บันทึกเกี่ยวกับสิทธิการต่อรองร่วมกันและข้อย่อยในสัญญาร่วม
ตระหนักว่า COVID-19 เป็ นโรคที่เกิดจากการทางานและสร้างความมั่นใจเพื่อสถานที่ทางานที่ปลอดภัย
ไอยูเอฟ เอเชีย แปซิฟิก
30 มิถุนายน พ.ศ.2563
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ และไม่มีทีท่าว่าจะสิน้ สุดในเวลาอันใกล้นี้ บางประเทศที่ฟื้นตัวจากโรคระบาดกาลังประสบ
กับการระบาดระลอกที่สองหรือสาม ในบางประเทศที่มีการยับยัง้ การระบาดอย่างมีประสิทธิ ภาพ ก็ยงั คงมีเชือ้ ไวรัส COVID-19 อยูแ่ ละการสาธารณสุขต้องตกอยู่
ในความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
COVID-19 จะยังคงเป็ นความเสี่ยงที่สาคัญยิ่งแม้วา่ การระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว ความเสี่ยงนีร้ วมถึงคนงานที่ติดเชือ้ COVID-19 ในที่ทางานหรือจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
โรค COVID-19 จะต้องได้รบั การยอมรับว่าเป็ นโรคที่เกิดจากการทางานและสิทธิ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) ของคนงานจะต้องได้รบั การคุม้ ครอง [ดู
ด้านล่าง: COVID-19 และ OSH]
สหภาพแรงงานหลายแห่งได้เจรจากับนายจ้างเรื่อง “การกลับมาทางานอย่างปลอดภัย” และการจัดการการทางานภายใต้รูปแบบ “ความปกติแบบใหม่” อย่างไร
ก็ตาม มาตรการส่วนใหญ่ได้รบั การแนะนาจากนายจ้างเพียงฝ่ ายเดียวและตัดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่คานึงถึงคนงานที่ ตอ้ งเผชิญกับความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นายจ้างแนะนาจ่ายเงินพิเศษในรูปแบบของการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ พนักงานตกที่น่ งั ลาบาก การจ่ายเงิน
พิเศษนีแ้ สดงถึงการยอมรับถึงความรับผิดชอบพิเศษ ความเครียดและความลาบากในการทางานในช่วงการระบาดของ COVID-19
ในกรณีที่นายจ้างเสนอเป็ นการจ่ายเงินพิเศษแต่ลดค่าจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้างพิเศษเลยแม้วา่ การระบาดจะยังพุง่ สูง
การจ่ายค่าจ้างพิเศษตระหนักถึงความ
ยากลาบากและความเครียดเพื่อตอบสนองต่อการสาธารณุสขฉุกเฉิน แต่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ ตามสภาวะทางการเงินของนายจ้าง
การตัดค่าจ้างพิเศษทาให้คนงานมีความเสี่ยงสูงขึน้ เมื่อหยุดจ่ายค่าจ้างสาหรับความยากลาบาก ความเครียดและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ก็เป็ นการส่งสารที่ผิด:
“โรคระบาดสิน้ สุดแล้ว ตอนนีท้ ุกคนปลอดภัยแล้ว”
แต่ในความเป็ นจริง ตอนนีท้ ุกคนยังไม่ปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยสาหรับ COVID-19 จะต้องดาเนินการต่อไปและมาตรการเหล่านีย้ งั คงก่อให้เกิด
ความเครียด ความยากลาบากและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้
ในขณะเดียวกัน คนงานจะต้องปกป้องสิทธิสาหรับที่ทางานที่ปลอดภัย
สหภาพแรงงานหลายแห่งกาลังเสนอข้อกาหนดเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งรวมถึง:
•

