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Δημιουργήστε ένα
COVIDSafe χώρο εργασίας
Κάθε επιχείρηση της Βικτώριας που είναι ανοιχτή πρέπει να έχει ένα COVIDSafe Plan.
Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών σας.
Το σχέδιό σας COVIDSafe Plan θα αναφέρει λεπ τομερώς τις ενέργειες π ου θα κάνετε για να απ οτρέψετε τη διάδοση
του κορονοϊού (COVID-19) στο χώρο εργασίας σας.
Εξουσιοδοτημένοι Υπ άλληλοι της Κυβέρνησης Βικτώριας π αρακολουθούν και ελέγχουν π ροσεκτικά τις επ ιχειρήσεις π ροκειμένου να
διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τα COVIDSafe Plans τους. Επ ιβάλλονται σημαντικές κυρώσεις, συμπ εριλαμβανομένων π ροστίμων
και ειδοπ οιήσεων απ αγόρευσης, για επ ιχειρήσεις π ου δεν ακολουθούν αυτές τις οδηγίες.

Διασφάλιση τήρησης φυσικής απόστασης - Πρέπει
❑ Να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι και οι επ ισκέπ τες κρατούν απ όσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο
μεταξύ τους
❑ Να αναρτήσετε π ινακίδες για να επ ισημάνετε τον ανώτατο επ ιτρεπ τό αριθμό π ελατών στην είσοδο
κλειστών χώρων όπ ου ισχύουν π εριορισμοί
❑ Να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται απ ό το σπ ίτι όπ ου είναι εφικτό

❑ Να εφαρμόζετε τον κανόνα των τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων για να διαμορφώσετε τους
κοινόχρηστους χώρους εργασίας και τους χώρους π ου είναι π ροσβάσιμοι στο κοινό

Χρήση μάσκας προσώπου - Πρέπει
❑ Να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι επ ισκέπ τες π ου εισέρχονται στο χώρο εργασίας
φορούν μάσκα προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας υγείας
❑ Να π αρέχετε επ αρκή αριθμό καλυμμάτων π ροσώπ ου και Εξοπ λισμό Ατομικής Προστασίας (PPE)
σε εργαζομένους π ου δεν έχουν τον δικό τους

Άσκηση καλής υγιεινής - Πρέπει
❑ Να καθαρίζετε και απ ολυμαίνετε συχνά και τακτικά τους κοινόχρηστους χώρους,
συμπ εριλαμβανομένων αντικειμένων π ου αγγίζονται π ολύ συχνά όπ ως π όμολα και τηλέφωνα
❑ Να διαθέτετε σαπ ούνι και απ ολυμαντικό χεριών για όλους τους εργαζόμενους και τους π ελάτες σε
ολόκληρο το χώρο εργασίας και να π αροτρύνετε το τακτικό π λύσιμο των χεριών

Να κρατάτε αρχεία και να ενεργείτε γρήγορα - Πρέπει
❑ Να στηρίξετε τους εργαζόμενους να κάνουν την εξέταση και να μείνουν σπ ίτι ακόμη κι αν έχουν
μόνο ήπ ια συμπ τώματα
❑ Να αναπ τύξετε ένα επ ιχειρηματικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση τυχόν έξαρσης της
νόσου
❑ Να κρατάτε αρχεία όλων των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο εργασίας για τον εντοπ ισμό
και την π αρακολούθηση της διασπ οράς του ιού

Αποφυγή των αλληλεπιδράσεων σε κλειστούς χώρους - Πρέπει
❑ Να μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο όσο το δυνατόν π ερισσότερες δραστηριότητες, όπ ως
συναντήσεις, αίθουσες τσαγιού, διαλείμματα μεσημεριανού γεύματος, απ οδυτήρια και εξυπ ηρέτηση
π ελατών
❑ Βελτιώστε την κυκλοφορία του αέρα ανοίγοντας π όρτες και π αράθυρα

Δημιουργία ασφαλών ομάδων εργαζομένων - Θα πρέπει
❑ Να διατηρείτε ομάδες εργαζομένων π ου έχουν ίδιες βάρδιες σε ένα μόνο χώρο εργασίας
και να βεβαιωθείτε να μην υπ άρχει επ ικάλυψη εργαζομένων στις αλλαγές βάρδιας
Έχετε ακόμη απ ορίες; Για π ερισσότερες π ληροφορίες για τα COVIDSafe Plans,
επ ισκεφθείτε το coronavirus.vic.gov.au ή καλέστε τη γραμμή βοήθειας της υπ ηρεσίας Business
Victoria στο 13 22 15

