Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol - Dmirijiet taħt illiġijiet WHS
Il-liġijiet mudell dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol jobbligaw li min iħaddem
jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tan-nies fuq il-post tax-xogħol. Dan jinkludi:
•
•
•

tipprovdi u żżomm ambjent tax-xogħol li huwa mingħajr riskju għas-saħħa u s-sigurtà
tipprovdi faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għall-benessri tal-ħaddiema biex iwettqu
xogħolhom, u
tissorvelja s-saħħa tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet tal-post tax-xogħol biex tevita
mard jew korriment.

Dmir lejn il-ħaddiema
Għandek id-dmir li tiżgura s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tiegħek. Trid telimina r-riskju ta’
espożizzjoni għal COVID-19, jew jekk dan ma jkunx possibbli, jeħtieġ li timminimizza r-riskju
kemm jista' jkun.
Ipproteġi l-ħaddiema mir-riskju ta' espożizzjoni għal COVID-19 billi, pereżempju:
•
•
•
•

timplimenta arranġamenti biex il-ħaddiema jkunu jistgħu jaħdmu mid-dar
tobbliga l-ħaddiema jipprattikaw id-distanzjar fiżiku u l-iġjene tajba
tobbliga l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda, u
tindif tal-post tax-xogħol regolarment u bir-reqqa.

Dmir lejn nies oħra fuq il-post tax-xogħol
Trid tiżgura li x-xogħol tan-negozju tiegħek ma jpoġġix is-saħħa u s-sigurtà ta' nies oħra bħal
klijenti u viżitaturi f'riskju.
Ipproteġi lil oħrajn mir-riskju ta' espożizzjoni għal COVID-19 billi, pereżempju, tobbligahom:
•

jipprattikaw d-distanzjar fiżiku, inkluż permezz ta' kunsinni u ħlasijiet mingħajr kuntatt

•

prattika iġjene tajba, u

•

joqgħodu ‘l bogħod mill-post tax-xogħol, għajr meta jkun essenzjali
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Dmir li żżomm il-post tax-xogħol u l-faċilitajiet fi stat xieraq
Trid iżżomm il-post tax-xogħol tiegħek fi stat xieraq biex tiżgura li l-ambjent tax-xogħol ma
jpoġġix lill-ħaddiema u lil oħrajn f'riskju li jikkuntrattaw COVID-19.
Evita l-periklu fl-ambjent tax-xogħol billi, pereżempju:
•

tnaddaf il-post tax-xogħol regolarment u bir-reqqa

•

tbiddel it-tqassim tal-post tax-xogħol biex tippermetti d-distanzjar fiżiku, u

•

tillimita n-numru tan-nies fuq il-post tax-xogħol.

Għandek tipprovdi wkoll faċilitajiet adegwati fil-post tax-xogħol tiegħek inklużi:
•

faċilitajiet għall-ħasil tal-idejn bis-sapun, ilma u xugaman tal-karta

•

sanitiżer tal-idejn, fejn ma jkunx possibbli għall-ħaddiema li jaħslu idejhom, u

•

kmamar tal-persunal li huma nodfa u jippermettu d-distanzjar fiżiku.

Ipprovdi lill-ħaddiema bi pawżi regolari biex jużaw il-faċilitajiet, speċjalment biex jaħslu
idejhom.

Dmir li tipprovdi informazzjoni, taħriġ, struzzjoni u sorveljanza
Int trid tagħti lill-ħaddiema tiegħek informazzjoni jew taħriġ li huwa meħtieġ biex tipproteġihom mirriskju li jiġu esposti għal COVID-19 mix-xogħol tagħhom.
Dan jista' jinkludi:
•

gwida dwar il-ħasil tal-idejn kif suppost

•

taħriġ dwar kif tilbes sew u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali meħtieġ

•

taħriġ dwar kif u meta għandhom inaddfu

•

istruzzjonijiet dwar kif jiġi stabbilit post tax-xogħol fid-dar mingħajr periklu, u

•

struzzjonijiet li dak li jkun joqgħod id-dar u ma jmurx xogħol jekk ma jiflaħx.

Dmir li tikkonsulta
Trid tikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà relatati ma' COVID-19 u
tagħti lill-ħaddiema l-opportunità li jesprimu l-fehmiet u tħassib tagħhom. Ikkunsidra lopinjonijiet u tinforma lill-ħaddiema dwar ir-riżultat tal-konsultazzjoni.
Ikkonsulta mal-ħaddiema meta int:
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•

twettaq valutazzjoni tar-riskju

•

tieħu deċiżjonijiet dwar miżuri ta' kontroll għall-immaniġġjar tar-riskji, bħallintroduzzjoni ta' arranġamenti ta' xogħol mid-dar, jew tintroduċi limitazzjonijiet fuq ilpost tax-xogħol biex jiżgura distanzjar fiżiku

•

tieħu deċiżjonijiet dwar il-faċilitajiet fuq il-post tax-xogħol, u

•

tipproponi bidliet oħra li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema.

Trid issegwi kwalunkwe proċedura ta' konsultazzjoni miftiehma. Jekk hemm rappreżentanti
tas-saħħa u s-sigurtà, trid tinkludihom f'konsultazzjoni.

Iktar informazzjoni
Għal aktar informazzjoni dwar COVID-19 u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, mur
fuq Safe Work Australia website (il-websajt Safe Work Australia).
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