COVID-19
કામના સ્થળે આરોગ્ ય અને સલામતી: કામદારો માટે માહિતી

મોડેલ વર્ક અને સેફ્ટી ર્ાયદા અંર્કત, તમારાાં નોર્રીદાતાની ફરજ છે ર્ે ર્ામનાાં સ્થળે તેમના ર્ામદારો
અને બીજાઓના આરોગ્ય અને સલામતીની ર્ાળજી લે.
કામદારોએ શ ું કરવાની જરૂર છે?
તમારા પોતાના આરોગ્ય અને સલામતીની વ્યાજબી સાંભાળ લેવાની અને તમારે લીધે બીજાના આરોગ્ય
અને સલામતીને માઠી અસર ના થાય તેન ાં ધ્યાન રાખવાની તમારી ફરજ છે .

COVID-19ના પ્રતતર્ારરૂપે તમારા નોર્રીદાતા દ્વારા અમલમાાં મ ૂર્વામાાં આવેલ વ્યાજબી નીતતઓ અથવા

સ ૂચનાઓન ાં તમારે પાલન ર્રવ ાં જોઇએ. જો તમે બીજા સ્થળે થી ર્ામ ર્રતાાં હોવ જેમર્ે ઘરે થી ર્ામ ર્રવ,ાં
તો તેનો પણ આમાાં સમાવેશ થાય છે .
નોકરીદાતાઓએ શ ું કરવાની જરૂર છે?
તમારા નોર્રીદાતાએ COVID-19 વાયરસના સાંપર્ક થી ર્ામના સ્થળે આરોગ્ય અને સલામતીને થઇ શક્તા
જોખમોને ઓળખવા આવશ્યર્ છે , અને જો શક્ય હોય તો, યોગ્ય તનયાંત્રણો અમલમાાં મ ૂર્વા જોઇએ.

તેમણે યોગ્ય શારીરરર્ અંતર (physical distancing) – ર્ામનાાં સ્થળે દરે ર્ને એર્બીજાથી ૧.૫મીટર દૂ ર
રાખવા સમેતનાાં સરર્ારનાાં સ ૂચનોન ાં પાલન ર્રવાન ાં રહેશે.

COVID-19 વાઇરસન ાં જોખમ શારીરરર્ અથવા માનતસર્ હોય શર્ે છે .

તમારા ર્ામનાાં સ્થળે COVID-19 વાયરસનાાં સાંક્રમણને અટર્ાવવા તમારાાં નોર્રીદાતા શ ાં ર્રી શર્ે છે તેનો
આધાર તમારા ર્ામનાાં સ્થળ અને ર્ામનાાં પ્રર્ાર પર છે . તેઓએ શ ાં યોજના ર્રી છે તે તવષયમાાં તમારાાં
નોર્રીદાતાએ તમારી જોડે ચચાક ર્રવી જોઇએ.

તેઓ:
•

વ્યક્ક્તઓમાાં પરસ્પર સાંપર્ક ટાળવા માટે જરૂરી પર્લાાં લેવા – ર્ામનાાં સ્થળે દરે ર્ને એર્બીજાથી
ઓછામાાં ઓછા ૧.૫ મીટર દૂ ર રાખવા,

•

ર્ામદારો ઓછામાાં ઓછી ૨૦ સેર્ન્ડ સધી સાબ અને પાણીથી હાથ ધોઇ શર્ે તે માટે યોગ્ય
સ્વચ્છ વ્યવસ્થા પ ૂરી પાડીને અથવા આલ્ર્ોહોલ મખ્ય તત્તત્તવ હોય તેવ ાં હેન્ડસેનીટાઇઝર ઉપલ્્ધ

•
•

ર્રાવીને દરે ર્ને ર્ામનાાં સ્થળે સ્વચ્છતા જાળવવા (good hygiene) પ્રોત્તસારહત ર્રવા,
વ્યક્ક્તર્ત રક્ષણાત્તમર્ સાધનો પ ૂરાાં પાડવા,
ર્ામનાાં સ્થળે સાફસફાઇન ાં આવતકન વધારવ,ાં
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•