คณะกรรมการร่วมด้านความปลอดภัยสาหรับ COVID-19: คณะกรรมการร่วมระหว่างสหภาพและนายจ้างด้านความปลอดภัยที่มีอยูจ่ ะต้องรวม
เรื่องของ COVID-19 ในความรับผิดชอบหรือต้องจัดตัง้ คณะกรรมการสาหรับการจัดการ COVID-19 ต้องจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่จาเป็ นเพื่อให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ คณะกรรมการร่วมจะต้องดาเนินการประเมินความปลอดภัยเป็ นประจา ทบทวนข้อมูลใหม่
เกี่ยวกับ COVID-19 ว่าเป็ นโรคจากการทางาน จัดทาข้อมูลการศึกษาให้กบั คนงานและประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นและด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•

สิทธิที่จะมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย: นายจ้างต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจสาหรับสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและสิทธิ
สาหรับพนักงานทุกคนโดยไม่คานึงถึงสถานะการจ้างงาน สิทธิ นรี ้ วมถึงสิทธิ ของพนักงานในการปฏิเสธการทางานหากมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชือ้
COVID-19 คนงานมีสิทธิ ที่จะเลือกออกมาจากความเสี่ยงนั้นจนกว่าจะมีการรับประกันงานที่ปลอดภัยโดยไม่ควรได้รบั การลงโทษหรือกลายเป็ นข้อ
เสียเปรียบแก่คนงานในทางใดทางหนึ่ง
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•

ความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏิบัติ: มาตรการความปลอดภัย COVID-19 และข้อตกลงใหม่จะต้องคานึงถึงสิทธิ และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคนงานสตรีและในคณะกรรมการต้องมีผหู้ ญิงเป็ นตัวแทน
มาตรการและการเตรียมการทางานใหม่ทั้งหมดจะต้องได้รบั การประเมิน
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความใส่ใจด้านเพศสภาพและไม่มีความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลเสียต่อคนงานสตรี การประชุม
การจัดการทางานที่มีความอ่อนไหวทางเพศสภาพและมาตรการความปลอดภัยจะต้องปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ

•

หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและการตีตรา: ดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานที่สงสัยว่าติดเชือ้ COVID-19 หรือผูท้ ี่ได้รบั การยืนยันว่าติด
เชือ้ COVID-19 ได้รบั การช่วยเหลือและไม่ถกู เลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราใด ๆ ถือเป็ นเป็ นความรับผิดชอบของทั้งสหภาพและนายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การศึกษาและความตระหนักในการกาจัดการเลือกปฏิบัติและการตีตราในที่ทางาน

•

การจัดระเบียบงานใหม่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอันตราย: การจัดการการทางานรวมถึงความเร็ว / ความหนักของงาน ชั่วโมงทางาน รูปแบบการ
เปลี่ยนกะและการหยุดพักต้องได้รบั การจัดระเบียบใหม่โดยการหารือกับสหภาพเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสม มีการ
ใช้ PPE มีแนวทางปฏิบัติดา้ นสุขอนามัยที่ดี และมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ สามารถใช้ได้จริงและช่วยลดความเครียดต่อการจัดรูปแบบการ
ทางานใหม่



ความเครียดที่เกี่ยวข้องจากการทางาน: ความเครียดจะต้องได้รบั การยอมรับว่าเป็ นโรคจากที่ทางานและจะต้องมีการประเมินร่วมกันโดยสหภาพ
และนายจ้างเพื่อรับรูถ้ งึ ประเด็นนีแ้ ละลดความเครียดของคนงาน รวมถึงความเครียดที่เกิดจากมาตรการความปลอดภัย COVID-19 และการระบาด
อย่างต่อเนื่อง



อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE): ต้องจัดให้มี PPE ที่เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราวและพนักงานที่จัดจ้างจากองค์กรภายนอก) โดยไม่มีการหักค่าจ้างหรือค่าปรับใด ๆ สหภาพและนายจ้างจะเห็นพ้องกับ
ชนิด คุณภาพและปริมาณของ PPE ของคนงานต่อเวรเข้ากะทางาน ทั้งนี ้ เวลาทางาน เวลาพัก เวลาในการเปลี่ยนเครื่องแบบและถอดเครื่องแบบ
ความเร็วในการทางาน / ความหนักหน่วง จะได้รบั การปรับให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานสวมใส่ PPE ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิ ภาพ
PPE ควรมีเหมาะสมต่อเพศสภาพและกับคนงานสตรี การอภิปรายเกี่ยวกับ PPE ที่เหมาะสมสาหรับผูห้ ญิงและมาตรการความปลอดภัยจะต้อง
ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ



