COVID-19 - Информация за безопасност на труда и
безопасност на работните места
Тази информационна брошура ще ви помогне да направите работното си място
безопасно от COVID-19. Повече информация за COVID-19 също е налична на вашия
езикл
Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква от вас да се грижите за
здравето, безопасността и благосъстоянието на вашите работници и други на
работното ви място, включително на вас, вашия персонал, изпълнители, клиенти и
посетители. Трябва да премахнете или сведете до минимум рисковете за здравето и
безопасността, доколкото това е възможно. Такъв е законът.
Планирайте и осведомявайте
Трябва да управлявате риска от излагане на COVID-19 на работното ви място. За да
предпазите работниците, ще ви е необходим план за работното ви място, който
включва физическо дистанциране, хигиена и почистване.
За да сте сигурни, че планът ви е ефективен, трябва също:
•

Да бъдете в течение с най-новата информация от сигурни източници.
Указанията за обществено здраве във вашия щат или територия включват
правила относно ограниченията и изискванията за вашия тип бизнес.

•

Подгответе се за това, което ще направите, ако на работното ви място има
COVID.

•

Помислете за всички нови рискове, възникнали от промени в начина ви на
работа (напр. агресия на клиенти или изолиране на работници).

•

Говорете с работниците си и помислете за техните притеснения.

•

Обучете персонала и се уверете, че всеки знае какво да прави.

•

Поставете табели и плакати, за да напомняте на хората за рисковете от COVID19 и как да спрат разпространението.

Спрете разпространението на COVID-19
•

Вие и вашите работници трябва да останете в къщи, ако сте болни
(температура, кашлица, болки в гърлото и задух).

•

Уверете се, че хората могат да поддържат поне 1,5 метра физическо
разстояние.
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•

Насърчете работниците често да мият ръцете си в продължение на най-малко
20 секунди със сапун и вода или да използват средства за дезинфекция на
алкохолна основа.

•

Насърчете работниците да практикуват добра хигиена и да кашлят или кихат в
ръката си.

•

Уверете се, че работното ви място редовно се почиства и дезинфекцира.
Почиствайте често докосваните повърхности по-често.

•

Вземете лични предпазни средства (като ръкавици и маски) за работниците, ако
имат нужда от това. Научете ги как да ги използват.

Проверка
•

Преглеждайте редовно плана си, за да се уверите, че той работи и ще защити
работниците от COVID-19.

•

Ако са възникнали нови рискове, помислете дали е необходимо да вземете
допълнителни мерки.

За повече информация относно COVID-19 и здравето и безопасността при работа,
посетете уеб сайта на Safe Work Australia .
За повече информационни брошури за здравословни и безопасни условия на трудр
посетете уебсайта за информация за COVID-19 на вашия език.
COVID-19 Information in your language website.
За информация за здравето отидете на health.gov.au.
За информация, специфична за работното ви място, моля, свържете се със
съответния регулатор за безопасност на труда и на работното място
във вашия щат или територия. WHS regulator in your state or territory.
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