COVID-19 – Työterveys- ja -turvallisuustietoa työpaikoille
Tämä tietosivu auttaa tekemään työpaikastasi COVID-19-turvallisen. Myös muuta COVID19-tietoa omalla kielelläsi on saatavana.
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien lakien mukaan työnantajan edellytetään huolehtivan
työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien, kuten omasta, henkilökunnan, urakoitsijoiden,
asiakkaiden ja vierailijoiden terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Terveys- ja
turvallisuusriskit on poistettava tai minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Laki sanoo niin.
Suunnittele ja kommunikoi
Työpaikalla on hallittava riskiä altistua COVID-19-taudille. Työntekijöiden suojaamiseksi
työpaikalla on oltava suunnitelma, joka sisältää fyysisen etäisyyden, hygienian ja siivouksen.
Varmista suunnitelman tehokkuus:
•
•
•
•
•
•

pysymällä ajan tasalla luotettavista lähteistä saatujen uusimpien tietojen avulla.
Osavaltiosi tai territoriosi kansanterveydelliset ohjeet sisältävät säännöt yrityksesi
alaa koskeville rajoituksille ja edellytyksille.
valmistautumalla siihen, mitä tehdä, jos työpaikallasi ilmenee COVID-19-tautia.
ottamalla huomioon työskentelytapojen muutosten tuomat uudet riskit (esim.
asiakkaan aggressiivisuus tai työntekijöiden eristyneisyys).
puhumalla työntekijöillesi ja ottamalla huomioon heidän huolensa.
kouluttamalla henkilökuntaa ja varmistamalla, että jokainen tietää, mitä tehdä.
laittamalla opasteita ja julisteita esille muistuttamaan COVID-19-taudin riskeistä ja
miten pysäyttää sen leviäminen.

Pysäytä COVID-19-taudin leviäminen
• Sekä työnantajan että työntekijöiden on jäätävä kotiin sairaana (kuume, yskä,
kurkkukipu, hengenahdistus).
• Varmista vähintään 1,5 metrin fyysisen etäisyyden mahdollisuus työpaikalla.
• Kannusta työntekijöitä pesemään kätensä usein vähintään 20 sekunnin ajan
saippualla ja vedellä tai käyttämään alkoholipohjaista käsidesinfektiohuuhdetta.
• Kannusta työntekijöitä harjoittamaan hyvää hygieniaa ja yskimään tai aivastamaan
käsivarteensa.
• Varmista, että työpaikka siivotaan ja desinfioidaan säännöllisesti. Puhdista usein
kosketellut pinnat useammin.
• Hanki henkilönsuojaimia (kuten suojakäsineitä ja suu-nenäsuojuksia) työntekijöille,
jos he tarvitsevat niitä. Opeta, miten niitä käytetään.
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Arviointi
• Käy suunnitelma läpi säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii ja suojaa
työntekijöitä COVID-19-taudilta.
• Jos uusia riskejä on ilmennyt, harkitse lisätoimenpiteitä.
Lisätietoa COVID-19-taudista ja työterveydestä ja -turvallisuudesta saa sivustolta Safe Work
Australia.
Lisää työterveyden ja -turvallisuuden tietosivuja on sivustolla COVID-19-tietoa omalla
kielelläsi.
Terveystietoa saa sivustolta health.gov.au.
Erityisesti omaa työpaikkaasi koskevaa tietoa saat ottamalla yhteyden asiaankuuluvaan
osavaltiosi tai territoriosi työterveyden ja -turvallisuuden sääntelyviranomaiseen.
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