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Δημιουργήστε ένα 

COVIDSafe χώρο εργασίας

Έχετε ακόμη απορίες;  Για περισσότερες πληροφορίες για τα COVIDSafe Plans, 

επ ισκεφθείτε το coronavirus.vic.gov.au ή καλέστε τη γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας Business 

Victoria στο 13 22 15

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 λεπτομερώς τις ενέργειες που θα κάνετε για να αποτρέψετε τη διάδοση 

του κορονοϊού (COVID-19) στο χώρο εργασίας σας. 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι της Κυβέρνησης Βικτώριας παρακολουθούν και ελέγχουν προσεκτικά τις επ ιχειρήσεις προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τα COVIDSafe Plans τους. Επ ιβάλλονται σημαντικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων 

και ειδοποιήσεων απαγόρευσης, για επ ιχειρήσεις που δεν ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. 

Διασφάλιση τήρησης φυσικής απόστασης - Πρέπει

❑ Να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι και οι επ ισκέπτες κρατούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο 

μεταξύ τους

❑ Να αναρτήσετε π ινακίδες για να επ ισημάνετε τον ανώτατο επ ιτρεπτό αριθμό πελατών στην είσοδο 

κλειστών χώρων όπου ισχύουν περιορισμοί 

❑ Να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται από το σπ ίτι όπου είναι εφικτό

❑ Να εφαρμόζετε τον κανόνα των τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων για να διαμορφώσετε τους 

κοινόχρηστους χώρους εργασίας και τους χώρους που είναι προσβάσιμοι στο κοινό

Χρήση μάσκας προσώπου - Πρέπει

❑ Να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι επ ισκέπτες που εισέρχονται στο χώρο εργασίας 

φορούν μάσκα προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας υγείας

❑ Να παρέχετε επαρκή αριθμό καλυμμάτων προσώπου και Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας (PPE) 

σε εργαζομένους που δεν έχουν τον δικό τους

Άσκηση καλής υγιεινής - Πρέπει

❑ Να καθαρίζετε και απολυμαίνετε συχνά και τακτικά τους κοινόχρηστους χώρους, 

συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που αγγίζονται πολύ συχνά όπως πόμολα και τηλέφωνα

❑ Να διαθέτετε σαπούνι και απολυμαντικό χεριών για όλους τους εργαζόμενους και τους πελάτες σε 

ολόκληρο το χώρο εργασίας και να παροτρύνετε το τακτικό πλύσιμο 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 συμπτώματα

❑ Να αναπτύξετε 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 παρακολούθηση της διασποράς του ιού

Αποφυγή των αλληλεπιδράσεων σε κλειστούς χώρους - Πρέπει

❑ Να μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, όπως 

συναντήσεις, αίθουσες τσαγιού, διαλείμματα μεσημεριανού γεύματος, αποδυτήρια και εξυπηρέτηση 

πελατών

❑ Βελτιώστε την κυκλοφορία του αέρα ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα

Δημιουργία ασφαλών ομάδων εργαζομένων - Θα πρέπει

❑ Να διατηρείτε ομάδες εργαζομένων που έχουν ίδιες βάρδιες σε ένα μόνο χώρο εργασίας 

και να βεβαιωθείτε να μην υπάρχει επ ικάλυψη εργαζομένων στις αλλαγές βάρδιας

http://www.coronavirus.vic.gov.au/

