COVID-19 - Informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà taxxogħol fuq il-postijiet tax-xogħol
Din il-karta ta' informazzjoni tgħinek tagħmel il-post tax-xogħol tiegħek COVID-19 sigur.
COVID-19 Information in your language (Informazzjoni oħra COVID-19 fil-lingwa tiegħek)
hija wkoll disponibbli.
Il-liġijiet dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tax-Xogħol jirrikjedu li tieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u lbenesseri tal-ħaddiema tiegħek u oħrajn fuq il-post tax-xogħol tiegħek, inkluż int, l-istaff
tiegħek, il-kuntratturi, il-klijenti u l-viżitaturi. Int trid telimina jew timminimizza r-riskji għassaħħa u s-sigurtà sa fejn hu possibbli. Din hija l-liġi.
Ippjana u kkomunika
Trid timmaniġġja r-riskju ta' espożizzjoni għal COVID-19 fil-post tax-xogħol tiegħek. Biex
iżżomm il-ħaddiema siguri ser ikollok bżonn pjan għal post tax-xogħol tiegħek li jinkludi
distanzjar fiżiku, iġjene u tindif.
Biex tkun żgur li l-pjan tiegħek ikun effettiv trid ukoll:
•

Iżżomm ruħek aġġornat bl-aħħar informazzjoni minn sorsi ta’ min jorbot fuqhom.
Public health directions (Struzzjonijiet tas-saħħa pubblika) fl-istat jew it-territorju
tiegħek jinkludu regoli dwar restrizzjonijiet u rekwiżiti għat-tip ta' negozju tiegħek.

•

Ipprepara dwar x’tagħmel jekk ikun hemm COVID fuq il-post tax-xogħol tiegħek.

•

Ikkunsidra kwalunkwe riskju ġdid li nqala’ li jirriżulta minn bidliet fil-mod kif taħdem
(eż. Aggressjoni tal-klijent, jew ħaddiema li jkunu iżolati).

•

Kellem lill-ħaddiema tiegħek u qies it-tħassib tagħhom.

•

Ħarreġ l-istaff u kun żgur li kulħadd jaf x'għandu jagħmel.

•

Poġġi signs and posters (sinjali u posters) biex tfakkar lin-nies dwar ir-riskji ta'
COVID-19 u kif twaqqaf it-tixrid.

Waqqaf it-tixrid ta' COVID-19
•
•
•
•
•
•

Int u l-ħaddiema tiegħek għandhom jibqgħu d-dar jekk tkunu morda (deni, sogħla,
uġigħ fil-griżmejn u qtugħ ta 'nifs).
Ara li n-nies jistgħu jżommu distanza fiżika mill-inqas 1.5 metri 'l bogħod minn xulxin.
Ħeġġeġ lill-ħaddiema jaħslu idejhom ta' spiss għal mill-inqas 20 sekonda bis-sapun u
bl-ilma jew jużaw sanitiser għall-idejn ibbażat fuq l-alkoħol.
Ħeġġeġ lill-ħaddiema biex jipprattikaw iġjene tajba u jisogħlu jew jgħatsu f’driegħhom.
Ara li l-post tax-xogħol tiegħek jitnaddaf u jiġi diżinfettat regolarment. Naddaf uċuħ li
jintmessu
ta’ spiss u dan għandu jsir aktar ta’ spiss.
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•

Ikseb tagħmir protettiv personali (bħal ingwanti u maskri) għall-ħaddiema jekk dawn
jeħtieġuh. Għallimhom kif jużawh.

Reviżjoni
•

Irrevedi l-pjan tiegħek regolarment biex tiżgura li qed jaħdem u żżomm il-ħaddiema
siguri u ma jimirdux minn COVID-19.

•

Jekk ikun hemm xi riskji ġodda, are jekk għandekx bżonn tintroduċi xi miżuri
addizzjonali.

Għal aktar informazzjoni dwar COVID-19 u s-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol, mur fuq il-websajt
Safe Work Australia website.
Għal aktar fuljetti tal-fatti dwar is-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol, mur fuq COVID-19
Information in your language website (l-Informazzjoni COVID-19 fil-websajt tal-lingwa
tiegħek).
Għal informazzjoni dwar is-saħħa, mur fuq health.gov.au.
Għal informazzjoni speċifika għall-post tax-xogħol tiegħek jekk jogħġbok ikkuntattja lir-WHS
regulator in your state or territory (regolatur tal-WHS relevanti fl-istat jew fit-territorju tiegħek).
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