การเดินทางที่ปลอดภัย: คณะกรรมการร่วมระหว่างสหภาพและนายจ้างจะต้องรวมความปลอดภัยของพนักงานทุกคนที่เดินทางไปทางานรวมถึง
บริการจัดส่ง การขายสินค้าและการออกไปประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการฝึ กอบรมนอกสถานที่ การเดินทางไปและกลับจากการทางานรวมอยูใ่ น
คาจากัดความของสถานที่ทางาน ดังนั้นควรมีมาตรการในการส่งเสริมการขนส่งที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงอันตรายจาก COVID-19 ในขณะ
เดินทาง



ยกระดับการลาป่ วยทีไ่ ด้รับค่าจ้าง: คนงานทุกคนควรสามารถใช้ลาหยุดที่ ได้รบั ค่าจ้างโดยไม่มีการลงโทษหรือความไม่ม่นั คงทางการเงิน การลา
ป่ วยที่ได้รบั ค่าจ้างเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับคนงานทุกคนในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การลาป่ วยที่ได้รบั ค่าจ้างไม่ควรนับรวมการเข้าร่วมประชุมหรือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ ลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างก็ไม่ควรเปลี่ยนสิทธิ นั้นเป็ นการให้เงินสดแทน



การลาที่ได้รับค่าจ้างพิเศษ: การลาที่ได้รบั ค่าจ้างจะต้องมอบให้กบั พนักงานที่สงสัยว่าติดเชือ้ COVID-19 หรือได้รบั การยืนยันว่าติดเชือ้ COVID-19
วันลาที่ได้รบั ค่าจ้างพิเศษนีย้ งั ใช้กบั คนงานที่มีความรับผิดชอบหลักสาหรับสมาชิ กในครอบครัวที่สงสัยว่ามี COVID-19 หรือได้รบั การยืนยันว่าติดเชือ้
COVID-19



การจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษ: การจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือการสนับสนุนที่จ่ายเพื่อตระหนักถึงความเครียด ความยากลาบากและความรับผิดชอบ
เพิ่มเติมในการระบาดของ COVID-19 จะต้องดาเนินการต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปราบปรามโรคระบาด ในสถานการณ์หลังเกิด
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โรคระบาดยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อรับรูถ้ งึ ความเครียด ความยากลาบากและความรับผิดชอบเพิ่มเติมของมาตรการความปลอดภัย
COVID-19 ที่ยงั คงดาเนินต่อไปและการจัดการทางานใหม่

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COVID-19 และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:
•

COVID-19 เป็ นโรคที่เกิดจากเชือ้ ไวรัส corona ที่เรียกว่า "โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2" หรือ SARS-CoV-2

•

คนงานอาจสัมผัสกับ coronavirus SARS-CoV-2 ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากการทางานของพวกเขาและอาจติดเชือ้ COVID-19

•

หมายความว่า COVID-19 เป็ นโรคจากการทางาน (เป็ นโรคที่ เกิดการติดเชือ้ ขณะทางานหรือเนื่องจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน)
▪ คนงานอาจสัมผัสกับเชือ้ ไวรัสCorona SARS-CoV-2 จากในฟาร์มหรือโรงงานได้ หากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผูจ้ ัดการ ผูร้ บั เหมา
เพื่อนร่วมงานจากองค์กรภายนอก ผูน้ าส่งสินค้า ผูท้ ี่ทางานในโรงอาหารหรือพนักงานจัดเลีย้ ง พนักงานทาความสะอาดหรือผูท้ ี่เป็ นแขก
ของที่ทางานติดเชือ้ COVID -19
▪ ในโรงแรมคาสิโน รีสอร์ทและร้านอาหารคนงานต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการสัมผัสกับ coronavirus SARS-CoV-2 หากแขก
หรือลูกค้าติดเชือ้ COVID-19
▪ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) “สถานที่ทางาน” นั้นรวมถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทางาน:
การนาส่งสินค้าหรือบริการใด ๆ ให้กบั ลูกค้า การออกไปทางานนอกสถานที่ หรือการเดินทางไปและกลับจากที่ทางาน

