COVID-19 – Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti
pri práci na pracoviskách
Tento prehľad vám pomôže zaistiť, aby bolo vaše pracovisko bez COVID-19. Ďaľšie
informácie o COVID-19 vo vašom jazyku sú tiež k dispozícii.
Zákony o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci vyžadujú, aby ste sa na svojom pracovisku
starali o zdravie, bezpečnosť a dobré životné podmienky pre vašich pracovníkov a ostatných
osôb na vašom pracovisku, vrátane vás, vašich zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov a
návštevníkov. Musíte čo najviac vylúčiť riziká ohrozujúce zdravie a bezpečnosť alebo ich
znížiť na minimum. Taký je zákon.
Plánujte a komunikujte
Riziko vystavenia účinkom COVID-19 na vašom pracovisku musíte ovládnuť. Na zaistenie
bezpečnosti pracovníkov budete potrebovať plán pre svoje pracovisko, ktorý zahrňuje
fyzický odstup, dodržiavanie správnych hygienických návykov a čistenie.
Na to, aby bol váš plán účinný, je potrebné robiť nasledovné:
•
•
•
•
•
•

Oboznamujte sa s najnovšími informáciami z renomovaných zdrojov. Pokyny
týkajúce sa zdravia verejnosti vášho štátu alebo územia zahŕňajú pravidlá na
obmedzenia a požiadavky na váš druh podnikania.
Buďte pripravení na to, čo budete robiť v prípade, ak sa na vašom pracovisku
vyskytne COVID.
Zvážte všetky nové riziká, ktoré nastali následkom zmien v spôsobe, akým pracujete
(napríklad agresivita zákazníkov alebo izolovaní pracovníci).
Porozprávajte sa so svojimi zamestnancami, porozmýšľajte o ich obavách.
Vyškolte zamestnancov a uistite sa, že každý vie, čo má robiť.
Umiestnite nápisy a plagáty, aby ste ľuďom pripomenuli riziká COVID-19 a ako
zabrániť jeho šíreniu.

Zabráňte šíreniu COVID-19
• Ak ste chorí (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť), musíte vy aj vaši
pracovníci zostať doma.
• Zaistite vzájomnú vzdialenosť 1,5 metra od seba.
• Nabádajte pracovníkov, aby si umývali ruky často a najmenej 20 sekúnd s mydlom a
vodou alebo aby používali dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu.
• Nabádajte pracovníkov, aby udržovali správne hygienické návyky a kašľali alebo
kýchali do ramena.
• Zabezpečte pravidelné čistenie a dezinfikovanie vášho pracoviska. Často dotýkané
povrchy majú byť čistené častejšie.
• V prípade potreby zabezpečte pre svojich pracovníkov ochranné osobné pomôcky
(napríklad rukavice a masky). Naučte ich, ako ich majú používať.
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Revízia
• Pravidelne preverte svoj plán, aby ste sa uistili, že funguje a zabezpečuje
pracovníkov pred COVID-19.
• Ak sa objavia nejaké nové riziká, zvážte, či je potrebné prijať dodatočné opatrenia.
Ďaľšie informácie o COVID-19 a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete na web
stránke Safe Work Australia.
Ďaľšie informácie o zdraví a bezpečnosti pri práci vo vašom jazyku nájdete na web stránke
COVID-19 Information in your language.
Informácie týkajúce sa zdravia nájdete na web stránke health.gov.au.
Informácie týkajúce sa vášho pracoviska vám poskytne príslušný regulačný orgán WHS vo
vašom štáte alebo území.
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