COVID-19
কর্ম ক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্াাঃ কর্ীক্ষের জিয তথ্য
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইক্ষির র্ক্ষেক্ষের অধীক্ষি, আপিার চাকুরীদাতা বা নিক্ষ াগকতম ার দান ত্ব আক্ষে তাাঁক্ষদর সকে কর্ী ও কাক্ষের
ো গার অিযািযক্ষদর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার তত্ত্বাবধাি করা।
কর্ীক্ষের কী করা প্রক্ষ াজি?
আপিার দান ত্ব হক্ষো যে আপিার নিক্ষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার েথােথ অত্ত্বাবধাি করা এবং নবরূপভাক্ষব অিযক্ষদর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রভাব
িা যেো।
COVID-19-এর প্রনতনি া সাড়া নদক্ষত আপিার নিক্ষ াগকতম া যেসব সর্ীচীি িীনত বা নদকনিক্ষদম শিা নদক্ষ ক্ষেি যসগুক্ষো আপিাক্ষক যর্ক্ষি
চেক্ষত হক্ষব।
নিক্ষ াকতম াক্ষের কী করণী ?
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা COVID-19 ভাইরাস প্রকাক্ষশর ঝাঁ নকগুক্ষো আপিার নিক্ষ াগকতম াক্ষদর সিাক্ত করক্ষত হক্ষব, এবং যেখাক্ষি
সম্ভব েথােথ নি ন্ত্রক্ষের বযবস্থ্া নিক্ষত হক্ষব। তাাঁক্ষদরক্ষক সরকাক্ষরর নদকনিক্ষদম শিা যর্ক্ষি চেক্ষত হক্ষব, োর র্ক্ষধয েথােথ শারীনরক দুরত্ব বো
রাখা (physical distancing) অন্তভম ক্ত- কর্মক্ষেক্ষে প্রক্ষতযকক্ষক কর্পক্ষে ১.৫ নর্টার দূক্ষর রাখক্ষত হক্ষব।
COVID-19 ভাইরাক্ষসর যথক্ষক শারীনরক বা র্ানিনসক ঝাঁ নক হক্ষত পাক্ষত।
COVID-19 ভাইরাস প্রকাক্ষশর ঝাঁ নকগুক্ষো নি ন্ত্রে করক্ষত আপিার নিক্ষ াগকতম া কী করক্ষত পাক্ষরি তা নিভম র করক্ষব আপিার কর্মক্ষেে ও
আপনি কীধরক্ষির কাে কক্ষরি তার উপর। আপিার নিক্ষ াগকতম ার উনচৎ তাাঁরা ো পনরকল্পিা করক্ষেি তা নিক্ষ আপিার সাক্ষথ কথা বো।
তাাঁরা ো করক্ষত পাক্ষরিঃ
● র্ািষক্ষদর র্াক্ষঝ ঘনিষ্ঠ সংক্ষোগ এড়াক্ষত নবধাি চাে করক্ষত পাক্ষরি- কর্মক্ষেক্ষে সবাইক্ষক অন্ততপক্ষে ১.৫ নর্টার শারীনরক দুরত্ব
বো রাখক্ষত হক্ষব।
● েথােথ পনরচ্ছন্নতাসনবধার বযবস্থ্া প্রদাি কক্ষর কর্মক্ষেক্ষে সবাইক্ষক ভাক্ষো পনরচ্ছন্নতা/ স্বাস্থ্যনবনধ (good hygiene) যর্ক্ষি
চোর েিয উৎসাহী করক্ষত পাক্ষরি যেি কর্ীরা তাাঁক্ষদর হাত কর্পক্ষে ২০ যসক্ষকন্ড সাবাি ও পানি নদক্ষ ধক্ষত পাক্ষরি , অথবা
অযােক্ষকাহেনভনত্তক হযান্ড সযানিটাইক্ষের বযবহার করক্ষত পাক্ষরি
● বযনক্তগত সরোর উপকরক্ষের বযবস্থ্া করক্ষত পাক্ষরি
● কর্মক্ষেে পনরস্কার করার পনরর্াে বাড়াক্ষত পাক্ষরি
● বাইক্ষরর র্ািষক্ষদর কর্মক্ষেক্ষে প্রক্ষবশ সীনর্ত কক্ষর নদক্ষত পাক্ষরি
● আপিাক্ষক অিয ো গা যথক্ষক কাে করার নিক্ষদম শ নদক্ষত পাক্ষরি , যের্ি আপিার বাড়ী- র্ক্ষি রাখক্ষত হক্ষব যে এটি
কােসম্পনকম ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝাঁ নকক্ষক পনরবতম ি করক্ষত পাক্ষর, বাড়াক্ষত পাক্ষর বা সৃ নি করক্ষত পাক্ষর।
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আনর্ যনে র্ক্ষি কনর আর্ার COVID-19 আক্ষে তক্ষে আর্ার কী করা উনিৎ?
