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Ukrepi ob vračanju na delo - posodobitev ocene tveganja
V času pandemije koronavirusne bolezni 2019 (COVID-2019) je večina držav članic Evropske unije uvedla številne ukrepe za
preprečevanje širjenja bolezni, vključno s tistimi, ki vplivajo na delovna mesta. V času te krize je področje dela močno prizadeto,
zato morajo vsi deli družbe (vključno s podjetji, delodajalci in socialnimi partnerji) prevzeti pomembno vlogo pri zaščiti delavcev,
njihovih družin in širše družbe.
Kriza v povezavi z novo koronavirusno boleznijo ustvarja pritisk na delodajalce in delavce, ker so morali v zelo kratkem času uvesti
nove postopke in prakse ali začasno ustaviti svoje delo in poslovne dejavnosti. Varnost in zdravje pri delu nudi praktično podporo
za vrnitev na delovno mesto: ustrezni preventivni ukrepi bodo pomagali zagotoviti varno in zdravo vrnitev na delo po sprostitvi
ukrepov omejevanja socialnih stikov in prispevali tudi k zmanjšanju širitve bolezni COVID-19.
Posodobite svojo oceno tveganja in ustrezno ukrepajte
Tako kot v običajnih delovnih razmerah sta opredelitev in ocena tveganj v fizičnem in psihosocialnem delovnem okolju tudi
izhodišče za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu v okviru ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19. Delodajalci morajo
pregledati svojo oceno tveganja, kadar se spremeni delovni proces, in upoštevati vsa tveganja, tudi tista, ki vplivajo na duševno
zdravje. Pri pregledu ocene tveganja je treba biti pozoren na morebitne nepravilnosti ali razmere, ki povzročajo težave, in na to,
kako lahko te prispevajo k večji odpornosti organizacije v daljšem obdobju. Ne pozabite, da je treba v pregled ocene tveganja
vključiti delavce in njihove predstavnike ter izvajalca ukrepov za preprečevanje tveganja in izvajalca medicine dela. Za oceno dela
si pridobite posodobljene informacije javnih organov o razširjenosti nove koronavirusne bolezni na vašem območju. Po posodobitvi
ocene tveganja je treba pripraviti akcijski načrt z ustreznimi ukrepi.
Varno in zdravo!
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