Sănătatea și securitatea în muncă –
Obligații în conformitate cu legile WHS
Modelul de legi Sănătatea și securitatea în muncă impune angajatorilor să aibă grijă de
sănătatea, securitatea și bunăstarea persoanelor la locul de muncă. Aceasta include:
▪
▪
▪

asigurarea și menținerea unui mediu de lucru lipsit de riscuri pentru sănătate și
securitate
asigurarea unor facilități adecvate și accesibile pentru bunăstarea lucrătorilor în
vederea desfășurării activității lor, și
monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor și a condițiilor de la locul de muncă
pentru a preveni bolile sau vătămările.

Obligația față de lucrători
Aveți datoria de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor dumneavoastră. Trebuie
să eliminați riscul de expunere la COVID-19 sau, dacă acest lucru nu este posibil,
trebuie să reduceți la minimum riscul cât mai mult posibil.
Protejați lucrătorii împotriva riscului de expunere la COVID-19 prin, de exemplu:
▪
▪
▪
▪

punerea în aplicare a aranjamentelor de lucru de la domiciliu
cerând lucrătorilor să practice distanțarea fizică și buna igienă
cerând lucrătorilor să rămână acasă atunci când sunt bolnavi, și
curățarea regulată și temeinică a locului de muncă.

Datoria față de alte persoane la locul de muncă
Trebuie să vă asigurați că activitatea afacerii dumneavoastră nu pune în pericol sănătatea
și siguranța altor persoane, cum ar fi clienții și vizitatorii.
Protejați-i pe ceilalți de riscul expunerii la COVID-19, de exemplu, solicitându-le:
▪
▪
▪

să practice distanțarea fizică, inclusiv prin livrări și plăți fără contact
să practice o bună igienă, și
să stea departe de locul de muncă, cu excepția cazului în care este esențial
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Obligația de a întreține locul de muncă și facilitățile
Trebuie să întrețineți locul de muncă pentru a vă asigura că mediul de lucru nu pune
lucrătorii și alte persoane în pericol de a contracta COVID-19.
Mențineți un mediu de lucru sigur prin, de exemplu:
▪
▪
▪

curățarea regulată și temeinică a locului de muncă
schimbarea planului locului de muncă pentru a permite distanțarea fizică, și
limitarea numărului de persoane la locul de muncă.

De asemenea, trebuie să furnizați facilități adecvate la locul de muncă, inclusiv:
▪
▪
▪

facilități de spălare a mâinilor cu săpun și apă, și prosop de hârtie
dezinfectant de mâini, în cazul în care nu este posibil pentru lucrători să se spele pe
mâini, și
încăperi curate pentru personal care permit distanțarea fizică.

Oferiți lucrătorilor pauze regulate pentru a utiliza instalațiile sanitare, în special pentru a
se spăla pe mâini.

Obligația de a furniza informații, formare, instruire și supraveghere
Trebuie să furnizați lucrătorilor informații sau formarea necesare pentru a-i proteja de
riscul expunerii la COVID-19 la locul lor de muncă.
Aceasta ar putea include:
▪
▪
▪
▪
▪

îndrumare privind spălarea corectă a mâinilor
instruire cu privire la modul de a proba și de a folosi orice echipament individual
necesar de protecție
instruire cu privire la modul și momentul în care să curețe
instrucțiuni privind crearea unui loc de muncă în condiții de securitate la domiciliu, și
instrucțiuni privind rămânerea acasă de la locul de muncă în cazul în care sunt
bolnavi.
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Obligația de a vă consulta
Trebuie să vă consultați cu lucrătorii în probleme de sănătate și securitate legate de
COVID-19 și să oferiți lucrătorilor posibilitatea de a-și exprima opiniile și îngrijorările.
Luați în considerare opiniile lor și informați lucrătorii cu privire la rezultatul consultării.
Consultați-vă cu lucrătorii atunci când:
▪
▪

▪
▪

efectuați o evaluare a riscurilor
luați decizii cu privire la măsurile de control pentru gestionarea riscurilor, cum ar fi
introducerea aranjamentelor de lucru de la domiciliu sau restricționarea locului de
muncă pentru a asigura distanțarea fizică
luați decizii cu privire la facilitățile de la locul de muncă, și
propuneți alte modificări care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor.

Trebuie să respectați orice proceduri de consultare convenite. Dacă există reprezentanți
în materie de sănătate și securitate, trebuie să îi includeți în consultări.

Mai multe informații
Pentru mai multe informații despre COVID-19 și sănătatea și securitatea în muncă,
accesați situl Web Safe Work Australia.
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