Vacinas para COVID-19 –
Informações sobre saúde e segurança no trabalho para os
trabalhadores
Posso ser forçado a tomar a vacina?
Você não pode ser forçado a tomar uma vacina nem a se submeter a procedimentos médicos contra
sua vontade.
No entanto, em alguns casos, talvez haja ordens da saúde pública exigindo que seja vacinado para
trabalhar em setores de alto risco. Mantenha-se atualizado em relação às orientações de sua
agência de saúde.

Meu empregador pode exigir que eu seja vacinado contra COVID-19 de acordo com as
leis de saúde e segurança no trabalho?
Na maioria dos casos, seu empregador não poderá exigir que você seja vacinado de acordo com as
leis de saúde e segurança no trabalho.
No entanto, pode haver exceções, principalmente se você trabalhar em setores com um risco maior
de exposição. Pode haver ordens da saúde pública específicas que exijam que você seja vacinado.
Se seu empregador exigir que seja vacinado, ele deve lhe fornecer informações e materiais para que
tome uma decisão consciente. Converse com seu médico, se tiver qualquer preocupação. Entre em
contato com a entidade reguladora de saúde e segurança no trabalho, com o representante de saúde
e segurança (HSR) ou com a associação de empregados para assistência.
Para informações sobre seus direitos no local de trabalho, converse com o Ombudsman de Trabalho
Justo.

E quanto ao meu dever como trabalhador, de acordo com as leis de saúde e
segurança no trabalho? Significa que preciso tomar a vacina?
Como trabalhador, deve fazer o que for possível para se cuidar e não fazer nada para afetar
desfavoravelmente a saúde e a segurança dos outros no trabalho. Deve seguir instruções razoáveis
de saúde e segurança passadas por seu empregador, dentro do que for possível para você.
Se houver uma lei ou ordem de saúde pública em vigor exigindo que seja vacinado, talvez precise
ser vacinado para trabalhar, ou continuar trabalhando, em tal setor.

Meu empregador precisa conversar comigo antes de exigir a vacinação em meu local
de trabalho?
Sim. Se seu empregador estiver pensando em uma política de vacinação obrigatória, ele deve
conversar com você e seu representante de saúde e segurança, se houver um, antes de tomar
qualquer medida. Você deve contar a ele se houver algum motivo pelo qual não pode ser vacinado.
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Fui vacinado. Ainda preciso tomar outros cuidados, como manter distanciamento
físico e lavar as mãos?
Sim. Uma vacina segura e eficaz é uma das coisas para manter a comunidade segura e saudável.
Continue tomando essas medidas para evitar a propagação da COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

siga as ordens da saúde pública
não vá ao trabalho se não estiver se sentindo bem, tiver sintomas de COVID-19, ou se os
agentes de saúde lhe disserem para ficar em casa.
faça o que for possível para trabalhar de forma segura, inclusive observando os controles em
vigor para COVID-19, como distanciamento físico e limpeza
siga instruções
se tiver dúvidas em relação a conduzir seu trabalho com segurança, pergunte
use equipamento de proteção pessoal (PPE), como luvas, por exemplo, da forma em que foi
treinado e instruído a fazer
informe ao seu supervisor ou ao representante de saúde e segurança sobre quaisquer
situações não seguras

Mais informações
•
•
•

Informações sobre saúde e vacinas – Departamento de Saúde
Saúde e segurança no trabalho – Secretaria Australiana de Trabalho Seguro
Direitos no local de trabalho – Ombudsman de Trabalho Justo
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