İş Sağlığı ve Güvenliği - WHS Yasaları uyarınca görevler
Model İş Sağlığı ve Güvenliği yasaları işverenlerin iş yerinde çalışanların sağlığı,
güvenliği ve esenliğine dikkat etmelerini gerektirir. Buna aşağıdakiler dahildir:
▪
▪
▪

sağlık ve güvenlik riski içermeyen bir çalışma ortamı sağlama ve sürdürme
çalışanların işlerini yerine getirirken esenlikleri için yeterli ve erişilebilir tesisler
sağlamak ve
hastalık ya da yaralanmayı önlemek için çalışanların sağlığını ve iş yerinin
durumunu takip etmek.

Çalışanlara yönelik görevler
Çalışanlarınızın sağlığını ve güvenliğini korumak görevinizdir. COVID-19'a maruz kalma
riskini ortadan kaldırmalı ya da bu mümkün değilse riski mümkün olduğunca en aza
indirmelisiniz.
Çalışanları COVID-19'a maruz kalma riskinden aşağıdaki yollarla koruyun:
▪
▪
▪
▪

evden çalışma düzenlemeleri yapın
çalışanlarınızın fiziksel mesafeye ve hijyen kurallarına uymalarını zorunlu tutun
çalışanlarınızın hasta olduklarında evde kalmalarını zorunlu tutun ve
iş yerini düzenli olarak iyice temizleyin.

İş yerindeki diğer kişilere yönelik görevler
İşlerinizin müşteriler ve ziyaretçiler gibi diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini riske
atmadığından emin olmalısınız.
Diğer kişileri COVID-19'a maruz kalma riskinden aşağıdaki yollarla koruyun:
▪
▪
▪

temassız teslimat ve ödeme dahil fiziksel mesafeye uymalarını sağlayın
hijyen kurallarına uymalarını sağlayın ve
gerekmedikçe iş yerine gelmemelerini sağlayın
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İş yerine ve tesislere yönelik görevler
İş yerinizdeki iş ortamının çalışanları ve diğer kişileri COVID-19 bulaşma riskiyle karşı
karşıya bırakmamasını sağlamalısınız.
Aşağıdaki yollarla güvenli bir iş ortamı sağlayın:
▪
▪
▪

iş yerini düzenli olarak iyice temizleyin
iş yerindeki düzeni fiziksel mesafeye uyarlayın ve
iş yerinde bulunacak kişi sayısını sınırlandırın.

İş yerinizde aşağıdakiler dahil uygun tesisler de bulundurmalısınız:
▪
▪
▪

sabun, su ve kâğıt havlu içeren el yıkama birimleri
çalışanların ellerini yıkamalarının mümkün olmadığı durumlarda el dezenfektanı ve
temiz ve fiziksel mesafeye uygun personel odaları.

Bu tesisleri kullanmaları ve özellikle ellerini yıkamaları için çalışanlara düzenli mola hakkı
tanıyın.

Bilgi, eğitim ve talimat vermeye ve gözetim sağlamaya yönelik
görevler
Çalışanlarınıza onları işlerinde COVID-19'a maruz kalma riskinden korumak için gerekli
bilgileri ya da eğitimi vermelisiniz.
Buna aşağıdakiler dahildir:
▪
▪
▪
▪
▪

elleri düzgün yıkama konusunda yol gösterme
gerekli kişisel koruyucu ekipmanı giyme ve kullanma eğitimi
temizliğin nasıl ve ne zaman olacağı hakkında eğitim
evde güvenli bir çalışma ortamı oluşturma hakkında talimatlar ve
hastayken evde kalma hakkında talimatlar.

Fikir almaya yönelik görevler
COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik meseleleri hakkında çalışanlarınızdan fikir almalı ve
çalışanlarınıza görüş ve endişelerini beyan etme fırsatı tanımalısınız. Çalışanların
görüşlerini dikkate almalı ve danışma sürecinin sonucunu onlara bildirmelisiniz.
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Aşağıdaki durumlarda çalışanlarınızın fikrini alın:
▪
▪

▪
▪

bir risk değerlendirmesi yaparken
evden çalışma düzenlemesi yapma ya da fiziksel mesafeyi korumak için iş yerinde
kısıtlamalar uygulama gibi durumlarda risklerin yönetimine ilişkin kontrol önlemleri
kararları alırken
iş yerindeki tesisler hakkında karar alırken ve
çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilen diğer değişiklikleri teklif ederken.

Danışma süreci sonucunda kararlaştırılan prosedürlere uymalısınız. Sağlık ve güvenlik
temsilcileri varsa danışma sürecine onları da dahil etmelisiniz.

Daha fazla bilgi
COVID-19 ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Safe Work Australia
İnternet sitesine gidin.
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