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1. Έχει ο χώρος εργασίας σας ένα Σχέδιο COVIDSafe;
Ένα Σχέδιο COVIDSafe είναι μια λίστα δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια. Είναι ένα σημαντικό 
μέρος των υποχρεώσεών σας για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και απαιτείται βάσει 
των Εντολών λόγω Πανδημίας της Κυβέρνησης της Βικτώριας.

Κάθε χώρος εργασίας* με επιτόπου επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Βικτώρια πρέπει να έχει ένα 
Σχέδιο COVIDSafe για κάθε εργοτάξιο και να το δώσει σε έναν Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο (AO) κατόπιν 
αίτησης. Ένα αντίγραφο του Σχεδίου πρέπει να φυλάσσεται σε κάθε χώρο εργασίας.

Το σχέδιό σας περιγράφει πώς θα κρατήσετε τους εργαζομένους, τα μέλη, τους πελάτες σας και την 
κοινότητα ασφαλείς. 
Σας βοηθά, επίσης, να προετοιμαστείτε για κρούσμα COVID‑19 στον χώρο εργασίας.

*  Η φράση "χώρος εργασίας" σ' αυτό το έγγραφο αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις (όπως καταστήματα 
λιανικού εμπορίου, εστιατόρια και γραφεία) και άλλους οργανισμούς (όπως ομάδες προσκόπων, 
αθλητικές ομάδες και κοινοτικές ομάδες).

2. Είναι ο χώρος εργασίας σας COVIDSafe;
Ο χώρος εργασίας σας πρέπει:

 – να καταγράφει στο Σχέδιο COVIDSafe πώς θα αντιμετωπιστούν θέματα υγείας και ασφάλειας που 
προκύπτουν από τον ιό COVID‑19 στον χώρο εργασίας σας συμπεριλαμβανομένων:

• των απαιτήσεων για την χρήση μάσκας προσώπου ή Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού 
[PPE] που ισχύουν στον χώρο εργασίας σας,

• των δράσεων τις οποίες θα αναλάβετε για να μετριάσετε τον κίνδυνο εισαγωγής του COVID‑19 στον 
χώρο εργασίας και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μη υποχρεωτικές συστάσεις COVIDSafe, 
όπως εξαερισμό, εμβολιασμό, σωματικές αποστάσεις ή απαιτήσεις 'φυσαλίδας' (προστατευόμενου 
περιβάλλοντος) στον χώρο εργασίας,

• των διαδικασιών διαχείρισης της κατάστασης όταν οι εργαζόμενοί σας έχουν συμπτώματα COVID‑19 
ή βρεθούν θετικοί κατόπιν τεστ στην νόσο COVID‑19,

 – της τήρησης μητρώου για το πότε βεβαιώσατε την κατάσταση εμβολιασμού των εργαζομένων σας, έαν 
απαιτείται να το κάνετε, και

 – της συμμόρφωσής σας με άλλες απαιτήσεις που ισχύουν στον χώρο εργασίας σας.

Μάθετε τι άλλες απαιτήσεις COVIDSafe ισχύουν στον χώρο εργασίας σας βάσει 
των Εντολών λόγω Πανδημίας της Κυβέρνησης της Βικτώριας στην διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/how-we-work-current-restrictions.

3. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο COVID-19 
 στον χώρο εργασίας σας;
Μειώστε τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού COVID‑19 στον χώρο εργασίας σας:

 – παροτρύνοντας τους εργαζομένους σας να φορούν μάσκες προσώπου που καλύπτουν την μύτη και το 
στόμα τους, εφαρμόζουν κάτω από το πιγούνι και στις πλευρές του προσώπου, όπου απαιτείται και 
όταν δεν μπορούν να τηρούν σωματικές αποστάσεις

 – εφαρμόζοντας διαδικασίες περιβαλλοντικής υγιεινής, όπως καθαριότητας/απολύμανσης και έχοντας 
διαθέσιμο αντισηπτικό χεριών

 – αυξάνοντας την ροή του αέρα και μειώνοντας την ανακυκλοφορία του αέρα.
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4. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοί σας το Σχέδιο COVIDSafe;
Οι εργαζόμενοί σας πρέπει να συμμορφώνονται με το Σχέδιο COVIDSafe, επομένως είναι σημαντικό να 
το κατανοούν. Ζητήστε τα σχόλιά τους, που συμπεριλαμβάνουν τα σχόλια των εκπροσώπων Υγείας και 
Ασφάλειας, και παράσχετε εκπαίδευση. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εύκολη πρόσβαση σε αντίγραφο του σχεδίου 
σας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το σχέδιό σας εφαρμόζεται και ενημερώνεται όταν αλλάζουν οι περιστάσεις.

