COVID-19 – Informacije o zdravju in varnosti na
delovnem mestu
Ta informativni list vam bo pomagal, da bo vaše delovno mesto COVID-19 varno. Druge
COVID-19 informacije v vašem jeziku - COVID-19 Information in your language so tudi na voljo.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva, da skrbite za zdravje, varnost in dobro počutje
vaših delavcev in drugih na delovnem mestu, vključno z vami, osebjem, pogodbeniki, kupci
in obiskovalci. Če je le mogoče, morate odpraviti ali čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje in
varnost. To je zakon.
Načrtujte in komunicirajte
Na delovnem mestu morate obvladovati tveganje izpostavljenosti na COVID-19. Za
ohranitev varnosti delavcev boste potrebovali načrt za vaše delovno mesto, ki vključuje
fizično distanciranje, higieno in čiščenje.
Če se želite zagotoviti, da je vaš načrt učinkovit, morate tudi:
• Biti na tekočem z najnovejšimi informacijami iz uglednih virov. Navodila za javno
zdravje - Public health directions v vaši državi ali teritoriju vključujejo pravila o omejitvah
in zahtevah za vašo vrsto poslovanja.
• Pripraviti se kako ukrepati, če je na vašem delovnem mestu COVID.
• Razmisliti o novih tveganjih, če so nastala zaradi sprememb načina dela (npr.
agresivnost strank ali delavci v izolaciji).
• Pogovoriti se s svojimi delavci in pomislite na njihove zaskrbljenosti.
• Usposobiti osebje in poskrbite, da bodo vsi vedeli, kaj storiti.
• Postaviti znake in plakate - signs and posters, ki bodo opominjali ljudi o tveganjih na
COVID-19 in kako preprečiti širjenje.
Preprečite širjenje COVID-19
• Vi in vaši delavci morate ostati doma, če ste bolni (zvišana telesna temperatura, kašelj,
vneto grlo in težave z dihanjem).
• Poskrbite, da ljudje lahko vzdržujejo vsaj 1,5 metrov fizične razdalje.
• Delavce spodbujajte, da si vsaj 20 sekund pogosto umivajo roke z milom in vodo ali pa
uporabljajo razkuževalec za roke na alkoholu.
• Spodbujajte delavce, da vadijo dobro higieno in kašljajo ali kihajo v komolec.
• Poskrbite, da bo vaše delovno mesto redno očiščeno in razkuženo. Pogosteje čistite
površine, ki se jih dotikajo.
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• Pridobite osebno zaščitno opremo (kot so rokavice in maske) za delavce, če jo
potrebujejo. Naučite jih, kako jo uporabljati.
Pregled
• Redno pregledujte svoj načrt, da ste prepričani, da deluje in bo varoval delavce pred
COVID-19.
• Če so se pojavila kakršna koli nova tveganja, razmislite, ali morate sprejeti dodatne
ukrepe.
Za več informacij o COVID-19 ter o zdravju in varnosti pri delu, obiščite Safe Work Australia
website.
Za več informativnih listov o zdravju in varnosti pri delu, obiščite COVID-19 Information in
your language website.
Za zdravstvene informacije, obiščite health.gov.au.
Za informacije, značilne za vaše delovno mesto, se obrnite na ustreznega regulatorja v vaši
državi ali teritoriju - WHS regulator in your state or territory.
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