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Coronavirus in delovna mesta v podjetjih
Čeprav smo te dni z vseh strani že kar preveč zasipani z vsemi mogočimi informacijami in dezinformacijami glede tega virusa in je zato včasih
kar težko ohraniti realno kritično presojo vseh razpoložljivih informacij, pa se je nemogoče izogniti preventivnim napotkom in splošnim
higienskim ukrepom, ki naj bi jih upoštevali na delovnih mestih (tudi z namenom izogibanja drugim vrstam virusov):
• Potrebno je zagotavljati pripomočke za umivanje rok
• Pogosto si umivaj roke s tekočim milom (vsaj 20 s), še posebej po uporabi stranišča, pred jedjo, po brisanju nosu, kašljanju, kihanju
• Če milo in voda nista na razpolago, uporabi alkoholno razkužilo za roke (vsebnost alkohola vsaj 60%)
• Roke vedno umij, če so vidno umazane
• Ne dotikaj se oči, nosu ali ust z umazanimi rokami
• Izogibaj se tesnemu stiku z bolniki
• Ostani doma, če si bolan
• Kašljaj in kihaj v robček za enkratno uporabo ali v zgornji del rokava
• Čisti in razkužuj površine in predmete, ki se jih pogosto dotikaš z rokami (kljuke, ročaji, ograje, kotlički itd.), z običajnimi dezinfekcijskimi
sredstvi ali z milom in vodo
• Odstranjevanje revij in papirjev iz čakalnih prostorov ali iz skupnih prostorov (na primer čajne kuhinje)
• Zagotavljanje rednega prezračevanja prostorov in pravilnega delovanja prezračevalnih sistemov
• Uporaba tehnik socialnega distanciranja, kot je uporaba telefonov, videokonference ali interneta za čim več poslov (tudi znotraj iste stavbe),
kar omogoča zaposlenim, da delajo od doma ali da se z časom dela prilagajajo tako, da se izognejo največji gneči javnega prevoza oz.
gneči na delovnem mestu
V podjetjih bi morala obstajati jasna pravila in smernice, kako ravnati, kadar so ljudje bolni ali odsotni zaradi bolezni, z namenom skrbi za ostale delavce.

Varno in zdravo!
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