Zdravje in varnost pri delu – dolžnosti po zakonih WHS
Model zakona o varnosti in zdravju pri delu od delodajalcev zahteva, da skrbijo za
zdravje, varnost in dobro počutje ljudi na delovnem mestu. To vključuje:
• zagotavljanje in vzdrževanje delovnega okolja, ki je brez tveganja za zdravje in
varnost
• zagotavljanje ustreznih in dostopnih objektov za dobrobit delavcev pri opravljanju
dela, in
• spremljanje zdravja delavcev in pogojev na delovnem mestu za preprečevanje bolezni
ali poškodb.

Dolžnost do delavcev
Dolžni ste poskrbeti za zdravje in varnost vaših delavcev. Morate odpraviti tveganje
izpostavljenosti na COVID-19, ali če to ni mogoče, morate tveganje čim več zmanjšati.
Zaščitite delavce pred tveganjem izpostavljenosti na COVID-19, kot je z:
• ureditvijo izvajanja dela od doma
• zahtevo, da delavci vadijo fizično distanciranje in dobro higieno
• zahtevo, da delavci ostanejo doma, če so bolni, in
• rednim in temeljitim čiščenjem delovnega mesta.

Dolžnost do drugih ljudi na delovnem mestu
Zagotoviti morate, da delo vašega podjetja ne ogroža zdravja in varnosti drugih ljudi, kot
so kupci, stranke in obiskovalci.
Zaščitite druge pred tveganjem izpostavljenosti na COVID-19, na primer z zahtevo, da:
• izvajajo fizično distanciranje, vključno z brezkontaktnimi dostavami in plačili
• izvajanje dobre higiene in
• izogibanje delovnemu mestu, razen če je nujno
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Dolžnost vzdrževanja delovnega mesta in objektov
Vzdrževati morate svoje delovno mesto tako, da zagotovite delovno okolje, ki ne ogroža
delavcev in drugih tveganju na COVID-19.
Vzdržujte varno delovno okolje, kot je z:
• rednim in temeljitim čiščenjem delovnega mesta
• menjanjem razporeditve na delovnem mestu, da se omogoči fizično distanciranje, in
• omejevanjem števila ljudi na delovnem mestu.
Zagotoviti morate tudi ustrezne objekte na delovnem mestu, vključno z:
• objekti za umivanje rok z milom, vodo in papirno brisačo
• razkuževalec za roke, kjer delavci ne morejo umiti rok, in
• sobe za osebje, ki so čiste in omogočajo fizično distanciranje.
Delavcem zagotovite redne odmore za uporabo objektov, zlasti za umivanje rok

Dolžnost zagotavljanja informacij, usposabljanja, navodil in
nadzora
Delavcem morate zagotoviti informacije ali usposabljanje, ki je potrebno za zaščito pred
tveganjem izpostavljenosti na COVID-19 na njihovem delu.
To bi lahko vključevalo:
• navodila za pravilno umivanje rok
• usposabljanje o tem, kako se oblači in uporabi potrebna osebna zaščitna oprema
• usposabljanje o tem, kako in kdaj čistiti
• navodila za vzpostavitev varno delovno mesto doma in
• navodila za bivanje doma proč od dela, če so bolani.

Dolžnost posvetovanja
Posvetovati se morate z delavci o zdravstvenih in varnostnih zadevah v zvezi s COVID19 in delavcem omogočiti, da izrazijo stališča in pomisleke. Upoštevajte mnenja in
podelite z delavci rezultate posvetovanja.
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Posvetujte se z delavci, ko:
• opravite oceno tveganja
• sprejmete odločitev o nadzornih ukrepih za obvladovanje tveganj, kot so uvedba dela
od doma, ali omejevanje na delovnem mestu za zagotovitev fizičnega distanciranja
• sprejmete odločitev o objektih na delovnem mestu in
• predlagate druge spremembe, ki lahko vplivajo na zdravje in varnost delavcev.
Upoštevati morate vse dogovorjene postopke posvetovanja. Če obstajajo zdravstveni in
varnostni zastopniki, jih morate vključiti na posvetovanju.

Več informacij
Za več informacij o COVID-19 ter o zdravju in varnosti pri delu pojdite na spletno stran
Safe Work Australia website.
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