Cjepiva protiv COVID-19 –
Informacije o zaštiti na radu za zaposlenike
Mogu li biti prisiljen na cijepljenje?
Nitko vas ne smije prisiljavati na cijepljenje ili bilo koju medicinsku proceduru protiv vaše volje.
Međutim, u nekim slučajevima mogu biti na snazi uredbe zdravstvenih vlasti kojima se cijepljenje
nalaže zaposlenicima u visokoriskantnim djelatnostima. Budite u tijeku s preporukama nadležnih
zdravstvenih organa.

Prema zakonima o zaštiti na radu, može li moj poslodavac tražiti od mene da se
cijepim protiv COVID-19?
Prema zakonima o zaštiti na radu, poslodavci nemaju pravo od većine zaposlenika tražiti da se
cijepe.
Međutim, mogu postojati izuzeci, osobito ako radite u djelatnostima u kojima je povećan rizik od
izlaganja. Zdravstvene vlasti također mogu izdati specifične uredbe o obveznom cijepljenju.
Ako vaš poslodavac od vas traži da se cijepite, on vam mora dati informacije i materijale na temelju
kojih ćete moći donijeti informiranu odluku. Ako vas nešto zabrinjava, razgovarajte s vašim liječnikom.
Za pomoć kontaktirajte vaše regulacijsko tijelo za zaštitu na radu, zastupnika za zaštitu na radu
(health and safety representative - HSR) ili organizaciju za zaštitu prava zaposlenika.
Za informacije o vašim pravima na radu, razgovarajte s pučkim pravobraniteljem za zaštitu prava
zaposlenika - Fair Work Ombudsman.

Prema zakonima o zaštiti na radu, koje su moje dužnosti kao zaposlenika? Znači li to
da se moram cijepiti?
Kao zaposlenik, morate se u razumnoj mjeri čuvati i ne smijete činiti ništa što bi moglo ugroziti
zdravlje i sigurnost drugih ljudi na vašem radnom mjestu. Morate se pridržavati razumnih naputaka za
održavanje sigurnosti i zdravlja koje vam da vaš poslodavac, koliko god je to moguće i razumno.
Ako postoji zakon ili uredba zdravstvenih vlasti kojima se nalaže cijepljenje, možda ćete se morati
cijepiti kako biste mogli raditi ili nastaviti raditi u određenoj djelatnosti.

Mora li moj poslodavac razgovarati sa mnom prije nego što mi naloži da se cijepim na
radnom mjestu?
Da. Ako vaš poslodavac razmišlja o obveznom cijepljenju zaposlenika, prije nego što poduzme
korake ka organiziranju cijepljenja, mora se konzultirati s vama i s vašim zastupnikom za zaštitu na
radu, ako ga imate. Ako postoji razlog iz kojeg se ne možete cijepiti, to trebate reći vašem
poslodavcu.
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Ja sam cijepljen/a. Trebam li i dalje primjenjivati mjere predostrožnosti, na primjer
održavanje fizičkog razmaka i pranje ruku?
Da. Sigurno i učinkovito cjepivo je samo jedna od mjera kojima se održava sigurnost i zdravlje
društvene zajednice. Nastavite primjenjivati sljedeće mjere kako biste spriječili širenje COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

pridržavajte se uredbi zdravstvenih vlasti
nemojte ići na posao kada se ne osjećate dobro, imate simptome COVID-19 ili su vam
djelatnici zdravstvenih vlasti rekli da ostanete kod kuće
činite sve što je u vašoj moći da svoj posao obavljate na siguran način, uključujući i
poštovanje mjera protiv COVID-19, na primjer održavanje fizičkog razmaka i čišćenje
slijedite naputke
ako niste sigurni kako ćete na siguran način obavljati posao, pitajte
koristite osobnu zaštitnu opremu (personal protective equipment - PPE), na primjer rukavice,
na način na koji ste to naučili na obuci i kako vam je rečeno
poslovođi ili zastupniku za zaštitu na radu prijavite svaku situaciju u kojoj je sigurnost
ugrožena

Daljnje informacije
•
•
•

Informacije o zdravlju i cjepivima – Ministarstvo zdravstva (Department of Health)
Zaštita na radu - Safe Work Australia
Prava na radu – Fair Work Ombudsman
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