Υγεία και ασφάλεια στην εργασία – Υποχρεώσεις
σύμφωνα με τους νόμους Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία (WHS laws)
Οι πρότυποι νόμοι Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία απαιτούν από τους εργοδότες να
φροντίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την ευρωστία των ατόμων στο χώρο εργασίας.
Αυτό περιλαμβάνει:
▪
▪
▪

παροχή και διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο στην υγεία και την
ασφάλεια
παροχή επαρκών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων για την ευρωστία των
εργαζομένων για την εκτέλεση της εργασίας τους, και
παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και των συνθηκών στο χώρο
εργασίας για την πρόληψη ασθενειών ή τραυματισμών.

Υποχρέωση προς τους εργαζομένους
Έχετε υποχρέωση να διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σας.
Πρέπει να εξαλείψετε τον κίνδυνο έκθεσης στη νόσο COVID-19, ή εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο όσο το δυνατόν περισσότερο.
Να προστατέψετε τους εργαζομένους από τον κίνδυνο έκθεσης στη COVID-19, για
παράδειγμα με:
▪
▪
▪
▪

την εφαρμογή ρυθμίσεων εργασίας από το σπίτι
το να απαιτήσετε από τους εργαζομένους να ασκούν ασφαλή σωματική απόσταση
και καλή υγιεινή
το να απαιτήσετε από τους εργαζομένους να παραμείνουν στο σπίτι όταν είναι
άρρωστοι, και
το να καθαρίζετε το χώρο εργασίας τακτικά και σχολαστικά.

Υποχρέωση προς άλλα άτομα στο χώρο εργασίας
Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η εργασία της επιχείρησής σας δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία
και την ασφάλεια άλλων ατόμων, όπως ευπαθών πελατών και επισκεπτών.
Προστατέψτε τους άλλους από τον κίνδυνο έκθεσης στη COVID-19, για παράδειγμα,
απαιτώντας από αυτούς:
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▪
▪
▪

να εφαρμόζουν ασφαλή σωματική απόσταση, όπως και χρήση ανέπαφων
παραδόσεων και πληρωμών
να ασκούν καλή υγιεινή και
να μένουν μακριά από το χώρο εργασίας, εκτός εάν είναι απαραίτητο.

Υποχρέωση συντήρησης του χώρου εργασίας και των
εγκαταστάσεων
Πρέπει να συντηρήσετε τον χώρο εργασίας σας για να διασφαλίσετε ότι το περιβάλλον
εργασίας δε θέτει τους εργαζομένους και άλλους σε κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19.
Να διατηρήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, για παράδειγμα:
▪
▪
▪

καθαρισμό του χώρου εργασίας τακτικά και σχολαστικά
αλλαγή της διαρρύθμισης του χώρου εργασίας ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής
σωματική απόσταση και
περιορισμό του αριθμού των ατόμων στο χώρο εργασίας.

Πρέπει επίσης να παρέχετε επαρκείς εγκαταστάσεις στο χώρο εργασίας σας, όπως:
▪
▪
▪

εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών με σαπούνι, νερό και χάρτινες χειροπετσέτες
απολυμαντικό χεριών, όπου δεν είναι δυνατό οι εργαζόμενοι να πλένουν τα χέρια
τους και
αίθουσες του προσωπικού που είναι καθαρές και επιτρέπουν ασφαλή σωματική
απόσταση.

Να χορηγείτε στους εργαζομένους τακτικά διαλείμματα για να χρησιμοποιούν
εγκαταστάσεις, ιδίως για να πλένουν τα χέρια τους.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών, εκπαίδευσης, οδηγίες και
επίβλεψη
Πρέπει να παράσχετε στους εργαζομένους σας πληροφορίες ή εκπαίδευση που είναι
απαραίτητη για την προστασία τους από τον κίνδυνο έκθεσης στη COVID-19 από την
εργασία τους.
Αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν:
▪
▪

οδηγίες για το σωστό πλύσιμο των χεριών
εκπαίδευση για τον τρόπο τοποθέτησης και χρήσης οποιουδήποτε απαραίτητου
ατομικού εξοπλισμού προστασίας
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▪
▪
▪

εκπαίδευση για τον τρόπο και το χρόνο καθαρισμού
οδηγίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου εργασίας στο σπίτι και
οδηγίες για την παραμονή στο σπίτι από την εργασία εάν είναι άρρωστοι.

Υποχρέωση διαβούλευσης
Πρέπει να διαβουλευτείτε με τους εργαζομένους σας σε θέματα υγείας και ασφάλειας
που σχετίζονται με τη COVID-19 και να τους δώσετε την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις και τις ανησυχίες τους. Λάβετε υπόψη τις απόψεις και ενημερώσετε τους
εργαζομένους για το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.
Συμβουλευτείτε τους εργαζομένους όταν:
▪
▪

▪
▪

διενεργείτε εκτίμηση κινδύνου
λαμβάνετε αποφάσεις για μέτρα ελέγχου για τη διαχείριση κινδύνων, όπως την
εισαγωγή ρυθμίσεων εργασίας από το σπίτι ή περιορισμό του χώρου εργασίας για
τη διασφάλιση της ασφαλούς σωματικής απόστασης
λαμβάνετε αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις στο χώρο εργασίας και
προτείνετε άλλες αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων.

Πρέπει να παρακολουθήσετε τυχόν συμφωνημένες διαδικασίες διαβούλευσης. Εάν
υπάρχουν εκπρόσωποι υγείας και ασφάλειας, πρέπει να τους συμπεριλάβετε σε
διαβούλευση.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη COVID-19 και την υγεία και ασφάλεια στην
εργασία επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Safe Work Australia.
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