COVID-19
الصحة والسالمة في العمل :معلومات للعاملين
بموجب نموذج قوانين الصحة والسالمة في العمل ،على صاحب العمل واجب العناية بصحة وسالمة العاملين لديه واآلخرين في مكان العمل.
ماذا يتوجب على العاملين القيام به ؟
من واجبك االعتناء بصحتك وسالمتك بشكل معقول ،وعدم التأثير سلبا ً على صحة وسالمة اآلخرين.
تحتاج إلى اتباع أي سياسات أو توجيهات معقولة وضعها صاحب العمل استجابة لـ .COVID-19يشمل ذلك إذا كنت تعمل من موقع آخر ،مثل
العمل من البيت.
ماذا يتوجب على صاحب العمل القيام به ؟
يجب على صاحب العمل تحديد مخاطرالصحة والسالمة في العمل من التعرض لفيروس ، COVID-19وحيثما أمكن وضع الضوابط المناسبة.
ويحتاجون إلى اتباع التوجيهات الحكومية ،بما في ذلك تنفيذ سياسة المسافة الجسدية المناسبة  -physical distancingمع إبقاء الجميع في
مكان العمل على مسافة جسدية التقل عن  1.5متراً.
من الممكن أن تكون مخاطر فيروس  COVID-19جسدية أو نفسية.
يعتمد ما يمكن أن يقوم به صاحب العمل إلدارة مخاطر التعرض لفيروس  COVID-19على مكان عملك والعمل الذي تقوم به .يجب على
صاحب العمل أن يتحدث معك حول ما يخطط القيام به.
يستطيعون:
•

وضع تدابير لتجنب االتصال الوثيق بين األشخاص –إبقاء الجميع في مكان العمل على مسافة جسدية التقل عن  1.5متراً.

•

تشجيع الجميع في مكان العمل على ممارسة النظافة الجيدة  good hygieneمن خالل توفير الوصول إلى مرافق النظافة المناسبة
لتمكين العمال من غسل أيديهم بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل ،أو استخدام معقم اليدين الكحولي.

•

توفير الحصول على معدات الحماية الشخصية

•

زيادة النظافة في مكان العمل

•

تقييد دخول األشخاص اآلخرين إلى مكان العمل

•

يوجهك للعمل من مكان آخر ،مثل بيتك  -ضع في اعتبارك أن هذا قد يتغير أو يزيد أو يخلق مخاطر الصحة والسالمة في العمل.

ماذا علي أن أفعل إذا اعتقدت بأنني مصاب ب  COVID-19؟
يجب عليك:
•

طلب النصيحة الطبية seek medical advice

•

ال تذهب للعمل

•

أخبر صاحب العمل في أقرب وقت ممكن وأخبره بآخر أخبارك إذا تغير وضعك ،على سبيل المثال إذا تم التأكد من أنك مصاب
بالفيروس.

هل يمكنني التوقف عن العمل إذا كان ذلك غير آمنا؟
إذا كان لديك مخاوف بشأن سالمتك  ،فتحدث إلى صاحب العمل أو ممثل الصحة والسالمة(HSR).
في بعض الظروف ،للعاملين الحق في التوقف عن العمل غير اآلمن أو رفضه .تتمتع بهذا الحق إذا كان لديك قلق معقول من أنك قد تتعرض
لخطر جسيم على صحتك وسالمتك من خطر فوري أو وشيك الحدوث  -قد يشمل هذا التعرض لفيروسCOVID-19.

swa.gov.au/coronavirus

إذا توقفت عن العمل ألنه غير آمن ،فأنت بحاجة إلى إخبار صاحب العمل في أقرب وقت ممكن .يجب عليك أيضًا أن تكون متا ًحا للقيام بعمل
بديل مناسب ،مثل العمل من البيت.
معلومات اضافية
للحصول على معلومات حول الصحة والسالمة في العمل ،اذهب إلى موقع Safe Work Australia website
للحصول على معلومات حول إجازتك وراتبك  ،اذهب إلى موقع أمين المظالم Fair Work Ombudsman
للمعلومات الصحية  ،اذهب إلى موقع health.gov.au
يرجى مالحظة أن قوانين  WHSالنموذجية قد تم تنفيذها في جميع الواليات القضائية باستثناء فيكتوريا وغرب أستراليا .للحصول على معلومات
خاصة بموقع عملك ،يرجى االتصال بمنظم  WHSذو الصلة في واليتك أو إقليمك .WHS regulator in your state or territory

swa.gov.au/coronavirus

