Vaccinurile COVID-19 —
Informații privind sănătatea și securitatea în muncă pentru
lucrători
Pot fi forțat să fac vaccinul?
Nu puteţi fi obligat să vă vaccinați sau să vă supuneţi niciunei proceduri medicale împotriva voinţei
dumneavoastră.
Cu toate acestea, în unele cazuri, pot exista decizii de sănătate publică care vă solicită să fiți vaccinat
pentru a lucra într-o industrie cu risc ridicat. Fiți la curent cu sfaturile agenției dumneavoastră de
sănătate.

Angajatorul meu poate solicita ca eu să fiu vaccinat împotriva COVID-19 în
conformitate cu legile privind sănătatea şi securitatea muncii?
Pentru majoritatea lucrătorilor, angajatorul dvs. nu vă va putea cere să vă vaccinați conform legilor
privind sănătatea și securitatea în muncă.
Cu toate acestea, pot exista excepții, mai ales dacă lucrați în industrii în care există un risc crescut de
expunere. Pot exista, de asemenea, anumite hotărâri de sănătate publică care vă cer să vă vaccinați.
În cazul în care angajatorul dumneavoastră solicită să fiți vaccinat, acesta trebuie să vă furnizeze
informații și materiale pentru ca să luați o decizie în cunoștință de cauză. Discutați cu medicul
dumneavoastră dacă aveți nelămuriri. Contactaţi autoritatea de reglementare a sănătăţii şi securităţii
în muncă, reprezentantul sănătăţii şi securităţii (HSR) sau organizaţia angajaţilor dacă aveți nevoie de
asistenţă.
Pentru informaţii despre drepturile dumneavoastră la locul de muncă, discutaţi cu Ombudsman-ul
pentru muncă echitabilă.

Cum rămâne cu datoria mea de lucrător în conformitate cu legile privind sănătatea și
securitatea muncii? Asta înseamnă că trebuie să fiu vaccinat?
Ca lucrător, trebuie să aveți o grijă rezonabilă de dvs. și să nu faceți nimic care să afecteze negativ
sănătatea și siguranța celorlalți la locul de muncă. Trebuie să urmați instrucțiunile rezonabile de
sănătate și siguranță din partea angajatorului, în măsura în care puteți în mod rezonabil.
Dacă există o lege sau o hotărâre de sănătate publică în vigoare care vă cere să fiți vaccinat, poate fi
necesar să fiți vaccinat pentru a lucra sau pentru a continua să lucrați în această industrie.

Angajatorul meu trebuie să vorbească cu mine înainte de a solicita vaccinări la locul
meu de muncă?
Da. În cazul în care angajatorul are în vedere o politică obligatorie de vaccinare, acesta trebuie să se
consulte cu dumneavoastră și cu reprezentantul dumneavoastră pentru sănătate și siguranță în
muncă, dacă este cazul, înainte de a lua orice acțiune. Ar trebui să le spuneți dacă există un motiv
pentru care nu puteți fi vaccinat.
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Sunt vaccinat. Trebuie să iau şi alte măsuri de precauţie, cum ar fi distanţarea fizică şi
spălarea mâinilor?
Da. Un vaccin sigur și eficient este o parte a menținerii comunității în condiții de siguranță și sănătate.
Continuaţi să urmați acești paşi pentru a preveni răspândirea COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

urmați deciziile de sănătate publică
nu mergeți la serviciu atunci când nu vă simțiți bine, aveți simptome de COVID-19 sau vi s-a
spus să rămâneți acasă de către funcționarii din domeniul sănătății
faceți tot ce puteți în mod rezonabil pentru a lucra în siguranță, inclusiv respectarea
controalelor aplicate pentru COVID-19, cum ar fi distanțarea fizică și curățenia
urmaţi instrucţiunile
întrebați dacă nu sunteți sigur cum să efectuați în siguranță munca
utilizați echipament individual de protecție (EIP), cum ar fi mănuși, în modul în care ați fost
instruit și vi s-a spus să îl utilizați
raportați orice situație nesigură supraveghetorului dvs. sau reprezentantului dvs. în materie
de sănătate și siguranță

Mai multe informații
•
•
•

Informaţii despre sănătate şi vaccinuri — Departamentul de Sănătate
Sănătatea și securitatea în muncă - Safe Work Australia
Drepturile la locul de muncă — Ombudsman-ul pentru Muncă Echitabilă
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