5. Μπορεί ένας Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος να ζητήσει το 
Σχέδιο COVIDSafe;
Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι (AO) από όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της Κυβέρνησης της 
Βικτώριας, που συμπεριλαμβάνουν Επιθεωρητές WorkSafe που έχουν διοριστεί ως εξουσιοδοτημένοι 
υπάλληλοι, μπορεί να ζητήσουν να δουν ότι έχετε Σχέδιο COVIDSafe σε κάθε χώρο εργασίας και ότι έχετε 
εφαρμόσει όλες τις απαιτήσεις. Πρέπει να κάνετε αλλαγές στο Σχέδιο COVIDSafe εάν ένας AO σάς δώσει 
την εντολή. Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να καταλήξει σε δικαστική αγωγή και κυρώσεις.

6. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε όλους να κάνουν το σωστό;
Σήμανση, αφίσες και υποδείγματα για τον χώρο εργασίας σας διατίθενται στην διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/signs-posters-and-templates

Μεταφρασμένα υποδείγματα Σχεδίων COVIDSafe διατίθενται στην διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/covidsafe-plan#covidsafe-plan-in-languages-other-than-english.

Μεταφρασμένες πληροφορίες διατίθενται επίσης μέσω της Ανοικτής Γραμμής Business Victoria 13 22 15.

Διατίθεται βοήθεια και υποστήριξη. Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε από τα πορίσματα στην αξιολόγησή 
σας, όπως προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν ή βελτιώσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, 
επικοινωνήστε με την τοπική σας μονάδα δημόσιας υγείας (LPHU).

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με LPHU εάν χρειάζεστε βοήθεια με έκθεση στον ή έξαρση του ιού:

 – Albury Wodonga – phu@awh.org.au

 – Grampians – phu@bhs.org.au

 – Barwon – phu@barwonhealth.org.au

 – Loddon Mallee – phu@bendigohealth.org.au

 – Goulburn Valley – phu@gvhealth.org.au

 – Gippsland – phu@lrh.com.au

 – Νοτιοανατολική περιφέρεια – SEPHU.TRACE@monashhealth.org

 – Δυτική περιφέρεια – wphu@wh.org.au

 – Βορειοανατολική περιφέρεια – NEPHU@austin.org.au
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Έτσι θα κρατήσετε τους εργαζομένους και τους πελάτες σας ασφαλείς

Όνομα οργανισμού ................................................................................................................................................................................................................

Όνομα επιχείρησης ...............................................................................

ABN/ACN  
[Αριθμός Αυστραλιανής  
Επιχείρησης/Αριθμός  
Αυστραλιανής Εταιρείας] ..................................................................

Αρμόδιος επικοινωνίας ...................................................................... Αριθμός επικοινωνίας .........................................................................

Διεύθυνση ....................................................................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία ανασκόπησης ................................................ Επόμενη ανασκόπηση ..........................................................................

Αναγνώριση από τον εργοδότη των ευθυνών και των υποχρεώσεων βάσει των Εντολών λόγω Πανδημίας:

Όνομα ............................................................................................................. Υπογραφή.....................................................................................................

Ονομασία θέσης εργασίας ................................................................ Ημερομηνία ................................................................................................
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Καταγράψτε πώς θα αντιμετωπίσετε κρούσμα COVID-19 στον χώρο 
εργασίας σας
Απαιτήσεις Δράση (προσθέστε τις απαντήσεις σας)

Στην πρώτη ένδειξη συμπτωμάτων 
COVID‑19, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
κάνουν τεστ και δεν πρέπει να  
προσέλθουν στην εργασία.

