کووید 19
صحت و ایمنی کار :معلومات برای کارگران
بر اساس قوانین الگوی صحت و ایمنی کار ،کارفرمای شما وظیفه دارد از صحت و ایمنی کارگران اش و دیگران در
محل کار مراقبت کند.
کارگران باید چه کاری انجام دهند؟
شما وظیفه دارید که از صحت و ایمنی خود مراقبت قابل قبولی بکنید و بر صحت و ایمنی دیگران اثری منفی نداشته
باشید.
شما باید از هر گونه پالیسی های معقول یا رهنمایی های ضروری که کارفرمای شما در پاسخ به کووید  19به اجرا می
گذارد ،پیروی کنید .این شامل وقتی می شود که شما از مکان دیگری کار می کنید ،مانند کار از خانه.
کارفرماها چه کاری باید انجام دهند؟
کارفرمای شما باید خطرات مربوط به صحت و ایمنی ناشی از مواجهه با وایرس کووید  19را شناسایی کند و هر جا
که ممکن باشد ،کنترول های مناسب را نیز انجام دهد .او باید دستورالعمل های دولت ،از جمله اجرای فاصله گیری
فزیکی مناسب را دنبال کنند  -نگه داشتن همه افراد در محل کار با فاصله فزیکی حداقل  1.5متر.
خطرات ناشی از وایرس کووید  19می تواند فزیکی یا روانی اجتماعی باشد.
کاری که کارفرمای شما می تواند برای مدیریت کردن خطر مواجهه با وایرس کووید  19انجام دهد ،به محل کار و نوع
کار شما بستگی دارد .کارفرمای شما باید در مورد کارهایی که قصد انجام آنها را دارد با شما صحبت کند.
او می تواند:
•

اقدامات ضروری را انجام دهد تا از تماس نزدیک بین افراد جلوگیری شود  -همه افراد را حداقل در فاصله
فزیکی  1.5متری از هم جدا کند.

•

همه افراد در محیط کار را تشویق کنند تا از طریق رعایت صحت مناسب با فراهم کردن دسترسی به امکانات
صحی مناسب ،کارگران را قادر سازند حداقل  20ثانیه دستان خود را با آب و صابون بشویند ،یا از
ضدعفونی کننده دست الکول دار استفاده کنند.

•

دسترسی به سامان های محافظت شخصی را فراهم کنند

•

پاک کاری در محل کار را افزایش دهند

•

دسترسی افراد دیگر به محل کار را محدود کنند

•

شما را رهنمایی کنند که در مکان دیگری ،مانند خانه خودتان کار کنید -به خاطر داشته باشید که این نوع کار
ممکن است تغیر کند ،افزایش یابد یا خطرات صحی و ایمنی در کار ایجاد کند.

اگر فکر بکنم که کووید  19دارم باید چه کنم؟
شما باید:
•

به دنبال مشوره طبی باشید
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•

به سر کار نروید

•

در اسرع وقت به کارفرمای خود خبر دهید و در صورت تغییر وضعیت تان ،معلومات او را به روز کنید،
منحیث مثال اگر تأیید شده است که شما وایرس دارید.

آیا در صورت ایمن نبودن می توانم کار را متوقف کنم؟
اگر شما در مورد ایمنی خود نگران هستید ،با کارفرمای خود یا نماینده صحت و ایمنی ( )HSRصحبت کنید.
در برخی شرایط ،کارگران حق دارند که انجام کار ناامن را متوقف کنند یا از انجام آن خودداری کنند .وقتی که نگرانی
منطقی وجود داشته باشد که در معرض خطر جدی برای صحت و ایمنی خود ناشی از یک خطر عاجل یا قریب الوقوع
هستید ،شما این حق را دارید  -این خطر می تواند شامل قرار گرفتن در معرض وایرس کووید  19باشد.
اگر شما کار را بخاطر نا امنی آن متوقف کنید ،باید هر چه سریعتر به کارفرمای خود خبر بدهید .سپس شما باید برای
انجام کارهای جایگزین مناسب مانند کار از خانه نیز در دسترس باشید.
معلومات بیشتر
برای کسب معلومات در مورد صحت و ایمنی کار ،به ویب سایت کار مصون استرالیا
 websiteمراجعه کنید.

Safe Work Australia

برای معلومات در مورد رخصتی و پرداختی خود ،به بازرس کار منصفانه  Fair Work Ombudsmanمراجعه کنید.
برای معلومات مربوط به صحت ،به  health.gov.auمراجعه کنید.
لطفا توجه داشته باشید که الگوی قوانین صحت و ایمنی در کار به جز در ویکتوریا و آسترالیای غربی در کلیه حوزه
های قضایی اجرا می شوند .برای معلومات خاص در مورد محل کار خودتان ،لطفا با قانون گذار صحت و ایمنی کار
در ایالت و تریتوری مربوطه تان تماس بگیرید.
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