COVID-19 – İş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği bilgileri
Bu bilgi formu iş yerinizi COVID-19 açısından güvenli hale getirmenize yardımcı olacaktır.
Dilinizde başka COVID-19 bilgileri de mevcuttur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları uyarınca iş yerinizdeki çalışanlarınızın ve siz, personeliniz,
yüklenicileriniz, müşterileriniz ve ziyaretçileriniz dahil diğer kişilerin sağlığını, güvenliğini ve
esenliği korumalısınız. Sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmalı ya da mümkün
olduğunca azaltmalısınız. Bu yasal olarak gereklidir.
Planlayın ve iletişimde bulunun
İş yerinizde COVID-19'a maruz kalma riskini yönetmelisiniz. Çalışanları güvende tutmak için
iş yerinizde fiziksel mesafe, hijyen ve temizliği içeren bir plana ihtiyacınız olacaktır.
Planınızın etkin olabilmesi için ayrıca:
•
•
•
•
•
•

Güvenilir kaynaklardan en güncel bilgileri takip etmelisiniz. Eyalet ya da bölgenizdeki
Kamu sağlığı direktifleri işletme türünüzle ilgili kısıtlama ve gereklilikler hakkında
kurallar içerir.
İş yerinizde COVID ortaya çıkarsa yapacaklarınız konusunda hazırlıklı olmalısınız.
Çalışma şeklinizdeki değişikliklerden kaynaklanan her türlü yeni riski göz önünde
bulundurmalısınız (ör. müşterilerin agresifliği ya da çalışanların tecrit edilmesi).
Çalışanlarınızla konuşmalı ve endişelerini dikkate almalısınız.
Personelinizi eğitmeli ve herkesin yapması gerekenleri bilmesini sağlamalısınız.
COVID-19'un risklerini ve yayılmanın nasıl durdurulacağını kişilere hatırlatmak için
uyarılar ve posterler asmalısınız.

COVID-19'un yayılmasını durdurun
• Siz ve çalışanlarınız hastaysanız (ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı)
mutlaka evde kalmalısınız.
• Herkesin birbiriyle en az 1,5 metre mesafe bırakmasını sağlayın.
• Çalışanları ellerini sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkamaya ya da alkol bazlı
el dezenfektanı kullanmaya özendirin.
• Çalışanları hijyen kurallarına uymaya ve öksürürken veya hapşırırken dirsek içlerini
kullanmaya özendirin.
• İş yerinizin düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmesini sağlayın. Sık dokunulan
yüzeyleri daha sık temizleyin.
• Gerekiyorsa çalışanlara kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske gibi) temin edin.
Nasıl kullanacaklarını onlara öğretin.
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Gözden geçirin
• İşe yaradığından ve çalışanları COVID-19'a karşı güvende tuttuğundan emin olmak
için planınızı düzenli olarak gözden geçirin.
• Yeni riskler ortaya çıkarsa ilave önlem almanız gerekip gerekmediğini değerlendirin.
COVID-19 ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Safe Work Australia
İnternet sitesine gidin.
İş sağlığı ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi formu için Kendi dilinizde COVID-19 Bilgileri
İnternet sitesine gidin.
Sağlık bilgileri için health.gov.au adresine gidin.
İş yerinize özel bilgi için lütfen eyalet ya da bölgenizdeki ilgili WHS düzenleyicisine başvurun.
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