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ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

COVIDSAFE

Έχετε Σχέδιο COVIDSafe;
Κάθε επιχείρηση της Βικτώριας με επιτόπιες δραστηριότητες πρέπει να έχει Σχέδιο COVIDSafe.
Το WorkSafe και Εντεταλµένοι Υπάλληλοι πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη Βικτώρια.

Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις COVIDSafe του κλάδου σας;
Οδηγίες για κάθε κλάδο διατίθενται στο coronavirus.vic.gov.au/guidance-sectors. Η σελίδα καθοδήγησης
του κάθε κλάδου περιλαμβάνει συμβουλές και απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις.

Τι έχετε κάνει εσείς για να καταστήσετε την επιχείρησή σας COVIDSafe;
Αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως
μάσκες προσώπου, την ενθάρρυνση όλων των ατόμων που εισέρχονται στον επαγγελματικό σας χώρο να
καταγράψουν την παρουσία τους, τη διάθεση απολυμαντικού και την απολύμανση των επιφανειών που
αγγίζονται συχνά.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του δικού σας Σχέδιου COVIDSafe;
Το Σχέδιο COVIDSafe θα πρέπει να αναθεωρείται συχνά και να ενημερώνεται για να σας βοηθήσει να
συμμορφωθείτε με τυχόν νέους περιορισμούς και να πληροίτε τις απαιτήσεις για τους εργαζόμενους,
τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους πελάτες σας.

Γνωρίζουν οι εργαζόμενοί σας το δικό σας σχέδιο COVIDSafe;
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι εργαζόμενοί σας το Σχέδιο COVIDSafe και τα μέτρα που λάβατε.
Θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας στην επιχείρησή σας και
τη σημασία της παραμονής στο σπίτι εάν είναι άρρωστοι. Τα συμπτώματα του COVID-19 περιλαμβάνουν
πυρετό, ρίγη, βήχα, πονόλαιμο, δύσπνοια, μύτη που τρέχει (καταρροή) ή απώλεια όσφρησης.

Έχετε το δικό σας Κωδικό QR;
Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Κωδικού QR της Βικτωριανής Κυβέρνησης
(με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις) και να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες και το προσωπικό
καταγράφουν την παρουσία τους παντού, πάντοτε - ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που βρίσκονται
στους χώρους των επιχειρήσεων. Είναι δωρεάν, εύκολο στη χρήση και βοηθά στη διακοπή της εξάπλωσης
του COVID-19. Για εγγραφή πηγαίνετε στο coronavirus.vic.gov.au/QRcode.

Μήπως θέλετε περισσότερες πινακίδες και αφίσες ώστε να βοηθήσετε
τους πελάτες να ενεργούν σωστά;
Πινακίδες, αφίσες και αυτοκόλλητα για την επιχείρησή σας είναι διαθέσιμα στο coronavirus.vic.gov.au/
signs-posters-and-templates

Χρειάζεστε πληροφορίες σε άλλη γλώσσα;
Πληροφορίες για επιχειρήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του COVIDSafe είναι διαθέσιμες σε
πολλές γλώσσες μέσω της Γραμμή Βοήθειας του Business Victoria στο 13 22 15 και στο
coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19.

Κλείσετε το ραντεβού σας για το εμβόλιο κατά της
COVID-19 στο www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine.

Έτσι θα κρατήσετε τους εργαζόμενους και τους πελάτες σας ασφαλείς.
Όνομα επιχείρησης:
Διεύθυνση:
Το σχέδιο ολοκληρώθηκε
από τον/την:

Επαγγελματικός
τίτλος:

Ημερομηνία
αναθεώρησης:

Προσεχής
αναθεώρηση:

Εφαρμογή τήρησης φυσικής αποστασιοποίησης
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Θα πρέπει να εφαρμόσετε το σχετικό πηλίκο
πυκνότητας (τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά
τετραγωνικό μέτρο). Ελέγξτε τις κατευθυντήριες
γραμμές του κλάδου σας για να δείτε πόσα άτομα
μπορούν να βρίσκονται με ασφάλεια σε κάθε
χώρο. Για παράδειγμα, εάν έχετε κατάστημα 30
τετραγωνικών μέτρων, 15 άτομα μπορούν να
βρίσκονται εκεί σύμφωνα με τον κανόνα των δύο
τετραγωνικών μέτρων.

Ποιο είναι το πηλίκο πυκνότητας του κλάδου σας;

Τι κάνετε για να συμμορφωθείτε με το πηλίκο πυκνότητας;

Έχετε βάλει πινακίδα στην είσοδο;

Ποιος είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι δεν υπερβαίνετε το
πηλίκο πυκνότητας;

Θα πρέπει να στοχεύετε, όπου είναι δυνατό,
στην τήρηση φυσικής απόστασης 1,5 μέτρου
για το προσωπικό και τους επισκέπτες.

