COVID-19 – Informacje BHP dla zakładów pracy
Niniejszy arkusz informacyjny pomoże uczynić twój zakład pracy COVID-19safe. Dostępne
też są inne informacje na temat COVID-19 w twoim języku.
Przepisy BHP wymagają, abyś troszczył się o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro pracowników
i innych osób w miejscu pracy, w tym siebie samego, personelu, wykonawców, klientów i
gości. Musisz wyeliminować lub możliwie jak najbardziej zredukować zagrożenia dla BHP.
Jest to litera prawa.
Planowanie i komunikacja
Musisz mitygować czynniki ryzyka w odniesieniu do narażenia na COVID-19 w miejscu
pracy. Aby twój personel był bezpieczny, musisz sporządzić dla zakładu pracy plan, w
którym uwzględniony jest dystans fizyczny, właściwa higiena i czyszczenie.
Aby plan ten był skuteczny, musisz też:
•

•
•
•
•
•

Być na bieżąco z najnowszymi informacjami, czerpanymi z godnych zaufania źródeł.
Rozporządzenia w zakresie zdrowia publicznego w twoim stanie lub terytorium
zawierają informacje na temat ograniczeń i wymagań dla przedsiębiorstw twojego
typu.
Przygotuj się do działania na wypadek pojawienia się w twoim zakładzie pracy
przypadku COVID-19.
Rozważ możliwe nowe czynniki ryzyka, które mogą pojawić się w związku z
wprowadzonymi zmianami (np. agresja ze strony klientów, pracowanie w izolacji).
Rozmawiaj z pracownikami i bierz pod uwagę ich opinie i wątpliwości.
Przeszkol pracowników i upewnij się, że każdy wie, co ma robić.
Rozmieść znaki i plakaty, przypominające wszystkim o ryzyku zarażenia się wirusem
COVID-19 i o zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się.

Hamowanie rozprzestrzenianie się COVID-19
• Ty i twoi pracownicy muszą pozostać w domu, jeśli się czują się chorzy (gorączka,
kaszel, ból gardła i duszności).
• Upewnij się, że pracownicy mogą zachowywać dystans fizyczny co najmniej 1,5
metra od siebie.
• Zachęcaj pracowników do częstego mycia rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20
sekund lub stosowania środka dezynfekcyjnego do rąk na bazie alkoholu.
• Zachęcaj pracowników do przestrzegania zasad właściwej higieny i do kaszlania i
kichania do rękawa.
• Upewnij się, że zakład pracy jest regularnie sprzątany i dezynfekowany. Zwiększ
częstotliwość czyszczenia powierzchni często dotykanych.
• Gdy potrzeba, udostępnij pracownikom środki ochrony osobistej (takie jak rękawice i
maski). Przeszkól ich w stosowaniu tego sprzętu.
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Przegląd
• Dokonuj regularnych przeglądów, aby zapewnić, że wprowadzone środki są
skuteczne i zabezpieczają pracowników przed COVID-19.
• Jeśli pojawiły się nowe czynniki ryzyka, rozważ konieczność wprowadzenia
dodatkowych środków zaradczych.
Po dalsze informacje na temat COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, odwiedź
witrynę Safe Work Australia.
Dalsze arkusze informacyjne na temat BHP można znaleźć na stronie COVID-19 w twoim
języku.
Aby uzyskać informacje na tematy związane ze zdrowiem, odwiedź witrynę health.gov.au.
Aby uzyskać informacje specyficzne dla twojego zakładu pracy, skontaktuj się z organem
nadzorczym BHP w twoim stanie lub terytorium.
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