COVID-19
ጤና እና ደህንነት ያለው ሥራ: ለሠራተኞች መረጃ
በጤና እና ደህነት ሥራ ላይ መከተል ባለበት ህግ መሰረት፤ የርስዎ ቀጣሪ በሥራ ቦታ ላይ ላሉ ሠራተኞችና ለሌሎች ሰዎች ለጤና እና ደህንነት
እንክብካቤ የማድረግ ግዴታ አለበት።
ሠራተኞች ምን ለማድረግ ነው የሚፈልጉ?
የራስዎን ጤና እና ደህንነት ለመንከባከብ ተገቢ የሆነ እንክብካቤ የመውሰድ ሃላፊነት እንዳለብዎት፤ ታዲያ በተቃራኒ በሌሎች ጤና እና ደህንነት
ላይ ችግር አይፈጥርም።
በርስዎ ቀጣሪ ስለ COVID-19 ምላሽ ያስቀመጠውን ተገቢ የሆነ ማንኛውንም ፖሊሲዎች ወይም መመሪያዎች መከተክ አለብዎት። በዚህ
ላይ የሚካተትው ከሌላ ቦታ የሚሰሩ፤ እንደ ከቤትዎ የሚሰሩ ከሆነ ነው።
ቀጣሪዎኞች ምን ለማድረግ ነው የሚፈልጉ?
ከ COVID-19 ቫይረስ ያልተጋለጠ ጤናማ እና ደህንነት ባለው ለመሥራት ችግሮች ካሉ የርስዎ ቀጣሪ ማጣራት እንዳለበትና በተቻለ
በቦታዎች ላይ ተገቢ የሆኑ መከላከያዎችን ማስቀመጥ። መንግሥት ያወጣውን መመሪያዎች መከተል ያስፈልጋል፤ ይህም የአካል
እርቀት/physical distancing ተግባራዊ ስለማድረግ ያካተተ - በሥራ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ሰው ቢያንስ 1.5 ሜትር በአካል መራራቅ
አለበት።
ከCOVID-19 ቫይረስ የሚከሰት ችግር የአካል ወይም ከማሕበራዊ የሚያርቅ አእምሮ በሽታ ሊሆን ይችላል።
ለCOVID-19 ቫይረስ የመጋለጥ ችግርን ለመቆጣጠር የርስዎ ቀጣሪ ምን ማድረግ እንደሚችል ባለው የርስዎ ሥራ ቦታ እና በሚያካሂዱት
ሥራ ይወሰናል። የርስዎ ቀጣሪ ምን እንዳቀደ ለርስዎ ማነጋገር አለበት።
ማድረግ የሚገባቸው:
•

በሰዎች መካከል መነካካት እንዳይኖር ቅርበትን ለማስወገድ እርምጃ ማስቀመጥ – በሥራ ቦታ ላይ ቢያንስ ለ 1.5 ሜትር የሚሆን
በአካል መራራቅ።

•

በሥራ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ሰው ጥሩ ሃይጅን/good hygiene እንዲጠብቅ ማበረታታት፤ ይህም ተገቢ የሆኑትን የሃይጅን
መጠቀሚያ ማቅረብ፤ ሰራተኞች እጃቸውን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ 20 ሰኮንዶች ለመታጠብ እንዲችሉ ወይም አልኮሆል ያለው
የእጅ ንጽህና መጠበቂያን መጠቀም።

•

ለግላዊ መከላከያ መሳሪያ መገልገያን ማቅረብ

•

በሥራ ቦታ ላይ ጽዳትን መጨመር

•

ለሥራ ቦታ በሌላ ሰው መጠቀምን መቀነስ

•

በሌላ ቦታ እንደ በቤትዎ እንዲሰሩ ማዘዝ – ይህ ሊቀየር እንደሚችል ያስተውሉ፤ በሥራ ጤና እና ደህንነት ላይ ችግሮች መጨመር
ወይም እንደሚፈጥር

የCOVID-19 ቫይረስ አለብኝ ካልኩስ ምን ማድረግ አለብኝ?
ማድረግ ያለብዎት:
•

የህክምና ምክር ማግኘት/seek medical advice

•

ወደ ሥራ አለመሄድ

•

በተቻለ መጠን ለቀጣሪዎ መንገር እና የርስዎ ሁኔታ ከተቀየረቭ ለነሱ ማሳወቅ። ለምሳሌ፡ ቫይረሱ እንዳለብዎት ካወቁ

ደህንነቱ ያልተጠበቀ ከሆነ ማቆም እችላለሁን?

swa.gov.au/coronavirus

ስለ ደህንነትዎ የሚያሳስብዎት ከሆነ፤ ለርስዎ ቀጣሪ ወይም ለጢና እና ደህንነት ተወካይ (HSR) መናገር።
በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ደህንነቱ ባልተጠበቀ ሥራ ላይ ሰራተኞች የማቆም ወይም እምቢ የማለት መብት አላቸው። ይህ መብት የሚኖርዎት፤
ከፈጥኖ ወይም ከአይቀሬ አደጋ ወረርሽኝ ለርስዎ ጤና እና ደህንነት ከፍተኛ ችግር ሊያጋልጥ ስለሚችል ብቃት ያለው ምክንያት ካለዎት ሥራ
ማቆም ይህ መብት አለዎት – በዚህ ውስጥ መካተት የሚችል ለ COVID-19 ቫይረስ መጋለጥን ነው።
በዚህ ደህንነቱ ባልተጠበቀ ምክንያት ሥራ ካቆሙ፤ በተቻለ ፍጥነት ለቀጣሪዎ መናገር ይኖርብዎታል። እንዲሁም በዚያን ጊዜ ለሚቀርብልዎት
ተስማሚ አማራጭ ሥራ ማለት እንደ ከቤት ሆኖ ሥራ ማካሄድ አለብዎት።
ለበለጠ መረጃ
ስለ በሥራ ላይ ጤና እና ደህንነት መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ Safe Work Australia website ገብቶ ማየት።
ስለ እርስዎ ማቆምና ክፍያ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ Fair Work Ombudsman ገብቶ ማየት።
ስለ ጤና መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ health.gov.au ገብቶ ማየት።
እባክዎ ያስተውሉ፡ ከቪክቶሪያና ወስተርን አውስትራሊያ በስተቀር በሁሉም ህጋዊ ስልጣን ሊከተሉት በሚገባ WHS ህጎች እንደወጣና
ተግባራዊ እንደሆነ ነው። በተለይ በርስዎ ሥራ ቦታ ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት፤ እባክዎ ጠቃሚ ለሆነ WHS regulator in your
state or territory ያነጋግሩ።

swa.gov.au/coronavirus

