קוביד -19-מידע על בריאות ובטיחות בעבודה למקומות עבודה
דף מידע זה יסייע לך להפוך את מקום העבודה שלך למקום בטוח מקוביד .19-קיים מידע בשפתך
על קוביד19-
חוקי הבריאות והבטיחות בעבודה דורשים ממך לדאוג לבריאות ,בטיחות ורווחת העובדים שלך
ואנשים אחרים במקום העבודה שלך ,כולל אותך ,צוות העובדים שלך ,קבלנים ,לקוחות ומבקרים.
אתה נדרש להסיר או למזער את הסכנה לבריאות ובטיחות עד כמה שניתן .זהו החוק.
תכנן מראש ודאג למסור את המידע הזה באופן ברור
אתה נדרש להתמודד עם הסיכון של חשיפה לקוביד 19-במקום העבודה שלך .על מנת לדאוג
לביטחונם של העובדים אתה נדרש להכין תכנית למקום העבודה שלך הכוללת שמירת מרחק פיזי,
היגיינה טובה ושמירה על נקיון.
לוודא שהתכנית שלך יעילה אתה נדרש:
•

להתעדכן במידע האחרון ממקורות מהימנים .הוראות מרשויות הבריאות הציבורי במדינה או
הטריטוריה שלך כוללים הוראות בהקשר להגבלות ולדרישות התקפות לסוג העסק שלך.

•

התכונן למצב שעלול להתרחש אם יתגלה קוביד 19-במקום העבודה שלך.

•

האם נוספו סיכונים חדשים כתוצאה משינויים בצורת העבודה שלך (לדוגמה תוקפנות של
לקוחות ,או עובדים מבודדים).

•

דבר עם העובדים שלך ולקח בחשבון את החששות שלהם.

•

הכשר את העובדים שלך ווודא שכולם יודעים מה עליהם לעשות.

•

תלה שלטים ומודעות להזכיר לאנשים את הסיכונים של קוביד 19-וכיצד לעצור את
ההתפשטות.

עצור את ההתפשטות של קוביד19-
•

אתה והעובדים שלך נדרשים להישאר בבית אם אתם חולים (יש לכם חום גבוה ,שיעול ,כאבי
גרון וקוצר נשימה).

•

וודא שאנשים שומרים מרחק של לפחות  1.5מטר אחד מהשני.

•

עודד את עובדיך לרחוץ את ידיהם בתכיפות למשך לפחות  20שניות עם מים וסבון או עם
נוזל חיטוי על בסיס אלכוהול.

•

עודד את עובדיך לשמור על היגיינה טובה ולהשתעל ולהתעטש לתוך הזרוע שלהם.
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•

וודא שמנקים ומחטאים את מקום העבודה שלך בקביעות .דאג לנקיון יתר של משטחים
שנוגעים בהם בתכיפות.

•

רכוש ציוד הגנה אישי (כגון כפפות ומסיכות) לעובדיך באם יש צורך .למד אותם כיצד
להשתמש בהם.

בחן מחדש את האמצעים שהנהגת
•

בחן מחדש באופן קבוע את התכנית שלך לוודא שהיא יעילה ושומרת על בטיחות עובדיך
מפני קוביד.19-

•

אם הופיעו סיכונים נוספים ,שקול באם יש צורך להנהיג אמצעים נוספים.

לפרטים נוספים על קוביד 19-ובריאות ובטיחות בעבודה ,בקר באתר בטיחות בעבודה אוסטרליה.
לדפי מידע נוספים על בריאות ובטיחות בעבודה ,בקר באתר מידע על קוביד 19-בשפה שלך.
למידע על נושאי בריאות בקר באתר משרד הבריאות.
למידע ספציפי למקום העבודה שלך צור קשר עם רשות הבריאות והבטיחות בעבודה במדינה או
בטריטוריה שלך.
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