COVID Marshals (Αρμόδιοι για τη
COVID)
COVID
Marshals
– τι χρειάζεται
να(Αρμόδιοι
γνωρίζετεγια τη COVID)

Ορισμένες επιχειρήσεις χρειάζεται να ορίσουν και να στηρίξουν
Αρμοδίους για τη COVID.
•

Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν καταστάσεις για τις βάρδιες των Αρμοδίων για τη COVID.

•

Οι Αρμόδιοι για τη COVID στηρίζουν τη συμμόρφωση στο χώρο εργασίας και
παρέχουν συμβουλές για τις πρακτικές φυσικής απόστασης, υγιεινής και τήρησης των
καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Σχεδίων COVIDSafe (COVIDSafe Plans) και
των Σχεδίων COVIDSafe Υψηλού Κινδύνου (High-Risk COVIDSafe Plans).

•

Ιδανικά, οι Αρμόδιοι για τη COVID πρέπει να αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία του
χώρου εργασίας.

Ποιες είναι οι υπευθυνότητες του Αρμόδιου για τη COVID;
Ο Αρμόδιος για τη COVID παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα Σχέδια COVIDSafe και τα Σχέδια COVIDSafe Υψηλού
Κινδύνου.
Οι Αρμόδιοι για τη COVID παρέχουν συμβουλές:
•
•

για τα μέτρα φυσικής απόστασης
για τα μέτρα υγιεινής

•
•

για την εξασφάλιση επαρκούς αερισμού
για την τήρηση σωστών και λεπτομερών καταστάσεων (τα οποία μπορεί να ελεγχθούν)

•

για την ενημέρωση των Σχεδίων COVIDSafe όποτε είναι αναγκαίο

Ποιες άλλες πληροφορίες είναι σημαντικές;
Οι Αρμόδιοι για τη COVID πρέπει να εκπαιδευτούν στις βασικές γνώσεις ελέγχου λοιμώξεων. Μπορείτε να βρείτε αυτή την
εκπαίδευση στη σελίδα του Department of Health Infection Control Training ή στον ιστότοπο της Skills Victoria. Συνιστάται
οι Αρμόδιοι για τη COVID να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες (Επίπεδο 2).

Πρέπει να υπάρχει Αρμόδιος για τη COVID στο χώρο εργασίας κάθε φορά που οι εργαζόμενοι βρίσκονται επί τόπου
(εξαιρούνται οι χώροι λιανικής πώλησης σουπερμάρκετ). Συνιστάται ότι ο καθορισμένος Αρμόδιος για τη COVID να
αφιερώνει τουλάχιστον το 50% των ωρών εργασίας του εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του Αρμόδιου. Οι εργοδότες
μπορούν να ορίσουν πολλαπλούς Αρμόδιους για τη COVID, εάν απαιτείται.
Οι διορισμοί πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τους Εκπροσώπους Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας και το
Προσωπικό
Δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των Αρμόδιων για τη COVID ή να γίνονται αρνητικές ενέργειες εναντίον
τους επειδή εξασκούν τα καθήκοντά τους.
Να θυμάστε, ο εργοδότης έχει την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του
COVIDSafe.

Εάν υποψιάζεστε ότι εσείς, κάποιο μέλος του προσωπικού ή πελάτης σας ενδέχεται να έχει
κορωνοϊό (COVID-19) καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας Κορωνοϊού στο 1800 675 398

Για να μάθετε περισσότερα για τα Σχέδια COVIDSafe, επισκεφθείτε το Business Victoria
ή καλέστε τη γραμμή βοήθειας της Business Victoria στο 13 22 15.

