COVID-19
សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពនៅកន្នែ ងន្វ ើការ៖ ព័ត្៌មានសម្រមាប់បុគ្គលិក
នៅនរោមម៉ូ ដែលនៃច្បាប់សុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពនៅកដៃែ ងន្វ ើោរ
ៃិនោជក់របស់អ្នកមាៃោត្ពវ កិច្បចដែរកាសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ពួកនគ្
ៃិងអ្ន កនសេងន ៀត្នៅកដៃែ ងន្វ ើោរ។
នត្ើបុគ្គលិកម្រត្ូវការន្វ ើអ្វីខែះ?
អ្ន កមាៃោត្ពវ កិច្បចន្វ ើោរដែរកាសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពផ្ទាល់ខល ួៃរបស់អ្នកឱ្យបាៃសមរសប
ៃិងមិៃន្វ ើឱ្យប៉ះពាល់មិៃលអ ែល់សុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពរបស់អ្នកែន ន ៀត្ន ។
អ្ន ករត្ូវោរន្វ ើតាមនោលោរណ៍ ឬោរដណនាំណាមួ យ
ដែលៃិនោជក់របស់អ្នកបាៃដាក់ឱ្យនរបើរបាស់កនុងោរន្ែ ើយត្បនៅៃឹង COVID-19។ នៃ៉ះរ ួមមាៃ
របសិៃនបើអ្នកកាំពុងន្វ ើោរពី ីតាាំងនសេងន ៀត្ ែ៉ូ ច្បជាន្វ ើោរពីសា៉ះ។
នត្ើនិនោជក់ម្រត្ូវការន្វ ើអ្វីខែះ?
ៃិនោជក់របស់អ្នករត្ូវដត្កាំណត្់ពីហាៃិភ័យននច្បាំនពា៉ះសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពពីោររងប៉ះពាល់ៃឹង វ ីរុស
COVID-19 ៃិងនៅនពលណាក៏នដាយដែលអាច្បន្វ ើបាៃ រត្ូវដាក់នច្បញៃ៉ូ វោររគ្ប់រគ្ងឱ្យបាៃសមរសប។
ពួ កនគ្រត្ូវោរន្វ ើតាមោរដណនាំរបស់រដាាភិបាល រ ួមមាៃោរអ្ៃុវត្ត ោរដាក់រាងោយនៅឃ្លែត្ឆ្ងាយពីោន
(physical distancing) - រកាច្បមាាយមៃុសេរគ្ប់រ ៉ូបនៅកដៃែ ងន្វ ើោរឱ្យបាៃច្បមាាយ 1.5
ដមរត្ពីោនដសន ករាងោយ។
ហាៃិភ័យពី វ ីរុស COVID-19 អាច្បមាៃសលប៉ះពាល់ដសន ករាងោយ ៃិងដសន កច្បិត្ត វ ិ ា។
អ្វ ីខែ៉ះដែលៃិនោជក់របស់អ្នកអាច្បន្វ ើបាៃ នែើមបីរគ្ប់រគ្ងហាៃិភ័យនៃោររងប៉ះពាល់ច្បាំនពា៉ះវ ីរុស COVID-19
ៃឹងអារស័យនៅនលើកដៃែ ងន្វ ើោរ ៃិងោរងារដែលអ្ន កន្វ ើ។
ៃិនោជក់របស់អ្នកគ្ួ រដត្ៃិោយជាមួ យអ្ន កអ្ាំពីអ្វីដែលពួ កនគ្មាៃដសៃោរន្វ ើ។
ពួ កនគ្អាច្ប៖They could:
•

ដាក់នច្បញៃ៉ូ វ វ ិនៃោរនននែើមបីនជៀសងងោរន្វ ើ ាំនក់ ាំៃងជិត្ោនរងងមៃុសេ –
រកាច្បមាាយមៃុសេរគ្ប់រ ៉ូបនៅកដៃែ ងន្វ ើោរឱ្យបាៃច្បមាាយ 1.5 ដមរត្ពីោនដសន ករាងោយ។

•

នលើក ឹកច្បិត្តមៃុសេរគ្ប់រ ៉ូបនៅកដៃែ ងន្វ ើោរ នែើមបីអ្ៃុវត្ត អ្នម័យលអ (good hygiene)
នដាយសដ ល់ោរច្ប៉ូ លនរបើរបាស់នរគ្ឿងបរ ិោាអ្នម័យសមរសប
នែើមបីអាច្បឱ្យបុគ្គលិកលាងនែរបស់ពួកនគ្នដាយនរបើសាប៉ូ ៃិង ឹកោងនហាច្បណាស់ 20 វ ិន ី
ឬនរបើរបាស់វត្ថុលាងនែអ្នម័យដែលមាៃជាត្ិអាកុល

