COVID-19
ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ: ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບພະນັກ
ງານ
ພາຍໃຕ້ ຕົວແບບກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ, ນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານມີໜ້ າທ່ີ ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຂອງຕົນແລະຄົນອື່ນໆຢູ ່ ບ່ອນເຮັດວຽກ.
ພະນັກງານຕ້ ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ?
ຕົວທ່ ານເອງກໍມີໜ້ າທ່ີ ຮັບຜິດຊອບຢ່ າງສົມເຫດຜົນໃນການດູ ແລສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ, ແລະ ຕ້ ອງບ່ໍ
ເຮັດໃນສ່ິ ງທ່ີ ຈະໄປກ່ໍ ກວນສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນອ່ື ນດ້ ວຍເຊ່ັ ນກັນ.
ທ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະຄໍາສ່ັ ງທ່ີ ນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານວາງອອກທ່ີ ບ່ ອນເຮັດວຽກກ່ ຽວກັບ COVID-19. ກົດລະ
ບຽບນີ້ ຕ້ ອງນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນກັນເຖິງແມ່ ນວ່ າທ່ ານຈະເຮັດວຽກຢູ ່ ບ່ອນອື່ນ, ເຊັ່ນວ່ າເຮັດວຽກຢູ ່ ເຮືອນ.
ນາຍຈ້ າງຕ້ ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ?
ນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານຕ້ ອງລະບຸ ວ່ າມີຄວາມສ່ ຽງຫຍັງແດ່ ຕ່ໍ ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຈາກການສໍາຜັດກັບເຊ້ື ອໄວຣັສ COVID19, ແລະຖ້ າເປັນໄປໄດ້ , ຕ້ ອງໄດ້ ຈັດໃຫ້ ມີການຄຸ ້ ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ. ນາຍຈ້ າງຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ, ລວມ
ທັງການນໍາໃຊ້ ປະຕິບັດ ລະບຽບໃຫ້ ຄົນຢູ ່ ຫ່າງກັນ (physical distancing) ຢ່ າງເໝາະສົມ - ໃຫ້ ທຸ ກຄົນຢູ ່ ບ່ອນເຮັດວຽກຕ້ ອງຢູ ່
ຫ່ າງຈາກກັນຢ່ າງນ້ ອຍ 1.5 ແມັດ.
ຄວາມສ່ ຽງຈາກ ໄວຣັສ COVID-19 ອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນທາງຮ່ າງກາຍແລະທາງຈິດສັງຄົມ.
ນາຍຈ້ າງຈະມີວິທີຈັດການຢ່ າງໃດໃນການລົດຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດກັບໄວຣັສ COVID-19 ນັ້ນແມ່ ນຂຶ້ນກັບບ່ ອນເຮັດວຽກ
ຂອງທ່ ານແລະຊະນິດຂອງວຽກທ່ີ ທ່ ານເຮັດ. ນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານຕ້ ອງໂອ້ ລົມກັບທ່ ານກ່ ຽວກັບວ່ າເຂົາເຈ້ົ າ ມີແຜນການ ຢ່ າງໃດ
ແດ່ .
ເຂົາເຈ້ົ າອາດຈະ:


ວາງມາດຕະການທ່ີ ບ່ ອນເຮັດວຽກເພ່ື ອຫີ ຼ ກລ່ ຽງການພົວພັນໃກ້ ຊິດກັນລະຫວ່ າງຄົນ - ຈັດໃຫ້ ທຸກຄົນຢູ ່ ບ່ອນເຮັດ ວ
ຽກທ່ີ ຕ້ ອງຢູ ່ ຫ່າງກັນຢ່ າງນ້ ອຍ 1.5 ແມັດ.



ສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ທຸກຄົນໃນບ່ ອນເຮັດວຽກຮັກສາອະນາໄມທ່ີ ດີ (good hygiene) ໂດຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິ
ບັດອະນາໄມທີ່ດີ ໂດຍໃຫ້ ພະນັກງານໄດ້ ລ້າງມືດ້ ວຍສະບູ ແລະນໍ້າ ຢ່ າງນ້ ອຍ 20 ວິນາທີ, ຫື ຼ ໃຊ້ ນໍ້າຢາຂ້ າເຊື້ອທີ່ມີສ່ ວນປະ
ສົມເຫົ້ ຼ າລ້ າງມື.



ອໍານວຍເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ ປ້ອງກັນຕົວ



ເພ່ີ ມຄວາມສະອາດໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ



ຈໍາກັດບ່ໍ ໃຫ້ ຄົນອ່ື ນເຂ້ົ າມາໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ



ສ່ັ ງໃຫ້ ທ່ານໄປເຮັດວຽກຢູ ່ ບ່ອນອ່ື ນ, ເຊ່ັ ນເຮັດວຽກຢູ ່ ເຮືອນ – ໃຫ້ ຈໍາໄວ້ ວ່ າອັນນ້ີ ອາດຈະປ່ ຽນແປງ, ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ ຫື ຼ ກ່ໍ ໃຫ້
ເກີດຄວາມສ່ ຽງດ້ ານສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ.

ຂ້ ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້ າຂ້ ອຍຄິດວ່ າຂ້ ອຍໄດ້ ຕິດເຊ້ື ອ COVID-19?

swa.gov.au/coronavirus

ທ່ ານຕ້ ອງ:


ໄປຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກໝ
ໍ (seek medical advice)



ບ່ໍ ໄປເຮັດວຽກ



ແຈ້ ງໃຫ້ ນາຍຈ້ າງຊາບໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະອັບເດດເຂົາເຈົ້າຖ້ າສະພາບການຂອງທ່ ານມີການປ່ ຽນແປງ, ຍົກຕົວ
ຢ່ າງວ່ າໄດ້ ມີການຢ້ັ ງຢືນວ່ າທ່ ານໄດ້ ຕິດເຊ້ື ອໄວຣັສແທ້

ຂ້ ອຍຈະຢຸ ດວຽກໄດ້ ບໍຖ້ າຂ້ ອຍຄຶດວ່ າມັນບໍ່ປອດໄພ?
ຖ້ າທ່ ານມີຄວາມເປັນຫ່ ວງກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ ານ, ໃຫ້ ລົມກັບນາຍຈ້ າງຫື ຼ ຜູ້ ຕາງໜ້ າດ້ ານສຸ ຂະພາບແລະຄວາມ
ປອດໄພ (HSR).
ໃນບາງກໍລະນີ ພະນັກງານມີສິດທີ່ຈະຢຸ ດຫື ຼ ປະຕິເສດບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ທ່ ານມີສິດດັ່ງກ່ າວ ຖ້ າວ່ າມີຄວາມເປັນຫ່ ວງທີ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນວ່ າທ່ ານອາດຈະໄປສໍາຜັດກັບຄວາມສ່ ຽງຢ່ າງຮ້ າຍແຮງຕ່ໍ ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ຈາກອັນຕະລາຍທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນ
ໃນທັນທີແລະເຫັນໄດ້ ຊັດ - ອັນນີ້ ອາດລວມເຖິງການອາດຈະສໍາຜັດກັບເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ນໍາດ້ ວຍ.
ຖ້ າທ່ ານຢຸ ດເຮັດວຽກຍ້ ອນວ່ າມັນບໍ່ປອດໄພ, ທ່ ານຕ້ ອງບອກໃຫ້ ນາຍຈ້ າງຮູ ້ ໂດຍໄວເທົ່າທ່ີ ຈະໄວໄດ້ . ເມື່ອເປັນດ່ັ ງນ້ີ ທ່ ານຕ້ ອງຮັບ
ເຮັດວຽກອື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນເຮັດວຽກຢູ ່ ເຮືອນເປັນຕົ້ນ.
ຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ
ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຢູ ່ ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບ່ິ ງທ່ີ Safe Work Australia website
ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການລາພັກແລະການຈ່ າຍເງິນ, ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບ່ິ ງທ່ີ Fair Work Ombudsman
ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບ, ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບ່ິ ງທ່ີ health.gov.au
ໂປດສັງເກດດ້ ວຍວ່ າ ກົດໝາຍແມ່ ແບບ WHS ໄດ້ ຖືກນໍາໃຊ້ ປະຕິບັດຕາມອໍານາດສານທຸ ກແຫ່ ງນອກຈາກ Victoria ແລະ
ລັດ Western Australia. ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນສະເພາະກ່ ຽວກັບສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກຂອງທ່ ານ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ ຫາ WHS regulator in
your state or territory ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ.

swa.gov.au/coronavirus