আপিার উনচতঃ
●

নচনকৎসা পরার্শম অিসন্ধাি করা (seek medical advice)

● কাক্ষে িা োও া
● আপিার নিক্ষ াগকতম াক্ষদর েত তাড়াতানড় সম্ভব োিাক্ষিা এবং আপিার অবস্থ্ার পনরবতম ি হক্ষে তার আপক্ষেট োিাক্ষিা, যের্ি
আপিার ভাইরাসটি আক্ষে তা েনদ নিনিত হ
যনে অনিরাপে হ তক্ষে নক আনর্ কাজ েন্ধ করক্ষত পানর?
আপিার নিরাপত্তার নবষক্ষ েনদ উক্ষেগ থাক্ষক, তক্ষব আপিার নিক্ষ াগকতম ার যহেথ অযান্ড যসেটি নরক্ষপ্রক্ষেক্ষেটিভ (HSR)-এর সাক্ষথ কথা
বেি।
নকে নকে পনরনস্থ্নতক্ষত অনিরাপদ কাে করা বন্ধ করা বা প্রতযাখযাি করার অনধকার কর্ীক্ষদর আক্ষে। আপিার এই অনধকার তখিই হক্ষব েনদ
আপিার েনক্তসঙ্গত উক্ষেক্ষগর কারে ঘক্ষট যে আপনি র্ারাত্বক স্বাস্থ্য ও নিরপত্তার ঝাঁ নকক্ষত প্রতযে বা আসন্ন নবপক্ষদর সম্মখীি হক্ষত পাক্ষরিএর র্ক্ষধয COVID-19 ভাইরাক্ষসর সম্মখীি হও াও অন্তভম ক্ত।
আপনি েনদ অনিরাপদ হবার কারক্ষে কাে বন্ধ কক্ষর যদি তক্ষব, আপিার নিক্ষ াগকানরক্ষদর েত তাড়াতানড় সম্ভব োিাক্ষত হক্ষব। এরপর
আপিাক্ষক আপিার কাে চানেক্ষ োবার েিয নবকল্প বযবস্থ্া নিক্ষত হক্ষব , যের্ি বাড়ী যথক্ষক কাে করা।
আক্ষরা তথ্য
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার েিয তথয যপক্ষত Safe Work Australia website ওক্ষ বসাইটটিক্ষত োি
আপিার েটি ও যবতি নবষক্ষ তক্ষথযর েিয Fair Work Ombudsman ওক্ষ বসাইটটিক্ষত োি
স্বাস্থ্য নবষ ক তক্ষথযর েিয health.gov.au ওক্ষ বসাইটটিক্ষত োি
অিগ্রহ কক্ষর েেয করুি যে WHS (কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) আইক্ষির র্ক্ষেেটি নভক্ষটানর া ও ওক্ষ স্টািম অক্ষেনে া োড়া আর
সকে স্থ্াক্ষির নবচারবযবস্থ্া বাস্তবা ি করা হক্ষ ক্ষে। আপিার নিনদম ি কর্মক্ষেক্ষের ঠিকািার উপর নভনত্ত কক্ষর তথয যপক্ষত অিগ্রহ কক্ষর
সংনিি যস্টট বা যটনরক্ষরানরর WHS নি ন্ত্রক-এর (WHS regulator in your state or territory) সাক্ষথ যোগােগ করুি।
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