Вакцине против ковида - COVID-19 vaccines –
Информације о безбедности и здрављу на раду за
раднике
Да ли могу да будем присиљен на вакцинацију?
Нико не сме да вас присиљава на вакцинацију или било коју медицинску процедуру против
ваше воље.
Међутим, у неким случајевима могу да буду на снази уредбе здравствених власти којима се
вакцинација налаже радницима у високоризичним делатностима. Будите у току са препорукама
надлежних здравствених органа.

Да ли према законима о безбедности и здрављу на раду мој послодавац може да
тражи од мене да се вакцинишем против ковида - COVID-19?
Према законима о безбедности и здрављу на раду, послодавци немају право да од већине
радника траже да се вакцинишу.
Међутим, могу да постоје изузеци, нарочито ако радите у делатностима у којима је повећан
ризик од излагања. Здравствене власти такође могу да издају специфичне уредбе о обавезној
вакцинацији.
Ако ваш послодавац од вас тражи да се вакцинишете, он мора да вам да информације и
материјале на основу којих ћете моћи да донесете информисану одлуку. Ако вас нешто
забрињава, разговарајте са вашим лекаром. За помоћ контактирајте ваше регулаторно тело за
безбедност и здравље на раду, представника за безбедност и здравље на раду (health and
safety representative - HSR) или организацију за заштиту права радника.
За информације о вашим правима на раду, разговарајте са омбудсманом за заштиту права
радника - Fair Work Ombudsman.

Према законима о безбедности и здрављу на раду, које су моје дужности као
радника? Да ли то значи да морам да се вакцинишем?
Као радник, морате у разумној мери да се чувате и не смете ништа да чините што може да
угрози здравље и безбедност других људи на вашем радном месту. Морате да се придржавате
разумних упутстава за одржавање безбедности и здравља које вам да ваш послодавац, колико
год је то могуће и разумно.
Ако постоји закон или уредба здравствених власти којима се налаже вакцинација, можда ћете
морати да се вакцинишете да бисте могли да радите или да наставите да радите у одређеној
делатности.
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Да ли мој послодавац мора да разговара са мном пре него што ми наложи да се
вакцинишем на радном месту?
Да. Ако ваш послодавац размишља о обавезној вакцинацији радника, пре него што предузме
кораке ка организовању вакцинације мора да се консултује са вама и са вашим представником
за безбедност и здравље на раду, ако га имате. Ако постоји разлог из ког не можете да се
вакцинишете, то треба да кажете вашем послодавцу.

Ја сам вакцинисан/а. Да ли и даље треба да примењујем мере предострожности,
на пример одржавање физичког растојања и прање руку?
Да. Безбедна и ефикасна вакцина је само једна од мера којима се одржава безбедност и
здравље друштвене заједнице. Наставите да примењујете следеће мере да спречите ширење
ковида - COVID-19:
•
•
•

•
•
•
•

придржавајте се уредби здравствених власти
немојте да идете на посао када се не осећате добро, имате симптоме ковида - COVID19 - или су вам службеници здравствених власти рекли да останете код куће
чините све што је у вашој моћи да свој посао обављате на безбедан начин, укључујући
поштовање мера против ковида - COVID-19, на пример одржавање физичког растојања
и чишћење
следите упутства
ако нисте сигурни како ћете на безбедан начин обављати посао, питајте
користите личну заштитну опрему (personal protective equipment - PPE), на пример
рукавице, на начин на који сте то научили на обуци и како вам је речено
пословођи или представнику за безбедност и здравље на раду пријавите сваку
ситуацију у којој је безбедност угрожена

Више инфрормација
•
•
•

Информације о здрављу и вакцинама – Министарство здравља (Department of Health)
Безбедност и здравље на раду - Safe Work Australia
Права на раду – Fair Work Ombudsman
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