•

คาอธิ บายของเชือ้ ไวรัส corona SARS-CoV-2 ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) นั้นคือ สิ่งที่ทาให้เกิดโรคทางชีวภาพ และ
COVID-19 จัดเป็ นอันตรายทางชีวภาพในที่ทางาน
▪ เนื่องจากมีการติดเชือ้ COVID-19 เป็ นจานวนมาก (สามารถติดต่อจากคนที่ติดเชือ้ ไปยังผูอ้ ื่นได้งา่ ย) และยังไม่มีวคั ซีนหรือการรักษา
จึงถือว่าเป็ นอันตรายทางชีวภาพที่มีความเสี่ยงสูง

•

กรอบแนวทางปฏิบัติดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ต่อ COVID-19 เป็ นไปตามการจาแนกตามความอันตรายไม่ใช่ตามความเสี่ยง
▪ กรอบแนวทางปฏิบัติที่อิงตามความเสี่ยงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับการพยายามประเมินระดับความเสี่ยงและ
ทานายเวลาและสถานที่ที่คนงานอาจสัมผัสกับ เชือ้ ไวรัส Corona SARS-CoV-2 มากที่สุด ให้ความสาคัญกับบทบาทงานหรือตาแหน่ง
หรือแผนกที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น ๆ
▪ กรอบแนวทางปฏิบัติที่อิงตามความอันตรายถือว่า COVID-19 เป็ นโรคที่รุนแรงและติดเชือ้ ได้งา่ ยอีกทั้งตระหนักถึงอันตรายที่ เกิด
จากเชือ้ coronavirus SARS-CoV-2
▪ กรอบแนวทางปฏิบัติที่อิงตามความอันตรายสันนิษฐานว่าคนงานทุกคนสัมผัสกับ coronavirus SARS-CoV-2 ในที่ทางานและแนะนา
มาตรการที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อปกป้องคนงานจากการเสี่ยงติดเชือ้ ตลอดเวลา
▪ เหตุผลที่จาเป็ นต้องใช้วธิ ี การตามความเป็ นอันตรายคือคนงานต้องทางานภายใต้การจัดการการทางานเฉพาะองค์กรการทางานและ
สภาพการทางานที่นายจ้างกาหนด ดังนั้นคนงานจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการลดความเสี่ยงของการติดเชือ้ ได้
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•

คนงานทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะได้รบั การป้องกันจากการเสี่ยงสัมผัสกับเชือ้ ไวรัส

•

สิทธิของผูป้ ฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OSH)ต้องขยายให้ครอบคลุมรวมถึงโรค COVID-19 ด้วย

•

คนงานที่ติดเชือ้ COVID-19 จะต้องได้รบั สิทธิ์ การลาหยุดโดยที่ได้รบั ค่าจ้าง การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพและค่าชดเชยสาหรับการเจ็บป่ วยหรือ
เสียชีวิตจากการทางาน
▪ ใช้หลักการ “ข้อสันนิษฐานที่ ไม่เด็ดขาด” มาประยุกต์ใช้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการสันนิษฐานว่าคนงานได้สัมผัสกับ coronavirus
SARS-CoV-2 และติดเชือ้ COVID-19 ในที่ทางานหรือเป็ นผลมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อเสนอแนะใด ๆ ว่าการติดเชือ้
ไม่ใช่ผลจากการทางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องได้รบั การพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์และ / หรือทางการแพทย์

•

นายจ้างต้องยอมรับว่า COVID-19 เป็ นอันตรายทางชีวภาพและต้องเจรจากับสหภาพเพื่อให้ม่นั ใจว่าสถานที่ทางานมีความปลอดภัยโดยลดความ
เสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชือ้ ไวรัสนี ้
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