Εμβόλια κατά της COVID-19
Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας στην εργασία για τους
εργαζομένους
Μπορεί να με αναγκάσουν να εμβολιαστώ;
Δεν μπορούν να σας αναγκάσουν να εμβολιαστείτε ή να υποβληθείτε σε οποιαδήποτε ιατρική
διαδικασία εναντίον της θέλησής σας.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν εντολές δημόσιας υγείας που να
απαιτήσουν να εμβολιαστείτε για να εργαστείτε σε ένα κλάδο υψηλού κινδύνου. Μείνετε ενημερωμένοι
με συστάσεις που εκδίδει ο υγειονομικός οργανισμός σας.

Μπορεί ο εργοδότης μου να μου ζητήσει να εμβολιαστώ κατά της COVID-19 βάσει της
νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας στην εργασία;
Για τους περισσότερους εργαζομένους, ο εργοδότης σας δεν μπορεί να απαιτήσει να εμβολιαστείτε
βάσει της νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις, ειδικά αν εργάζεστε σε κλάδους όπου υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος έκθεσης σε λοίμωξη. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν συγκεκριμένες εντολές δημόσιας υγείας
που απαιτούν να εμβολιαστείτε.
Εάν ο εργοδότης σας απαιτήσει από εσάς να εμβολιαστείτε, θα πρέπει να σας παράσχει πληροφορίες
και πληροφοριακό υλικό για να πάρετε τεκμηριωμένη απόφαση. Μιλήστε στον γιατρό σας αν έχετε
λόγους ανησυχίας. Επικοινωνήστε με τη ρυθμιστική αρχή σας υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τον
εκπρόσωπό σας υγείας και ασφάλειας (HSR) ή σε οργανισμό εργαζομένων για βοήθεια.
Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο χώρο εργασίας, μιλήστε στον Διαμεσολαβητή
Δίκαιας Εργασίας [Fair Work Ombudsman].

Τι συμβαίνει σχετικά με το καθήκον μου ως εργαζόμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία
υγείας και ασφάλειας στην εργασία; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστώ;
Ως εργαζόμενος, πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας και να μην κάνετε τίποτα που να επηρεάσει
δυσμενώς την υγεία και την ασφάλεια των άλλων ατόμων στην εργασία. Πρέπει να ακολουθήσετε
εύλογες οδηγίες υγείας και ασφάλειας από τον εργοδότη σας, στο βαθμό που είστε ευλόγως ικανός/η.
Εάν υπάρχει νόμος ή εντολή δημόσιας υγείας που απαιτεί να εμβολιαστείτε, ίσως χρειαστεί να
εμβολιαστείτε για να εργαστείτε ή να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτόν τον κλάδο.

Πρέπει να μου μιλήσει ο εργοδότης μου πριν ζητήσει εμβολιασμούς στο χώρο
εργασίας μου;
Ναι. Εάν ο εργοδότης σας εξετάζει υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού, θα πρέπει να διαβουλευτεί με
εσάς και με τον εκπρόσωπό σας υγείας και ασφάλειας, εάν υπάρχει, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη σας αν υπάρχει λόγος γιατί δεν μπορείτε να
εμβολιαστείτε.
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Είμαι εμβολιασμένος/η. Πρέπει ακόμα να παίρνω άλλες προφυλάξεις, όπως φυσική
αποστασιοποίηση και να πλένω τα χέριά μου;
Ναι. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο αποτελεί ένα στοιχείο για να διατηρήσουμε την
κοινότητα ασφαλή και υγιή. Συνεχίστε να παίρνετε τα παρακάτω μέτρα για να αποτρέψετε την
εξάπλωση της νόσου COVID-19:
•
•
•

•
•
•
•

να ακολουθήσετε τις εντολές δημόσιας υγείας
να μην προσέρχεστε στην εργασία σας όταν είστε αδιάθετος/η, έχετε συμπτώματα COVID-19
ή αν σας έχουν ενημερώσει υγειονομικοί υπάλληλοι να παραμείνετε στο σπίτι
να κάνετε ό,τι εύλογα μπορείτε για να εργαστείτε με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης των ελέγχων που εφαρμόζονται για τη COVID-19, όπως φυσική
αποστασιοποίηση και καθαρισμό
να ακολουθήσετε τις οδηγίες
να ρωτήσετε αν δεν είστε σίγουροι για το πώς να εκτελέσετε εργασία με ασφάλεια
να χρησιμοποιήσετε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (ΡΡΕ), όπως γάντια, με τον τρόπο που
εκπαιδευτήκατε και σας έχουν δόσει εντολές να τον χρησιμοποιήσετε
να αναφέρετε τυχόν μη ασφαλείς καταστάσεις στον προϊστάμενό σας ή στον αντιπρόσωπο
υγείας και ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες
•
•
•

Πληροφορίες για την υγεία και τα εμβόλια — Υπουργείο Υγείας
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία - Safe Work Australia
Δικαιώματα στον χώρο εργασίας — Fair Work Ombudsman
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