Χρειάζεται να μειώσετε τον συνωστισμό καθώς άνθρωποι εισέρχονται,
μετακινούνται και φεύγουν από το χώρο εργασίας;

Χρησιμοποιείτε σήμανση δαπέδου ή αυτοκόλλητα για να ενθαρρύνετε τους
ανθρώπους να κρατούν απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ τους;

Θα πρέπει να παρέχετε εκπαίδευση στο προσωπικό
σας σχετικά με την φυσική αποστασιοποίηση.
Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση
των τρεχουσών ρυθμίσεων COVIDSafe.

Τι έχετε κάνει για να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι σας κατανοούν τη σημασία
της φυσικής αποστασιοποίησης;

Αυτές διατίθενται στο coronavirus.vic.gov.au

Να φοράτε μάσκα προσώπου
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλο το προσωπικό
συμμορφώνεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις
χρήσης μάσκας προσώπου, όπως αναφέρονται στο
coronavirus.vic.gov.au/face-masks

Οι εργαζόμενοί σας κατανοούν τις απαιτήσεις χρήσης μάσκας προσώπου του
κλάδου σας;

Με την πάροδο του χρόνου, οι απαιτήσεις μπορεί
να αλλάξουν.

Παρέχετε στους εργαζομένους σας μάσκες προσώπου;

Θα πρέπει να παρέχετε κατάρτιση και ενηµέρωση
σχετικά με την σωστή εφαρμογή, χρήση και
απόρριψη του Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας
(PPE).

Ποιος είναι υπεύθυνος για να βεβαιωθεί ότι οι εργαζόμενοί σας καταλαβαίνουν
πώς να χρησιμοποιούν τα PPE;

Θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό ότι
οι υφασμάτινες μάσκες προσώπου πρέπει να
πλένονται καθημερινά μετά την χρήση τους.
Ωστόσο, εάν κατά την διάρκεια της ημέρας η
μάσκα φαίνεται λερωμένη ή βρεγμένη πρέπει να
αναπληρωθεί αμέσως με καθαρή μάσκα.

Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Πρέπει να προσπαθείτε να καθαρίζετε και να
απολυμαίνετε συχνά τους κοινόχρηστους χώρους.
Αυτό περιλαμβάνει τις επιφάνειες που αγγίζονται
συχνά όπως τα πόμολα των πορτών και τα
τηλέφωνα.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά δύο φορές
την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των πόμολων των πορτών, των πάγκων
εργασίας και των χειρολισθήρων;

Πρέπει να:
• Καθαρίζετε τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά
με κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού, μεταξύ
άλλων, με απορρυπαντικά και απολυμαντικά.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό όταν αλλάζει η βάρδια;

• Καθαρίζετε όταν αλλάζει η βάρδια.
Αναρτήσετε σε κοινόχρηστους χώρους κατάλογο
καθαρισμού.

Που βρίσκεται ο κατάλογος καθαρισμού;

Διαθέσετε σαπούνι και απολυμαντικό χεριών για
όλο το προσωπικό και να ενθαρρύνετε το συχνό
πλύσιμο των χεριών.

Έχετε σαπούνι και νερό σε όλους τους νιπτήρες;

Έχουν οι πελάτες, οι μεταφορείς, οι εξωτερικοί συνεργάτες και το προσωπικό
τη δυνατότητα πρόσβασης σε απολυμαντικό όταν φτάνουν;

Να τηρείτε αρχεία και να ενεργήσετε γρήγορα σε περίπτωση που
αδιαθετήσουν εργάτες
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Εάν οι εργαζόμενοί σας αδιαθετήσουν, θα
πρέπει να στηρίζετε τους εργαζόμενους ώστε να
εξετάζονται και να μένουν σπίτι ακόμα και όταν
έχουν ήπια συμπτώματα.

Γνωρίζετε τα συμπτώματα του COVID-19;

Θα πρέπει να διαμορφώσετε σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για την επιχείρησή σας για την
αντιμετώπιση οποιασδήποτε εκδήλωσης εστιών.
Αυτό περιλαμβάνει;

Πώς καταγράφετε όλο το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες
παρόντες στο χώρο;

• Σχέδιο αντιμετώπισης εργαζομένου που
ειδοποιείται ότι εμφάνισε θετικό κρούσμα ή που
είχε στενή επαφή με κρούσμα στον χώρο εργασίας.
• Σχέδιο καθαρισμού του χώρου εργασίας (ή
τμήματός του) σε περίπτωση θετικού κρούσματος.
• Σχέδιο άμεσης ενημέρωσης του Department of
Health (Υπουργείου Υγείας) και του WorkSafe
Victoria στο 13 23 60 εάν έχει εντοπιστεί άτομο
με COVID-19 στον χώρο εργασίας σας.
• Σχέδιο σε περίπτωση που σας επιβληθεί παύση
λειτουργίας από το Department of Health.
• Σχέδιο επαναλειτουργίας του χώρου εργασίας
σας αφού εγκριθεί από το Department of Health.

