COVID-19 –
Цей інформаційний бюлетень допоможе вам захистити ваше робоче місце від COVID19. Доступна і інша інформація про COVID-19 вашою мовою.
Закони про охорону праці вимагають, щоб ви дбали про здоров'я, безпеку і
благополуччя ваших працівників та інших осіб на вашому робочому місці, включаючи
вас, ваших співробітників, підрядників, клієнтів і відвідувачів. Ви зобов'язані в міру
можливості виключати або звести до мінімуму ризики для здоров'я і безпеки на
робочому місці. Це закон.
Плануйте і повідомляйте
Ви зобов'язані управляти ризиком зараження COVID-19 на вашому робочому місці. Для
забезпечення безпеки працівників вам знадобиться план для вашого робочого місця,
що містить фізичне дистанціювання, гігієну і прибирання.
Для забезпечення ефективності вашого плану ви також повинні:
•
•
•
•
•
•

Залишатися в курсі останніх новин з достовірних джерел. Інструкції з питань
громадської охорони здоров'я у вашому штаті або території включають правила
про обмеження та вимоги до вашого типу бізнесу.
Підготуватися до того, що ви будете робити, якщо на вашому робочому місці
з'являться випадки COVID-19.
Враховувати будь-які нові ризики, що виникли в результаті змін у методах
роботи (наприклад, агресивність клієнтів або ізольованість працівників).
Поговорити зі своїми співробітниками і обдумати їх занепокоєння.
Навчити персонал і впевнитися, що всі знають, що робити.
Розмістити таблички і плакати, щоб нагадати людям про ризики, пов'язані з
COVID-19, і про те, як зупинити поширення.

Зупинити поширення COVID-19
• Ви і ваші працівники повинні залишатися вдома, якщо ви захворіли
(температура, кашель, біль у горлі і задишка).
• Переконайтеся, що люди можуть перебувати на відстані не менше 1,5 метра
один від одного.
• Заохочуйте працівників часто мити руки протягом як мінімум 20 секунд з милом і
водою або використовувати дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі.
• Заохочуйте працівників до того, щоб вони дотримувалися належної гігієни і
кашляли або чхали у згин руки.
• Переконайтеся, що ваше робоче місце регулярно очищається і дезінфікується.
Регулярно очищайте поверхні, до яких часто торкаються.
• Придбайте засоби індивідуального захисту (такі як рукавички і маски) для
співробітників, якщо вони їм потрібні. Навчіть їх користуватися ними.
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Перегляд
• Регулярно переглядайте свій план, щоб упевнитися, що він функціонує і
забезпечує безпеку працівників від COVID-19.
• Якщо виникли нові ризики, подумайте про необхідність вжиття додаткових
заходів.
Для отримання додаткової інформації про COVID-19 і безпеку та охорону праці,
перейдіть на вебсайт Safe Work Australia.
Для ознайомлення з іншими інформаційними бюлетенями з безпеки й охорони
здоров’я, перейдіть на вебсайт Інформація про COVID-19 вашою рідною мовою.
Для отримання медичної інформації звертайтеся за адресою health.gov.au.
За інформацією, що відноситься до вашого робочого місця, звертайтеся до
відповідного регулятора безпеки й охорони здоров’я у вашому штаті або території.
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