Вакцини проти COVID-19 – Безпека й охорона здоров'я
на робочому місці: Інформація для працівників
Чи можуть мене змусити зробити щеплення?
Вас не можуть змусити зробити щеплення або пройти будь-яку медичну процедуру проти вашої
волі.
Однак, у деяких випадках, можуть діяти розпорядження органів охорони здоров'я, що
вимагатимуть вакцинації для роботи у галузях з підвищеним рівнем ризику зараження вірусом.
Залишайтеся в курсі рекомендацій органу охорони здоров'я вашого штату або території.

Чи може мій роботодавець вимагати від мене зробити щеплення від COVID-19
відповідно до законів про безпеку й охорону здоров’я на робочому місці?
Для більшості працівників, роботодавець не може вимагати від вас пройти вакцинацію за
законами про безпеку й охорону здоров'я на робочому місці.
Однак, можливі виключення, особливо якщо ви працюєте в галузях, де існує підвищений ризик
зараження вірусом. Крім того, можуть діяти особливі розпорядження органів охорони здоров'я,
що вимагатимуть вашої вакцинації.
Якщо ваш роботодавець вимагає від вас пройти вакцинацію, він повинен надати вам
інформацію і матеріали для прийняття обґрунтованого рішення. Поговоріть з вашим лікарем,
якщо ви стурбовані. Зверніться за допомогою до органу, який регулює безпеку й охорону
здоров'я на робочому місці, представника з безпеки й охорони здоров'я (Health and Safety
Representative, HSR) або профспілки.
Для отримання інформації про ваші права на робочому місці, зверніться до Fair Work
Ombudsman.

Які є мої зобов'язання як працівника, відповідно до законів про безпеку й
охорону здоров’я на робочому місці? Чи означає це, що я повинен бути
вакцинований?
Як працівник, ви зобов'язані виявляти розумну турботу про себе і не робити нічого, що могло б
негативно позначитися на здоров'ї та безпеці інших людей на робочому місці. Ви повинні
дотримуватись розумних інструкцій з техніки безпеки й охороні здоров'я вашого роботодавця, у
межах ваших можливостей.
Якщо існує закон або розпорядження органів охорони здоров'я, що вимагають вашої вакцинації,
вам може знадобитися зробити щеплення, щоб ви могли почати або продовжувати працювати у
певній галузі.

Чи повинен мій роботодавець поговорити зі мною, перш ніж вимагати
вакцинацію на робочому місці?
Так. Якщо ваш роботодавець розглядає питання про політику обов'язкової вакцинації, він
зобов'язаний проконсультуватися з вами й вашим представником з безпеки й охорони здоров'я,
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якщо такий є, перш ніж вживати якихось дії. Ви повинні повідомити роботодавця, якщо є
причина, по якій ви не можете бути вакциновані.

Я пройшов вакцинацію. Чи повинен я, як і раніше, дотримуватися інших
запобіжних заходів, таких як фізичне дистанціювання і миття рук?
Так. Безпечна і ефективна вакцина є одним із заходів з забезпечення безпеки й здоров'я
населення. Продовжуйте дотримуватись вказаних заходів для запобігання поширенню COVID19:
•
•
•

•
•
•
•

дотримуйтеся розпоряджень органів охорони здоров’я
не приходьте на роботу, коли ви хворі, у вас є симптоми COVID-19 або працівники
органів охорони здоров'я наказали вам залишатися вдома
робіть все можливе для дотримання безпеки на робочому місці, у тому числі
дотримуйтеся правил по запобігання COVID-19, таких як фізичне дистанціювання і
прибирання
дотримуйтесь інструкцій
запитаєте, якщо ви не впевнені, як безпечно виконувати роботу
використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, відповідно до того, як
вас навчили або було проінструктовано
повідомте про будь-які небезпечні ситуації своєму керівнику або представнику з безпеки
й охорони здоров'я.

Додаткова інформація
•
•
•

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