Cepiva proti COVID-19 –
Informacije o zdravju in varnosti pri delu za delavce
Ali sem lahko prisiljen, sprejeti cepivo?
Ne morete biti prisiljeni na cepljenje ali imeti kakršen koli zdravstvenemi postopek proti vaši volji.
Vendar v nekaterih primerih lahko nalogi za varstvo javnega zdravja public health orders zahtevajo,
da se cepite, če delate v industriji, kjer obstaja visoko tveganje. Bodite na tekkočem z nasveti svoje
zdravstvene agencije.

Ali lahko delodajalec zahteva, da se cepim proti COVID-19 po zakonodaji o zdravju in
varnosti pri delu?
Za večino delavcev vaš delodajalec ne bo mogel zahtevati, da se cepite po zakonodaji o zdravju in
varnosti pri delu.
Lahko pa obstajajo izjeme, zlasti če delate v panogah, kjer obstaja povečano tveganje
izpostavljenosti. Lahko pride tudi do posebnih zdravstvenih nalogov public health orders, ki bodo
zahtevali, da se cepite.
Če vaš delodajalec zahteva, da ste cepljeni, vam mora zagotoviti informacije in gradiva, da ste dobro
obveščeni glede odločitve. Če imate pomisleke, se pogovorite z zdravnikom. Obrnite se na work
health and safety regulator, predstavnika za zdravje in varnost (HSR) ali organizacijo za pomoč
zaposlenim.
Če želite informacije o pravicah na delovnem mestu, se obrnite na Fair Work Ombudsman.

Kaj pa moja dolžnost kot delavec po zakonodaji o zdravju in varnosti pri delu? Ali to
pomeni, da moram biti cepljen?
Kot delavec je važno, da pazite nase in ne storite ničesar, kar bi bilo škodljivo za zdravje in varnost
drugih pri delu. Kolikor je mogoče, upoštevati morate razumna zdravstvena in varnostna navodila
delodajalca.
Če obstaja zakon ali javni zdravstveni nalog, ki zahteva cepljenje, boste morda morali biti cepljeni
zaradi dela, če še naprej želite delati v tej panogi.

Ali mora delodajalec govoriti z mano, preden zahteva cepljenje na mojem delovnem
mestu?
Da. Če vaš delodajalec razmišlja o obveznem cepljenju, se mora, predno ukrepate, posvetovati z
vami in predstavnikom za zdravje in varnost, če ta obstaja. Povejte jim, če imate razlog, da se ne
morete cepiti.

Cepljen sem. Ali moram še vedno sprejeti druge previdnostne ukrepe, kot sta fizično
distanciranje in umivanje rok?
Da. Varno in učinkovito cepivo je samo en del varstva in zdravja skupnosti. Še naprej ukrepajte, da
preprečite širjenje COVID-19:
•

sledite javnim zdravstvenim nalogom

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 vaccines – Work health and safety information for workers – 25022021 - Slovene

•
•
•
•
•
•

ne obiskujete dela, če se ne počutite dobro, imate simptome COVID-19 ali pa so vam
zdravstveni uradniki rekli, da ostanete doma
naredite vse, kar je v vaši moči za varno delo, vključno opazovanje nadzora za COVID-19, kot
sta fizično distanciranje in čiščenje
upoštevajte navodila
vprašajte, če niste sigurni, kako varno opravljati delo
uporabljajte osebno zaščitno opremo (PPE), kot so rokavice, na način, kot ste bili
usposobljeni in
o vseh nevarnih situacijah poročajte nadzorniku ali zdravstvenemu in varnostnemu
predstavniku

Dodatne informacije
•
•
•

Health and vaccines information – Department of Health
Work health and safety - Safe Work Australia
Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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