ર્ામનાાં સ્થળે ર્ેરર્ામદારોની અવરજવર ઓછી ર્રવી,

•

તમને બીજા સ્થળે થી જેમર્ે તમારા ઘરે થી ર્ામ ર્રવાન ાં સ ૂચન, ર્રી શર્ે છે – ધ્યાનમાાં લેશો ર્ે,
આમ ર્રવાથી ર્ામનાાં સ્થળે શક્ય આરોગ્ય અને સલામતીન ાં જોખમ ઊભ ાં થઇ શર્ે છે અથવા
તેની માત્રા બદલાઇ ર્ે વધી શર્ે છે .

જો મને એવ ું લાગે કે મને COVID-19 થ ય ું છે તો મારે શ ું કર વ ું ?
તમારે :
•
•
•

દાક્તરી સલાહ લેવી જોઇએ (seek medical advice);
ર્ામ પર ન જવ;ાં
જેમ બને તેમ જલદી તમારા નોર્રીદાતાને જણાવો અને જો તમારી પરરક્સ્થતત બદલાય, જેમર્ે
તમને વાઇરસ લાગ્યો છે તેવી ખાતરી થાય, તો તેમને મારહતર્ાર ર્રવા જોઇએ.

જો સલામતન િોય તો હું કામ કરવા ન ું બુંધ કરી શકું ?
જો તમને તમારી સલામતીની ચચિંતા હોય તો તમારા નોર્રીદાતા જોડે અથવા આરોગ્ય અને સલામતી
પ્રતતતનતધ (HSR) જોડે વાત ર્રો.

અમર્ સાંજોર્ોમાાં ર્ામદારોને અસલામત ર્ામ ર્રવાન ાં બાંધ ર્રવાનો ર્ે ના પાડવાનો હર્ છે . તમને આ હર્
છે જો તરતનાાં અથવા તનક્ટવતી જોખમ થર્ી તમારા આરોગ્ય અને સલામતીને ર્ાંભીર જોખમ હોવાની
વાજબી આશાંર્ા હોય – આમાાં COVID-19 વાઇરસના સાંક્રમણનાાં જોખમનો પણ સમાવેશ થાય છે .

જો અસલામતીને લીધે તમે ર્ામ ર્રવાન ાં બાંધ ર્ર્ું હોય તો, તમારે તમારા નોર્રીદાતાને જેમ બને તેમ
જલદી જણાવવ ાં જોઇએ. આવા સાંજોર્ોમાાં તમારે વૈર્લ્લ્પર્ ર્ામ જેમર્ે, ઘરે થી ર્ામ ર્રવા તૈયાર રહેવ ાં
પડશે.

વ ધ માહિતી
ર્ામનાાં સ્થળે આરોગ્ય અને સલામતી બાબતમાાં મારહતી માટે Safe Work Australia website પર જશો
તમારી રજાઓ અને પર્ાર બાબતમાાં મારહતી માટે Fair Work Ombudsman પર જશો
આરોગ્ય બાબતમાાં મારહતી માટે health.gov.au પર જશો
તવક્ટોરીયા અને વેસ્ટનક ઓસ્રેલીયા તસવાયનાાં બધાાં જ અતધર્ારક્ષેત્રોમાાં મોડેલ ડ્લ્ર્એચએસ ર્ાયદાને
લાગ પાડવામાાં આવ્યો છે તેની નોંધ લેશો. તમારા ર્ામનાાં જે તે તવસ્તાર તવષે મારહતી મેળવવા, તમારા

રાજ્ય ર્ે શાતસતપ્રદે શને લાગ પડતા ડ્લ્ર્એચએસ તનયામર્ WHS regulator in your state or territory નો
સાંપર્ક ર્રશો.

swa.gov.au/coronavirus

