Vaċċini COVID-19 - Informazzjoni dwar is-saħħa u ssigurtà fuq il-post tax-xogħol għal min iħaddem u għannegozji żgħar
Vaċċinazzjoni u obbligi tal-WHS
Skont il-mudell tal-liġijiet tas-Saħħa u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xogħol trid tiżgura s-sigurtà talħaddiema tiegħek, tiegħek stess u lil kwalunkwe persuna oħra fuq il-post tax-xogħol kemm jista' jkun
raġonevolment prattikabbli. Jista' jkun li ma tkunx tista' telimina kompletament ir-riskju li l-ħaddiema
jkunu esposti għal COVID-19 fuq il-post tax-xogħol. Madankollu, trid tagħmel dak kollu li hu raġonevoli
li tista' biex tnaqqas dan ir-riskju.
Biex tnaqqas ir-riskji fuq il-post tax-xogħol, trid:
•
•
•
•

twettaq il-valutazzjoni tar-riskju
tikkunsidra miżuri ta' kontroll u kif se jgħinu jimmaniġġjaw ir-riskji, inkluż id-distanzjar fiżiku, liġjene tajba u t-tindif regolari — kif ukoll kwalunkwe vaċċini disponibbli
tikkonsulta mal-ħaddiema u r-rappreżentanti tas-saħħa u tas-sigurtà (HSRs) dwar COVID-19
u miżuri ta' kontroll, inklużi l-vaċċini
tiddetermina liema miżuri huma raġonevolment prattikabbli biex timplimenta fuq il-post taxxogħol tiegħek

Għandi bżonn ninkludi l-vaċċinazzjoni obbligatorja bħala miżura ta' kontroll biex
nissodisfa d-dmirijiet tiegħi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol?
X'aktarx l-bżonn li jiġu vvaċinati mhux ser ikun raġonevolment prattikabbli skont il-liġijiet tas-saħħa u
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Jekk għandekx tara li titlob li l-ħaddiema tiegħek jiġu vvaċinati jew le jiddependi miċ-ċirkostanzi meta
tkun qed tagħmel il-valutazzjoni tiegħek tar-riskju. Ikseb parir jekk qed tikkunsidra li titlob lill-ħaddiema
tiegħek jiġu vvaċċinati u qies l-problemi dwar ir-relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol, id-diskriminazzjoni
u l-privatezza.
Jista' jkun hemm ordnijiet tas-saħħa pubblika li jeħtieġu vaċċinazzjoni għal xi industriji jew ħaddiema.
Ibqa' aġġornat bil-parir tal-aġenzija tiegħek tas-saħħa.

Nista' nitlob li l-klijenti juru provi li ġew ivvacinati qabel ma daħlu fil-post tiegħi taxxogħol?
Mhuwiex probabbli li l-liġijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jitolbuk li titlob lill-klijenti u lillviżitaturi juru l-prova tal-vaċċinazzjoni. Qabel ma timponi din it-tip ta' kundizzjon, fittex parir għax jista'
jkun hemm kwistjonijiet dwar privatezza u diskriminazzjoni.

Il-ħaddiema tiegħi jistgħu jirrifjutaw li jaħdmu għax ħaddiem ieħor ma ġiex ivvaċċinat?
Skont il-liġijiet tal-WHS, ħaddiem jista' jieqaf jew jirrifjuta li jwettaq xogħol jekk ikollu tħassib
raġjonevoli ta' riskju serju għas-saħħa jew għas-sigurtà minn esponiment immedjat jew imminenti
għall-periklu.
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Fil-biċċa l-kbira taċ-ċirkostanzi, ħaddiem mhux se jkun jista' jistrieħ fuq il-liġijiet tas-saħħa u tas-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol biex jieqaf jaħdem sempliċement għax ħaddiem ieħor ma ġiex ivvaċinat.

Se nkun responsabbli skont il-liġijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jekk
ma nobbligax lill-ħaddiema tiegħi jiġu vvaċinati u wieħed minnhom jimbokka COVID19?
Mhux probabbli li tkun ksirt il-mudell tal-liġijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
sempliċement għax ma tlabtx li l-ħaddiema jiġu vvaċinati.
Għandek tkompli timplimenta l-miżuri kollha ta' kontroll raġonevolment prattikabbli fuq il-post taxxogħol tiegħek, bħad-distanzjar fiżiku, l-iġjene tajba u t-tindif u l-manutenzjoni regolari, anke jekk ilħaddiema jiġu vvaċinati.

Aktar informazzjoni
•
•
•

Informazzjoni dwar is-saħħa u l-vaċċini — Dipartiment tas-Saħħa
Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol - Safe Work Australia
Drittijiet fuq il-post tax-xogħol — Ombudsman tax-Xogħol Ġust (Fair Work Ombudsman)
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