Безбедност и здравље на раду – Дужности према
законима о безбедности и здрављу на раду
Према предлогу закона о безбедности и здрављу на раду, послодавци морају да
се побрину за безбедност и здравље радника и других на радном месту.
То укључује:
▪
▪
▪

успостављање и одржавање радног окружења у коме не постоје ризици по
безбедност и здравље,
пружање адекватних и приступачних објеката и просторија у којима радници
могу да раде на безбедан начин и
праћење здравља радника и услова на радном месту са циљем спречавања
болести или повреда.

Дужности према радницима
Ваша је дужност да се побринете за безбедност и здравље радника. Морате да
елиминишете изложеност COVID-19, а ако то није могуће, ризик морате да сведете
на минимум.
Заштитите раднике од ризика од изложености COVID-19 тако што ћете, на пример:
▪
▪
▪
▪

увести рад од куће,
од радника тражити да одржавају физичко растојање и добре хигијенске
навике,
од радника тражити да остану код куће када су болесни и
редовно и темељно чистити радна места.

Дужности према другим особама у фирми
Морате да се побринете да обављање посла у вашој фирми не доведе под ризик
безбедност и здравље других особа, на пример купаца, странака и посетилаца.
Заштитите друге од ризика од изложености COVID-19 тако што ћете од њих
тражити, на пример, да:
▪
▪
▪

одржавају физичко растојање, укључујући бесконтактне доставе и плаћање
одржавају добре хигијенске навике и
не долазе у ваше просторије ако није неопходно
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Дужност да одржавате радне и санитарне просторије
Морате да одржавате радно окружење на начин који неће довести раднике и друге
под ризик од заразе COVID-19.
Одржавајте безбедно радно окружење тако што ћете, на пример:
▪
▪
▪

редовно и темељно чистити радни простор,
променити распоред намештаја и опреме на радним местима да омогућите
одржавање физичког растојања и
ограничити број људи на сваком радном месту.

Такође морате да обезбедите адекватне санитарне просторије у вашој фирми,
укључујући:
▪
▪
▪

просторије за прање руку у којима ће увек бити сапуна, воде и папирних
пешкира,
средство за дезинфекцију руку када радници немају могућности да оперу руке
и
просторије за особље које су чисте и омогућују одржавање физичког
растојања.

Дајте радницима редовне паузе да могу да оду у санитарне просторије, нарочито
да би опрали руке.

Дужност пружања информација, обуке, упутстава и надзора
Радницима морате да пружите информације или обуку која је потребна да их на
послу заштитите од ризика од изложености COVID-19.
То би могло да укључи:
▪
▪
▪
▪
▪

смернице за правилно прање руку,
обуку за постављање и употребу личне заштитне опреме која може да буде
потребна,
обуку како и када треба да се чисти,
упутства за намештање безбедног радног простора код куће и
упутства да остану код куће и не долазе на посао ако су болесни.
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Дужност да одржавате консултације
Морате да се консултујете са радницима по питањима безбедности и здравља на
раду у вези са ситуацијом која је настала услед појаве COVID-19 и дозволите
радницима да изразе своје мишљење и забринутост. Узмите у обзир њихово
мишљење и обавестите их о исходу консултације.
Консултујте се са радницима када:
▪
▪

▪
▪

обављате процену ризика,
доносите одлуке о контролним мерама за довођење ризика под контролу, на
пример увођење рада код куће или ограничавање радног простора ради
одржавања физичког растојања,
доносите одлуке о санитарним просторијама на радном месту и
предлажете друге промене које могу да утичу на безбедност и здравље
радника.

Морате да се придржавате свих процедура о којима сте се договорили приликом
консултације. Ако имате представнике за безбедност и здравље на раду у вашој
фирми, и њих морате да укључите у консултацију.

Више информација
За више информација о COVID-19 и безбедности и здрављу на раду, погледајте
Safe Work Australia website.
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