Kesehatan dan keselamatan kerja - Kewajiban di bawah
undang-undang Pekerjaan, Kesehatan dan Keselamatan
Model undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja mewajibkan majikan untuk
menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang di tempat kerja. Ini
termasuk:
▪

menyediakan dan menjaga lingkungan kerja yang tanpa risiko kesehatan dan
keselamatan
menyediakan fasilitas yang memadai dan mudah diakses untuk kesejahteraan
pekerja melaksanakan pekerjaan mereka, dan
memantau kesehatan pekerja dan kondisi tempat kerja untuk mencegah penyakit
atau cedera.

▪
▪

Kewajiban terhadap pekerja
Anda mempunyai kewajiban untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja
Anda. Anda harus menghilangkan risiko terpapar COVID-19, atau jika ini tidak mungkin,
Anda harus meminimalkan risiko sebanyak mungkin.
Lindungi pekerja dari risiko terpapar COVID-19 dengan, misalnya:
▪
▪
▪
▪

menerapkan pengaturan kerja dari rumah
mengharuskan pekerja menjaga jarak fisik dan mempraktikkan kebersihan
mengharuskan pekerja untuk tinggal di rumah ketika sakit, dan
membersihkan tempat kerja secara teratur dan menyeluruh.

Kewajiban terhadap orang lain di tempat kerja
Anda harus memastikan pekerjaan bisnis Anda tidak membahayakan kesehatan dan
keselamatan orang lain seperti pelanggan, klien, dan pengunjung.
Lindungi orang lain dari risiko terpapar COVID-19 dengan, misalnya, mengharuskan
mereka untuk:
▪
▪
▪

menjaga jarak fisik, termasuk melalui pengiriman dan pembayaran tanpa kontak
mempraktikkan kebersihan yang baik, dan
menghindari tempat kerja, kecuali sangat penting
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Kewajiban untuk menjaga tempat kerja dan fasilitas
Anda harus menjaga tempat kerja Anda untuk memastikan lingkungan kerja tidak
menimbulkan risikiko tertular COVID-19 untuk pekerja dan orang lain.
Menjaga lingkungan kerja yang aman dengan, misalnya:
▪
▪
▪

membersihkan tempat kerja secara teratur dan menyeluruh
mengubah tata ruang tempat kerja untuk memungkinkan orang dapat menjaga
jarak fisik, dan
membatasi jumlah orang di tempat kerja.

Anda juga harus menyediakan fasilitas yang memadai di tempat kerja Anda termasuk:
▪
▪
▪

fasilitas mencuci tangan dengan sabun, air dan handuk kertas
pembersih tangan (sanitiser), di mana pekerja tidak mungkin mencuci tangan, dan
ruang staf yang bersih dan memungkinkan orang menjaga jarak fisik.

Berikan pekerja waktu istirahat secara teratur untuk menggunakan fasilitas, khususnya
untuk mencuci tangan mereka.

Kewajiban untuk memberikan informasi, pelatihan, instruksi dan
pengawasan
Anda harus memberi pekerja Anda informasi atau pelatihan yang diperlukan untuk
melindungi mereka dari risiko terpapar COVID-19 dari pekerjaan mereka.
Ini bisa termasuk:
▪
▪
▪
▪
▪

bimbingan mengenai cara mencuci tangan yang benar
pelatihan tentang cara menyesuaikan dan menggunakan peralatan pelindung diri
yang diperlukan
pelatihan cara dan waktu membersihkan
instruksi tentang cara mengatur tempat kerja di rumah yang aman, dan
instruksi untuk tinggal di rumah dan tidak masuk tempat kerja jika sakit.
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Kewajiban untuk berkonsultasi
Anda harus berkonsultasi dengan pekerja tentang masalah kesehatan dan keselamatan
yang berkaitan dengan COVID-19 dan memberi pekerja kesempatan untuk
mengutarakan pandangan dan keprihatinan. Perhatikan pandangan dan memberi tahu
pekerja tentang hasil konsultasi.
Berkonsultasi dengan para pekerja ketika Anda:
▪
▪

▪
▪

melakukan penilaian risiko
mengambil keputusan tentang tindakan kontrol untuk mengelola risiko, seperti
memperkenalkan pengaturan kerja dari rumah, atau membatasi tempat kerja untuk
memastikan orang bisa menjaga jarak fisik
membuat keputusan tentang fasilitas tempat kerja, dan
mengusulkan perubahan lain yang dapat memengaruhi kesehatan dan
keselamatan pekerja

Anda harus mengikuti prosedur konsultasi yang disepakati. Jika ada perwakilan
kesehatan dan keselamatan, Anda harus mengikutsertakan mereka dalam konsultasi.

Informasi lebih lanjut
Untuk informasi tentang COVID-19 dan kesehatan dan keselamatan kerja, lihat situs
web Safe Work Australia (Keselamatan Kerja Australia).
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