
             VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

              VARSTVO PRED POŽAROM 

               EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA 

                IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 

 

 

SOLARIS, inštitut za varnostni in ekološki inženiring, d.o.o.          Z vami in za vas že od leta 1998 
Ljubljanska cesta 40, 2310 Slovenska Bistrica        
Tel.: 02 / 81 80 506   
e-mail: info@solaris.si        

  

INŠTITUT ZA VARNOSTNI  
IN EKOLOŠKI INŽENIRING 

 

Obvestila št. 09-2020 
 

Ukrepi ob vračanju na delo – spopadanje z visoko stopnjo odsotnosti 
 

 

Glede na razširjenost okužbe v svojem lokalnem okolju in veljavne protokole so morda zaradi koronavirusne bolezni odsotni številni delavci. Če 
je delavec doma v izolaciji zaradi previdnosti, bo morda lahko delo nadaljeval na daljavo, če pa to ni tako, delavec nekaj časa ne bo mogel 
delati. 
 
Delavci s potrjeno okužbo z boleznijo COVID-19 bodo odsotni in ne bodo mogli delati bistveno dalj časa, tisti, ki resno zbolijo, pa bodo morda po 
ozdravitvi od okužbe potrebovali še nekaj časa za rehabilitacijo. Nekateri delavci so morda odsotni tudi, ker morajo skrbeti za sorodnika. 
 

• Odsotnost znatnega števila delavcev, četudi le začasna, lahko povzroči breme za nadaljevanje dejavnosti. Razpoložljivi delavci bi morali biti 
prilagodljivi, vendar je pomembno, da se ne znajdejo v položaju, ki bi ogrozil njihovo varnost in zdravje. Morebitna dodatna obremenitev naj 
bo čim manjša in poskrbite, da ne traja predolgo. Vodje proizvodnje imajo pomembno vlogo pri spremljanju razmer in zagotavljanju, da 
posamezni delavci niso preobremenjeni. Spoštujte pravila in dogovore o delovnem času in času počitku ter omogočite delavcem, da se 
„izklopijo“, ko niso na delu. 

 

• Pri prilagajanju dela za spopadanje z zmanjšanim obsegom delavcev, na primer z uvajanjem novih metod in postopkov ter spreminjanjem 
vlog in odgovornosti, razmislite, ali uslužbenci potrebuje dodatno usposabljanje in podporo, ter poskrbite, da bodo vsi delavci usposobljeni 
za izvajanje naloge, ki jo morajo opraviti. 

 

• Delavce navzkrižno usposobite za opravljanje ključnih funkcij, tako da lahko delovno mesto deluje, tudi če so ključni delavci odsotni. 
 

• Če ste odvisni od pogodbenih delavcev, jih morate seznaniti s tveganji na delovnem mestu in jim po potrebi zagotoviti usposabljanje. 
 
 
Varno in zdravo!               Vir: OSHA Wiki
  


