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Καθώς η NΝΟ ξεκινά την επαναλειτουργία της με το ποσοστό πλήρους εμβολιασμού στο 70%, ο COVID-19 θα
συνεχίσει να κυκλοφορεί στην κοινότητα. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές επιχειρήσεων να
γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες συμβουλές για τις εξετάσεις, την απομόνωση και την ανίχνευση επαφών.
Η παρούσα συμβουλή μπορεί να επικαιροποιηθεί από το NSW Health (Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ) καθώς
αλλάζουν οι αριθμοί των κρουσμάτων και τα στοιχεία.

Τι γίνεται αν ένα μέλος του προσωπικού βρεθεί θετικό σε COVID-19;
Είτε είναι εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι, πρέπει να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες και να ακολουθούν
τις συμβουλές του NSW Health. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στο Σχέδιο Ασφάλειας COVID και στην
προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση του υπόλοιπου
προσωπικού.
.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως ιδιοκτήτης επιχείρησης εάν έχω πολλούς
υπαλλήλους με θετικό τεστ σε COVID-19;
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Τι γίνεται αν ένα άτομο θετικό σε COVID-19 επισκεφθεί την επιχείρησή μου;
Οι κατευθυντήριες γραμμές του NSW Health (Contact Risk Assessment for Community and Workplace
Settings) θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τον κίνδυνο στο χώρο εργασίας σε περίπτωση
εντοπισμού κρούσματος COVID-19 και να επιβεβαιώσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Δείτε τις
κατευθυντήριες γραμμές στη διεύθυνση health.nsw.gov.au
Το σύστημα της Service NSW καταγραφής εισόδου με κωδικό QR θα παραμείνει σε ισχύ και θα
χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των ατόμων που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με ένα θετικό περιστατικό.
Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να ακολουθήσουν τις συμβουλές που τους έδωσε το NSW Health.

Πώς μπορώ να μειώσω τις διακοπές στην επιχείρησή μου λόγω του COVID-19;
Οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο κλεισίματος ή απομόνωσης του προσωπικού εφαρμόζοντας
αυστηρά σχέδια ασφαλείας για COVID-19 που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.
Άλλα προληπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
•

Εξασφάλιση εμβολιασμού του προσωπικού

•

Εφαρμογή τακτικών προγραμμάτων επιτόπιων τεστ για τους εργαζόμενους ή κιτ δοκιμών στο σπίτι
(εγκεκριμένων από την TGA)

•

Εξασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι πελάτες κάνουν καταγραφής εισόδου μέσω του κωδικού QR της
Service NSW

•

Διατήρηση συμπεριφορών ασφαλείας από COVID, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μάσκας, της
απόστασης ατόμων και των ορίων χωρητικότητας σε εσωτερικούς χώρους (1 άτομο ανά 4 τ.μ.)

•

Βελτίωση του αερισμού ή του φιλτραρίσματος εσωτερικών χώρων.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗ ΝΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟ COVID
Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19 επισκεφθείτε το nsw.gov.au

