בריאות ובטיחות תעסוקתית -חובה במסגרת חוקי הבריאות והבטיחות
בעבודה
חוקי הבריאות והבטיחות בעבודה דורשים מהמעסיקים להבטיח את בריאותם ,בטיחותם ורווחתם של
האנשים במקום העבודה .זה כולל:
▪

הבטחת סביבת עבודה כך שאינה מהווה סכנה לבריאות ובטיחות

▪

דאגה למתקנים ראויים ונגישים המבטיחים את רווחת העובדים בעת שהם מבצעים את
מלאכתם ,ו

▪

עריכת ביקורות להבטחת בריאותם של העובדים ותנאי העסקתם כדי למנוע מחלות ופציעות.

חובה כלפי העובדים
יש לך חובה להבטיח את בריאותם ובטיחותם של עובדיך .אתה חייב להסיר את הסיכון מחשיפה לקוביד-
 , 19או אם לא ניתן להסיר את הסכנה ,אתה חייב למזער את הסיכון במידת האפשר.
הגן על העובדים מהסיכון של חשיפה מקוביד 19-כל ידי למשל:
▪

יישום אפשרויות לעבודה מהבית

▪

לוודא שהעובדים שומרים על מרחק פיזי אחד מהשני ושומרים על היגיינה טובה

▪

דורשים מהעובדים להישאר בבית כשהם חולים ,ו

▪

ניקוי מקום העבודה בקביעות וביסודיות.

חובה כלפי אנשים אחרים באתר העבודה
עליך להבטיח שהמקום בו אתה מנהל את העסקים שלך אינו מהווה סכנה לבריאותם ולבטיחותם של
אנשים אחרים כגון :לקוחות ,ספקים ומבקרים.
עליך למנוע סכנה של חשיפה לקוביד 10-בכך שלמשל תדרוש מהם:
▪

לשמור על מרחק פיזי אחד מהשני ,כולל באמצעות משלוחים ותשלומים המתבצעים ללא מגע
בין אנשים

▪

לשמור על היגיינה טובה ,ו

▪

להתרחק ממקום העבודה ,אלא אם כן הדבר חיוני

חובה לשמור על מקום העבודה ועל המתקנים
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אתה חייב לתחזק את מקום העבודה שלך באופן שסביבת העבודה לא תחשוף את העובדים שלך ואת
האנשים האחרים באתר לסכנה של הידבקות בקוביד.19-
עליך גם לוודא שסביבת העבודה בטוחה ,על ידי כך שלדוגמה:
▪

תוודא שמנקים את מקום העבודה בקביעות וביסודיות

▪

תשנה את סידור המבנה של אתר העבודה כדי שניתן יהיה לשמור על מרחק פיזי ,ו

▪

תגביל את מספר האנשים הנמצאים באתר העבודה

עליך גם להתקין מתקנים ראויים במקום העבודה ,כולל:
▪

תספק מתקני ניקיון עם סבון ,מים ומגבוני נייר

▪

תספק מחטאי ידיים ,במידה ולא ניתן לעובדים לרחוץ את ידיהם ,ו

▪

תספק חדרים המיועדים לעובדים שהם נקיים ומאפשרים להם לשמור על מרחק פיזי.

להעניק לעובדים די הפסקות להשתמש במתקנים ,במיוחד אלו לרחוץ את ידיהם.

חובה להעניק מידע ,הכשרה ,הדרכה ופיקוח
אתה חייב להעניק לעובדיך מידע ,או הכשרה הדרושים להם כדי שיוכלו להגן על עצמם מפני הסכנה של
חשיפה לקוביד 19-במקום עבודתם.
זה כולל:
▪

הדרכה על רחיצת ידיים נכונה

▪

הכשרה כיצד להלביש ולהרכיב ציוד מגן אישי חיוני

▪

הכשרה על איך ומתי לנקות

▪

הוראות על האופן בו מארגנים מקום עבודה בטוח בבית ,ו

▪

הוראות שיש צורך להישאר בבית ולא להגיע לעבודה אם חולים.

חובה להתייעץ
אתה חייב להתייעץ עם עובדיך בנושאים הקשורים לבריאות ובטחון הנוגעים לקוביד 19-ולהעניק לעובדים
את ההזדמנות להביע את דעותיהם ואת חששותיהם .קח את הדעות הללו בחשבון והודע לעובדים את
תוצאות ההתייעצות.
התייעץ עם העובדים כאשר אתה:
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▪

מבצע הערכת סיכונים

▪

מקבל החלטות על נקיטת אמצעים להתמודד עם סיכונים ,כגון סידורים לעבודה מהבית ,או
הנהגת הגבלות במקום העבודה להבטיח שמירת מרחק פיזית

▪

קבלת החלטות בנוגע למתקנים במקום העבודה ,ו

▪

שוקל שינויים אחרים שעלולים להשפיע אל בריאות ובטיחות העובדים.

אתה חייב לקיים כל תהליך התייעצות מוסכם .אם נמצאים נציגי בריאות ובטיחות ,אתה חייב לכלול אותם
בהתייעצויות.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים על קוביד 19-ועל בריאות ובטיחות בעבודה ,בקרו באתר האינטרנט של ״ סֵ יף ו ְֵורק
אֹוס ְט ֵר ְליָה ״ בטיחות במקומות עבודה
ְ
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