is.

Laat werkenden regelmatig pauze nemen om de faciliteiten te gebruiken en om vooral
hun handen te wassen.

Plicht om informatie, opleiding, instructies en toezicht te voorzien
U moet uw werkenden van informatie of opleiding voorzien die nodig is om hen te
beschermen tegen het risico op blootstelling aan COVID-19 op het werk.
Dit kan het volgende omvatten:
▪
▪
▪
▪
▪

advies over hoe de handen goed te wassen
opleiding over hoe men eventueel noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aandoet en gebruikt
opleiding over hoe en wanneer schoon te maken
instructies over hoe thuis een veilige werkplaats op te richten, en
instructies om niet naar het werk te komen als werknemers ziek zijn.

Plicht om overleg te plegen
U moet overleg plegen met werkenden over gezondheids- en veiligheidskwesties in
verband met COVID-19 en werkenden de kans geven om hun meningen en zorgen te
uiten. Hou rekening met opinies en adviseer werkenden over de resultaten van het
overleg.
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Pleeg overleg met werkenden als u:
▪
▪

▪
▪

een risicobeoordeling uitvoert
beslissingen neemt over controlemaatregelen om risico’s te beheren, zoals het
invoeren van regelingen om thuis te werken of de werkplaats te beperken om
lichamelijke afstand te verzekeren
beslissingen neemt over faciliteiten op het werk, en
andere wijzigingen voorstelt die de gezondheid en veiligheid van werkenden
kunnen beïnvloeden.

U moet de afgesproken raadplegingsprocedures opvolgen. Als er gezondheids- en
veiligheidsvertegenwoordigers zijn, betrek hen dan bij het overleg.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over COVID-19 en gezondheid en veiligheid op het werk naar
de website van Safe Work Australia (Veilig Werken Australië).
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