Εάν ένας εργαζόμενος έχει συμπτώματα, ξέρει ότι πρέπει να μείνει σπίτι και να
εξεταστεί;

Πώς θα επικοινωνήσετε γρήγορα με όλο το προσωπικό και τους προμηθευτές
σας εάν χρειαστεί να τεθούν σε καραντίνα και να εξεταστούν;

Ποιος θα καλέσει το Department of Health και το WorkSafe εάν έχετε κάποιο
θετικό κρούσμα στον χώρο εργασίας.

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν
την Υπηρεσία Κωδικού QR της Βικτωριανής
Κυβέρνησης (με ορισμένες περιορισμένες
εξαιρέσεις) μέσω της εφαρμογής Service Victoria.
Εάν ένας επισκέπτης δεν μπορεί να καταγράψει
την παρουσία του μόνος του, η υπηρεσία
καταγραφής παρουσίας του Service Victoria
Kiosk επιτρέπει σε χώρους και επιχειρήσεις να
χρησιμοποιούν το δικό τους έξυπνο τηλέφωνο,
υπολογιστή ταμπλέτα ή υπολογιστή για την
καταφραφή παρουσίας επισκεπτών.

Εγγραφείτε στην Υπηρεσία Κωδικού QR της Κυβέρνησης της
Βικτώριας στο https://www.coronavirus.vic.gov.au/about-victoriangovernment-qr-code-service
Εάν υπάρχει έξαρση, αυτό θα επιτρέψει την ταχεία και αποτελεσματική
ανίχνευση επαφών για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.
Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι πελάτες
και οι επισκέπτες κάνουν καταγραφή της παρουσίας τους.

Είναι δωρεάν, γρήγορη και εύκολη στη χρήση.

Να αποφεύγετε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Θα πρέπει να μειώσετε το χρονικό διάστημα
παραμονής του προσωπικού σε κλειστούς χώρους.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με:

Μπορείτε να ανοίξετε πόρτες ή παράθυρα, ή να μεταφέρετε δραστηριότητες
σε εξωτερικούς χώρους;

• Την δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς
χώρους.
• Την μετακίνηση σε εξωτερικούς χώρους όσο το
δυνατόν περισσότερων δραστηριότητων, όπως
την εξυπηρέτηση πελατών, τις συναντήσεις,
τα σύντομα διαλείμματα, τα γεύματα και τα
αποδυτήρια.

1.

2.

3.

• Τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα
ανοίγοντας παράθυρα και πόρτες.
• Τη βελτιστοποίηση της ροής φρέσκου αέρα σε
συστήματα κλιματισμού.

Να δημιουργήσετε "κοινωνικές φούσκες" μεταξύ των εργαζομένων
Απαιτήσεις και συστάσεις

Δράση

Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να
κρατήσετε τις ομάδες εργαζομένων με τις
ίδιες βάρδιες σε ένα μόνο χώρο εργασίας.
Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν διασταύρωση
των εργαζομένων κατά τις αλλαγές βάρδιας
όπου είναι πρακτικό να το κάνετε.

Κρατάτε τους εργαζόμενους σε ομάδες, μειώνοντας τον αριθμό των ανθρώπων
με τους οποίους έρχονται σε επαφή;

4.

5.
Εάν υπάρχει έξαρση, πώς μπορείτε να σταματήσετε την εξάπλωσή της σε όλες
τις ομάδες σας;

Μήπως αντιστοιχούν διαφορετικές μέρες βάρδιας στις ομάδες σας;

Το παρόν έγγραφο είναι οδηγός για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα Σχέδιο COVIDSafe.
Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του κλάδου σας στο CORONAVIRUS.vic.gov.au

6.

7.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, θα τηρείται εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες
που εσείς διαθέτετε και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε παρακαλούμε να στείλετε
email στο icc@ecodev.vic.gov.au ή καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας του Business Victoria στο 13 22 15.

8.
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Για βοήθεια στην διαμόρφωση του δικού σας Σχεδίου COVIDSafe,
επισκεφθείτε το CORONAVIRUS.vic.gov.au ή καλέστε τη Γραμμή
Βοήθειας του Business Victoria στο 13 22 15. Διατίθενται μεταφραστές.
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