COVID-19 – Информације о безбедности и здрављу на
раду за предузећа
Овај информативни лист ће вам помоћи да у вашем предузећу уклоните ризике од
COVID-19. На располагању су и друге COVID-19 информације на вашем језику COVID-19 Information in your language.
Закони о безбедности и здрављу на раду вам налажу да се побринете за здравље,
безбедност и благостање ваших радника и других особа у вашем предузећу,
укључујући вас, ваше особље, уговараче, странке/купце и посетиоце. Морате да
елиминишете или сведете на минимум ризике по здравље и безбедност, колико год је
то могуће. То је закон.
Планирајте и комуницирајте
Морате да доведете под контролу ризик од излагања COVID-19 у вашем предузећу. Да
бисте заштитили раднике, требаће вам план за ваше предузеће који ће укључити
физичко растојање, хигијену и чишћење.
Да би ваш план био ефикасан, такође морате да:
•

•
•
•
•
•

Будете благовремено обавештени о последњим дешавањима из поузданих
извора. Директиве одељења за јавно здравље - Public health directions - у вашој
држави или територији садрже правила о рестрикцијама и захтеве за предузећа
која се баве сличним пословима као ваше предузеће.
Припремите поступке у случају да се у вашем предузећу појави COVID.
Размислите о евентуалним новим ризицима који су настали услед промена у
обављању посла (нпр. агресија странака/купаца или изолованост радника).
Разговарајте са вашим радницима и размислите о стварима које их
забрињавају.
Обучите особље и уверите се да свако зна шта треба да ради.
Поставите знакове и постере - signs and posters - да подсећате људе на ризике
од COVID-19 и како се зауставља ширење.

Зауставите ширење COVID-19
• И ви и ваши радници морате да останете код куће ако сте болесни
(температура, кашаљ, грлобоља и отежано дисање).
• Постарајте се да људи могу да одржавају физичко растојање од најмање 1,5
метра.
• Подстичите раднике да често перу руке сапуном и водом, и то најмање 20
секунди или да користе средство за дезинфекцију руку на бази алкохола.
• Подстичите раднике да одржавају добре хигијенске навике и да кашљу или
кишу у горњи део руке.
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•
•

Побрините се да се просторије у вашем предузећу редовно чисте и
дезинфикују. Површине које се често додирују чистите и чешће.
Набавите личну заштитну опрему (нпр. рукавице и маске) за раднике, ако им је
потребна опрема. Научите их како да је користе.

Ревизија
• Редовно вршите ревизију вашег плана да се уверите да је још увек ефикасан и
да ће заштитити раднике од COVID-19.
• Ако су се појавили нови ризици, размислите да ли треба да уведете додатне
мере.
За више информација о COVID-19 и безбедности и здрављу на раду, погледајте
вебсајт Safe Work Australia website.
За више информативних листова о безбедности и здрављу на раду, погледајте вебсајт
COVID-19 информације на вашем језику - COVID-19 Information in your language
website.
За здравствене информације, погледајте health.gov.au.
За информације које су специфичне за ваше предузеће, контактирајте релевантно
регулаторно тело за безбедност и здравље на раду у вашој држави или територији WHS regulator in your state or territory.
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