Ένας εργαζόμενος που έχει βρεθεί 
θετικός στην νόσο COVID‑19 και 
ήταν στον χώρο εργασίας κατά την 
διάρκεια της μολυσματικής περιόδου, 
πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές 
που αναφέρονται στην διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/checklist-cases

Όταν αντιλαμβάνεστε ένα κρούσμα 
COVID‑19 στον χώρο εργασίας 
σας, πρέπει να ακολουθήσετε τις 
συμβουλές της Κυβέρνησης όπως 
αναφέρονται στην διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/case-workplace

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με οποιαδήποτε 
από τα βήματα, καλέστε το Department 
of Health [Υπουργείο Υγείας] στο 
1300 651 160.

Κάνουν οι εργαζόμενοί σας 
τεστ και απομονώνονται στην 
πρώτη ένδειξη συμπτωμάτων 
of COVID‑19;

Γνωρίζουν οι εργαζόμενοί σας 
ότι πρέπει να ταυτοποιήσουν 
τις κοινωνικές επαφές τους 
στον χώρο εργασίας;

Ποιος θα ενημερώσει τους 
εργαζομένους εάν υπάρχει 
κάποιος συμπτωματικός 
εργαζόμενος ή ένα 
επιβεβαιωμένο κρούσμα στον 
χώρο εργασίας;

Ποιος θα ενημερώσει τον 
εκπρόσωπο υγείας και 
ασφάλειας;

Ποιος θα καταγράψει 
τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν;

Γνωρίζετε πότε πρέπει να 
ενημερώσετε το Υπουργείο 
Υγείας για κρούσματα στον 
χώρο εργασίας σας; Ποιος θα 
ενημερώσει το υπουργείο;

Τι θα κάνει ο χώρος 
εργασίας σας εάν εσείς ή οι 
εργαζόμενοί σας χρειάζεται 
να απομονωθείτε;

Συστάσεις Δράση (προσθέστε τις απαντήσεις σας)

Όπου είναι εφικτό, σκεφτείτε 
να οργανώσετε τις βάρδιες των 
εργαζομένων σε ομάδες ('φυσαλίδες' 
στον χώρο εργασίας).

Αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη 
εργαζομένων κατά την αλλαγή βάρδιας.

Έχετε οργανώσει τις βάρδιες 
των εργαζομένων σας 
σε ομάδες;

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 
εργαζομένων κατά την 
αλλαγή βάρδιας;
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Σκεφτείτε πώς οι εμβολιασμοί μπορούν να κάνουν τον χώρο εργασίας σας ασφαλή
Απαιτήσεις

Οι εργαζόμενοι σε ορισμένους χώρους εργασίας πρέπει να είναι εμβολιασμένοι για να εργάζονται εκτός του 
σπιτιού τους ή σε ορισμένες εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδες υγειονομικής φροντίδας), εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Όταν 
απαιτήσεις εμβολιασμού ισχύουν για τους εργαζομένους ή τον χώρο εργασίας σας, βεβαιώστε και καταγράψτε το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή την έγκυρη ιατρική εξαίρεση.

Επισκεφθείτε την διεύθυνση coronavirus.vic.gov.au/worker-vaccination-requirements για τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες και συμβουλές.

Συστάσεις Δράση (προσθέστε τις απαντήσεις σας)

Σκεφτείτε εάν η πολιτική εμβολιασμού 
που έχετε μπορεί να συνεχίσει να κρατάει 
τους εργαζομένους σας ασφαλείς από 
σοβαρή νόσηση.

Υπάρχει απαίτηση ή πολιτική βεβαίωσης και καταγραφής της κατάστασης 
εμβολιασμού των εργαζομένων σας; Εάν αυτό ισχύει:

Ποιος θα ελέγχει την 
κατάσταση εμβολιασμού των 
εργαζομένων σας;

Πώς θα διαχειριστείτε 
τα μητρώα κατάστασης 
εμβολιασμού;

Εάν ο χώρος εργασίας σας 
λειτουργεί σε πολλαπλές 
τοποθεσίες, πώς θα 
διαχειριστείτε τα μητρώα ‑ 
κεντρικά ή τοπικά;

Φοράτε μάσκες και PPE όταν απαιτείται για την μείωση του κινδύνου 
μετάδοσης COVID-19
Απαιτήσεις Δράση (προσθέστε τις απαντήσεις σας)

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
ακολουθούν τις τρέχουσες απαιτήσεις 
χρήσης μάσκας προσώπου.

