Această fișă informativă vă va ajuta să creați condiții de securitate în privința COVID-19 la
locul de muncă. Alte informații despre COVID-19 în limba dumneavoastă sunt de asemenea
disponibile.
Legile privind sănătatea și securitatea la locul de muncă vă impun să aveți grijă de
sănătatea și bunăstarea lucrătorilor și a altor persoane la locul de muncă, inclusiv de
dumneavoastră, de angajați, furnizori, clienți și vizitatori. Trebuie să eliminați sau să reduceți
la minimum riscurile pentru sănătate și securitate, pe cât posibil. Asta-i legea.
Planificați și comunicați
Trebuie să gestionați riscul de expunere la COVID-19 la locul de muncă. Pentru a-i menține
pe lucrători în siguranță, veți avea nevoie de un plan pentru locul de muncă, care include
distanțarea fizică, igiena și curățenia.
Pentru a vă asigura că planul este eficient, trebuie, de asemenea:
•
•
•
•
•
•

Să vă mențineți la curent cu cele mai recente informații din surse reputate. Direcțiile
de sănătate publică din statul sau teritoriul dumneavoastră includ reguli privind
restricțiile și cerințele pentru tipul de afacere pe care o aveți.
Pregătiți-vă pentru ceea ce veți face dacă există COVID-19 la locul de muncă.
Luați în considerare orice riscuri noi care au apărut ca pe o modificare a modului în
care lucrați (de exemplu, agresiunea clienților sau izolarea lucrătorilor).
Discutați cu lucrătorii dumneavoastră și gândiți-vă la temerile lor.
Instruiți personalul și asigurați-vă că toată lumea știe ce are de făcut.
Puneți indicatoare și afișe pentru a reaminti oamenilor de riscurile de COVID-19 și
cum să oprească răspândirea acestuia.

Opriți răspândirea virusului COVID-19
• Dumneavoastră și lucrătorii dumneavoastră trebuie să stați acasă dacă sunteți
bolnavi (febră, tuse, durere în gât și dificultăți de respirație).
• Asigurați-vă că oamenii pot păstra o distanță fizică de cel puțin 1,5 metri.
• Încurajați lucrătorii să se spele frecvent pe mâini timp de cel puțin 20 de secunde cu
apă și săpun sau să folosească un dezinfectant de mâini pe bază de alcool.
• Încurajați lucrătorii să practice o bună igienă și să tușească sau să strănute în braț.
• Asigurați-vă că locul de muncă este curățat și dezinfectat în mod regulat. Curățați
mai des suprafețele atinse frecvent.
• Furnizați echipament individual de protecție (cum ar fi mănuși și măști) pentru
lucrători, dacă au nevoie. Învățați-i cum să le folosească.
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Privire generală
• Revizuiți-vă planul în mod regulat pentru a vă asigura că funcționează și că lucrătorii
sunt feriți de COVID-19.
• Dacă au apărut noi riscuri, analizați dacă trebuie să instituiți măsuri suplimentare.
Pentru mai multe informații despre COVID-19 și despre sănătatea și securitatea în muncă,
accesați situl Web Safe Work Australia.
Pentru mai multe fișe informative privind sănătatea și securitatea în muncă, accesați
informațiile COVID-19 de pe situl web al limbii dumneavoastre.
Pentru informații de sănătate, accesați health.gov.au.
Pentru informații specifice locului dumneavoastră de muncă, vă rugăm să contactați
autoritatea de reglementare WHS relevantă din statul sau teritoriul dumneavoastră..
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