Koronarokotteet –
Työterveys- ja -turvallisuustietoa työntekijöille
Voidaanko minut pakottaa ottamaan rokote?
Ketään ei voi pakottaa vasten tahtoaan ottamaan rokotetta tai menemään lääketieteelliseen
toimenpiteeseen.
Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin olla kansanterveysasetuksia, jotka edellyttävät korkean riskin
toimialalla työskentelevien rokottamista. Pysy ajan tasalla terveysviraston neuvojen avulla.

Voiko työnantajani vaatia työterveys- ja -turvallisuuslakien nojalla, että otan
koronarokotteen?
Useimmissa tapauksissa työnantaja ei voi vaatia koronarokotusta työterveys- ja -turvallisuuslakien
nojalla.
Poikkeuksia voi kuitenkin olla, etenkin toimialoilla, joilla on korkeampi altistumisriski. Erityiset
kansanterveysasetukset saattavat myös edellyttää rokotusta.
Jos työnantajasi edellyttää rokotusta, hänen tulisi antaa siitä tietoa ja materiaalia, jotta voit tehdä
tietoisen päätöksen. Keskustele lääkärisi kanssa, jos asia huolettaa. Pyydä apua
työsuojeluviranomaiselta, työsuojeluvaltuutetulta (HSR) tai työntekijäjärjestöltä.
Fair Work Ombudsman (työelämävirasto) antaa tietoa oikeuksistasi työpaikalla.

Entä työterveys- ja -turvallisuuslakien mukainen velvollisuuteni työntekijänä?
Tarkoittaako se, että minut on rokotettava?
Työntekijän on pidettävä itsestään kohtuullista huolta ja vältettävä vaikuttamasta haitallisesti toisten
terveyteen ja turvallisuuteen työpaikalla. Työnantajan kohtuullisia työterveys- ja -turvallisuusohjeita on
noudatettava niin hyvin kuin käytännössä on mahdollista.
Jos on voimassa laki tai kansanterveysasetus, joka edellyttää rokotusta, saatat tarvita rokotuksen
kyseisellä alalla työskentelyyn tai työskentelyn jatkamiseen.

Onko työnantajan puhuttava kanssani ennen rokotusten vaatimista työpaikallani?
Kyllä. Jos työnantajasi harkitsee pakollista rokotuskäytäntöä, hänen on konsultoitava sinua ja
mahdollista työsuojeluvaltuutettuasi ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Heille kannattaa kertoa, jos on
olemassa joku syy, miksi et voi ottaa rokotusta.

Minut on rokotettu. Täytyykö silti vielä noudattaa muita varotoimia, kuten turvavälejä
ja käsienpesua?
Kyllä. Turvallinen ja tehokas rokote auttaa osaltaan pitämään yhteiskunnan turvassa ja terveenä.
Jatka näitä toimia, joilla estetään COVID-19-taudin leviäminen:
•

noudata kansanterveysasetuksia
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•
•
•
•
•
•

älä mene töihin, jos olet sairas, jos sinulla on COVID-19-taudin oireita, tai jos
terveysviranomaiset ovat käskeneet sinua pysymään kotona
tee kaikki, mitä voit kohtuudella turvallisen työskentelyn hyväksi tehdä, mukaan lukien
COVID-19-taudin torjuntatoimet, kuten turvavälien pitäminen ja siisteys
noudata ohjeita
kysy, jos et ole varma, miten työ tehdään turvallisesti
käytä henkilönsuojaimia (PPE), kuten suojakäsineitä koulutuksen ja ohjeistuksen mukaisesti
ilmoita vaaratilanteista esimiehellesi tai työsuojeluvaltuutetulle

Lisätietoa
•
•
•

Tietoa terveydestä ja rokotteista - Department of Health (terveysministeriö)
Työterveys ja -turvallisuus - Safe Work Australia
Oikeudet työpaikalla - Fair Work Ombudsman
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