Επισκεφθείτε την διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/
face-masks-when-wear-face-mask 
για τις τελευταίες πληροφορίες και 
συμβουλές.

Ο Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός 
(ΡΡΕ) συνιστάται για χρήση σε ευαίσθητα ή 
υψηλού κινδύνου περιβάλλοντα.

Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τις 
απαιτήσεις χρήσης μάσκας 
προσώπου στον χώρο 
εργασίας σας;

Ποιος θα διασφαλίζει ότι οι 
εργαζόμενοι κατανοούν πώς 
να φοράνε μάσκες προσώπου 
σωστά και πότε χρειάζεται να 
τις φοράνε;

Εάν απαιτείται, ποιος θα 
παράσχει μάσκες προσώπου 
στους εργαζομένους;

Συστάσεις

Εάν απαιτούνται μάσκες προσώπου, πρέπει να χρησιμοποιούνται για έως τέσσερεις ώρες και να αντικαθίστανται 
μετά από αυτό τον χρονικό διάστημα.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκες N95/P2, πρέπει να κάνουν δοκιμή σωστής εφαρμογής 
όπου είναι εφικτό και πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αναπνευστική μάσκα όπως καθορίζεται μετά την δοκιμή. 
Οι εργαζόμενοι πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν πώς να κάνουν δοκιμή σωστής εφαρμογής με την κάθε χρήση.

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

6

http://coronavirus.vic.gov.au/worker-vaccination-requirements
https://www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-when-wear-face-mask
https://www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-when-wear-face-mask


Το δικό σας ΣχέδιοΤο δικό σας Σχέδιο COVIDSafe

D
J

P
R

13
76

5
_0

72
2

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

7

Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα
Συστάσεις Δράση (προσθέστε τις απαντήσεις σας)

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
εσωτερικών χώρων μπορεί να μειώσει 
τον κίνδυνο μετάδοσης COVID‑19 στον 
χώρο εργασίας.

Ο αέρας μπορεί να βελτιωθεί:
 – ανοίγοντας τα παράθυρα
 – αφήνοντας τις πόρτες ανοιχτές 

στους διαδρόμους
 – προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στα 

συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και 
κλιματισμού (HVAC) ή τις κλιματιστικές 
μονάδες για την αύξηση του ποσοστού 
του εξωτερικού αέρα.

Επισκεφθείτε την διεύθυνση 
coronavirus.vic.gov.au/ventilation 
για πληροφορίες για το πώς να βελτιώσετε 
τα συστήματα εξαερισμού στον 
χώρο εργασίας.

Μπορούν να ανοίξουν οι 
πόρτες και/ή τα παράθυρα;

Μπορείτε να θέσετε σε 
λειτουργία τους ανεμιστήρες 
οροφής ή τις επιτοίχιες 
κλιματιστικές μονάδες για να 
αυξήσετε την ροή του αέρα;

Κάνετε τακτική συντήρηση 
στα συστήματα HVAC 
που συμπεριλαμβάνει την 
αναβάθμιση φίλτρων;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
φορητές μονάδες 
φιλτραρίσματος για να 
αυξήσετε τον καθαρό αέρα και 
να μειώσετε την συγκέντρωση 
ιογενών σωματιδίων;

Εάν χρησιμοποιείτε 
αεροκαθαριστήρες, γίνεται 
τακτική συντήρηση και 
υπάρχουν πολιτικές που 
εφαρμόζονται για την σωστή 
χρήση τους;

Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι θα ελέγξετε τις τελευταίες οδηγίες στην διεύθυνση CORONAVIRUS.vic.gov.au

Σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικότητας, τυχόν στοιχεία που παρείχατε θα παραμείνουν 
εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ενδεικνυόμενους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες για 
την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, παρακαλείστε να στείλετε email στην διεύθυνση info@business.vic.gov.au 
ή να καλέσετε την Business Victoria Hotline on 13 22 15.

Για βοήθεια με το δικό σας Σχέδιο COVIDSafe:

επισκεφθείτε την διεύθυνση CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe-plan

καλέστε την Business Victoria Hotline στο 13 22 15. Διατίθενται διερμηνείς.
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