•

សដ ល់ោរច្ប៉ូ លនរបើរបាស់ឧបករណ៍ោរពារផ្ទាល់ខល ួៃ

•

បនងក ើៃោរសមាអត្នៅកនុងកដៃែ ងន្វ ើោរ

•

ករមិត្កាំណត្់ោរច្ប៉ូ លនៅកដៃែ ងន្វ ើោរនដាយមៃុសេនសេងន ៀត្

•

ដណនាំអ្នកឱ្យន្វ ើោរពី ីតាាំងនសេងន ៀត្ ែ៉ូ ច្បជាពីសា៉ះរបស់អ្នក – ស៉ូ មចាំថាោរនៃ៉ះអាច្បដរបរបួ ល
បនងក ើៃ ឬបនងក ើត្ហាៃិភ័យសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាពនៅកដៃែ ងន្វ ើោរ

នត្ើខ្ញុំគ្ួរន្វ ើអ្វីខែះ ម្របសិននបើគ្ិត្ថាមាន COVID-19?
អ្ន កគ្ួ រដត្៖
•

ដសវ ងរកែាំប៉ូនាៃដសន កនវជជ សាស្តសត (seek medical advice)
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•

កុាំនៅន្វ ើោរ

•

របាប់ៃិនោជក់របស់អ្នកឱ្យបាៃនលឿៃដែលអាច្បន្វ ើនៅបាៃ ៃិងន្វ ើបច្បចុបបៃន ភាពែល់ពួកនគ្
របសិៃនបើសាថភាពរបស់អ្នកមាៃោរផ្ទែស់បដ ូរ ឧទាហរណ៍ របសិៃនបើមាៃោរបញ្ជជក់ថាអ្ន កមាៃវ ីរុស

នត្ើខ្ញុំឈប់ពីការងារបាននេ ម្របសិននបើវាមិនមានសុវត្ថ ិភាព?
របសិៃនបើអ្នកមាៃោររពួ យបារមភ អ្ាំពីសុវត្ថ ិភាពរបស់អ្នក ស៉ូ មៃិោយនៅោៃ់ៃិនោជក់របស់អ្នក
ឬអ្ន កត្ាំណាង ួ លបៃទុកដសន កសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាព (HSR)។
កនុងោលៈន សខែ ៉ះ បុគ្គលិកមាៃសិ ធ ិនែើមបីឈប់ ឬបែិនស្អ្ៃុវត្ត ោរងារណាដែលមិៃមាៃសុវត្ថ ិភាព។
អ្ន កមាៃសិ ធ ិនៃ៉ះ
របសិៃនបើមាៃោររពួ យបារមភ សមនហត្ុសលដែលថាអ្ន កៃឹងរងប៉ះពាល់ៃ៉ូវហាៃិភ័យ្ា ៃ់្ារច្បាំនពា៉ះសុខភាព
ៃិងសុវត្ថ ិភាពរបស់អ្នកពីនរោ៉ះថានក់ភាែមៗ ឬនរោ៉ះថានក់មាៃ ាំហាំ្ាំ ។ោរនៃ៉ះរ ួមមាៃ ោររងប៉ះពាល់ច្បាំនពា៉ះវ ីរុស
COVID-19។
របសិៃនបើអ្នកឈប់ពីោរងារនដាយសារងមិៃមាៃសុវត្ថ ិភាព
អ្ន ករត្ូវោររបាប់ៃិនោជក់របស់អ្នកឱ្យបាៃនលឿៃដែលអាច្បន្វ ើបាៃ។
អ្ន កក៏រត្ូវដត្អាច្បអ្ៃុវត្ត ោរងារបាៃនៅកដៃែ ងន្វ ើោរសមរសបនសេងន ៀត្សងដែរ ែ៉ូ ច្បជាន្វ ើោរពីសា៉ះ។
ព័ត្៌មានបន្នថ ម
សរមាប់ព័ត្៌មាៃបដៃថ មសដ ីពីសុខភាព ៃិងសុវត្ថ ិភាព ស៉ូ មច្ប៉ូ លនៅ Safe Work Australia website
សរមាប់ព័ត្៌មាៃសដ ីពីោរឈប់សរមាកពីោរងា ៃិងោរបង់របាក់ ស៉ូ មច្ប៉ូ លនៅ Fair Work Ombudsman
សរមាប់ព័ត្៌មាៃសុខភាព ស៉ូ មច្ប៉ូ លនៅ health.gov.au
ស៉ូ មច្បាំណាថា
ាំ ម៉ូ ដែលច្បាប់ model WHS laws បាៃរត្ូវអ្ៃុវត្ត នៅកនុងយុតាត្ិោរទា ាំងអ្ស់
នលើដលងដត្នៅរែា វ ិច្បត្៉ូ រ ីោ (Victoria) ៃិងរែា អ្៉ូស្តសាតលីខាងលិច្ប (Western Australia)។
សរមាប់ព័ត្៌មាៃជាក់លាក់ច្បាំនពា៉ះ ីតាាំងកដៃែ ងន្វ ើោររបស់អ្នក ស៉ូ មទាក់ ងនៅ ៃិយ័ត្ករ WHS នៅកនុងរែា
ឬដែៃែីរបស់អ្នក (WHS regulator in your state or territory) ដែលពាក់ព័ៃធ។
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