Безпека й охорона здоров'я на робочому місці Обов'язки відповідно до законодавства про безпеку й
охорону праці
Відповідно до модельних законів про охорону праці, ваш роботодавець
зобов'язаний піклуватися про здоров'я та безпеку своїх працівників та інших осіб на
робочому місці. Сюди входить:
▪
▪
▪

забезпечення і підтримання робочого середовища, що не становить ризику
для здоров'я і безпеки праці
забезпечення адекватних і доступних умов для добробуту працівників з метою
виконання ними своєї роботи, і
контроль за станом здоров'я працівників та умовами праці з метою
профілактики захворювань або травм.

Обов'язок перед працівниками
Ви зобов'язані забезпечити здоров'я і безпеку своїх працівників. Ви повинні
виключити ризик впливу COVID-19, або, якщо це неможливо, ви повинні
максимально знизити цей ризик.
Захищайте працівників від ризику зараження COVID-19, наприклад, за допомогою:
▪
▪
▪
▪

впровадження системи роботи вдома
вимоги до працівників практикувати фізичне дистанціювання і дотримуватися
належної гігієни.
вимоги до працівників залишатися вдома, коли вони хворі, і
регулярне і ретельне прибирання робочого місця.

Обов'язок стосовно інших людей на робочому місці
Ви повинні стежити за тим, щоб діяльність вашого підприємства не піддавала
ризику здоров'я і безпеку інших людей, таких як клієнти, покупці і відвідувачі.
Захищати інших від ризику зараження COVID-19, наприклад, зобов'язавши їх:
▪
▪

практикувати фізичне дистанціювання, у тому числі за допомогою
безконтактних поставок і платежів
дотримуватися відповідної гігієни, і
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▪

триматися подалі від робочого місця, за винятком випадків, коли присутність
необхідна.

Обов'язок за підтримання робочого місця і приміщень у
робочому стані
Ви повинні підтримувати робоче місце, щоб умови на робочому місці не ставили
співробітників та інших осіб під ризик зараження COVID-19.
Підтримувати безпечні умови праці, наприклад:
▪
▪
▪

регулярне і ретельне прибирання робочого місця
зміна планування робочого місця для забезпечення можливості фізичного
дистанціювання, і
обмеження кількості людей на робочому місці.

Ви також повинні забезпечити належні умови на робочому місці, у тому числі:
▪
▪
▪

засоби для миття рук з милом, водою і паперовим рушником
дезінфікуючий засіб для рук, де робітники не можуть мити руки, і
кімнати для персоналу, які є чистими і дозволяють фізичне дистанціювання.

Забезпечити працівників регулярними перервами для використання цих
приміщень, зокрема для миття рук.

Обов'язок надавати інформацію, тренінг, навчання і контроль
Ви повинні надати своїм працівникам інформацію або провести інструктаж,
необхідний для захисту їх від ризику зараження COVID-19 на робочому місці.
Це може включати:
▪
▪
▪
▪
▪

інструкцію по правильному миттю рук
навчання тому, як встановлювати і використовувати будь-які необхідні засоби
індивідуального захисту
навчання тому, як і коли потрібно прибирати
інструкції по створенню безпечного домашнього робочого місця, і
інструкції про те, як не виходити на роботу у разі хвороби.
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Обов'язок проводити консультації
Ви повинні консультуватися зі співробітниками з питань охорони здоров'я та
безпеки, пов'язаних з COVID-19, і дати їм можливість висловити свої думки і
побоювання. Враховуйте думки і повідомляйте працівникам про результати
консультацій.
Консультуйтеся з працівниками, коли ви:
▪
▪

▪
▪

проводите оцінку ризиків
приймаєте рішення про заходи контролю для управління ризиками, наприклад,
про введення режиму роботи вдома або про обмеження робочого місця для
забезпечення фізичного дистанціювання
приймаєте рішення про обладнання робочих місць, і
пропонуєте інші зміни, які можуть вплинути на здоров'я і безпеку працівників.

Ви повинні дотримуватись погоджених процедур консультацій. Якщо у вас є
представники з охорони праці і питань безпеки й охорони здоров'я на робочому
місці, ви повинні також консультуватися з ними.

Додаткова інформація
Для отримання інформації про COVID-19 і безпеку й охорону здоров'я на робочому
місці, перейдіть за посиланням Safe Work Australia website.
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