ക

ോവിഡ് -19

ആക ോഗ്യകതോടെയ ും സ ക്ഷിതമോയ ും ക ോലി
ടെയ്യു : ടതോഴിലോളി ൾക്ക ള്ള വിവ ങ്ങൾ
മ ോഡൽ വർക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മേഫ്റ്റി നിയ ങ്ങൾ അനുേരിച്ച്, നിങ്ങളുഹെ
ഹ ോഴിലുെ യ്ക്ക്ക് മ ോലിസ്ഥലഹത്ത അവരുഹെ ഹ ോഴിലോളികളുഹെയുും
റുള്ളവരുഹെയുും ആമരോഗ്യവുും േുരക്ഷയുും പരിപോലിമക്കണ്ട ബോധ്യ യുണ്ട്.
ടതോഴിലോളി

ൾ എന്തോണ് ടെകയ്യണ്ടതോയിട്ടുള്ളത്?

നിങ്ങളുഹെ േവന്തും ആമരോഗ്യവുും േുരക്ഷയുും നയോയ ോയി പരിപോലിക്കുവോനുും
റുള്ളവരുഹെ ആമരോഗ്യഹത്തയുും േുരക്ഷഹയയുും പ്പ ികൂല ോയി ബോധ്ിക്കുന്ന
കോരയങ്ങൾ ഹെയ്യോ ിരിക്കുവോനുും നിങ്ങൾക്ക് കെ യുണ്ട്.
മകോവിഡ്-19 ഹന
ുെർന്ന് നിങ്ങളുഹെ ഹ ോഴിലുെ
ഏർഹെെുത്തിയിരിക്കുന്ന
നയോയ ോയ ഏഹ ോരു നയങ്ങളുും അഹലെങ്കിൽ നിർമേശങ്ങളുും നിങ്ങൾ
പോലിമക്കണ്ട ുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മ ോലി ഹെയ്യുന്നത് മപോഹല
ഹറോരു
സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് മ ോലി ഹെയ്യുന്ന ുും ഇ ിൽ ഉൾഹെെുന്നു.
ടതോഴില െമ

ൾ എന്തോണ് ടെകയ്യണ്ടതോയിട്ടുള്ളത്?

നിങ്ങളുഹെ ഹ ോഴിലുെ
ആമരോഗ്യത്തിനുും േുരക്ഷയ്ക്ക്കുും ഉള്ള
അപകെേോധ്യ കളുും, മകോവിഡ്-19 വവറസ് ബോധ്ിക്കോനുള്ള േോധ്യ കളുും
ിരിച്ചറിയണും, േോധ്യ ോകുന്നിെഹത്തലെോും ഉെി
ോയ നിയപ്ന്തണങ്ങൾ
ഏർഹെെുത്തണും. ഉെി
ോയ ശോരീരിക അകലും പോലിക്കൽ (physical distancing)
ഉൾഹെഹെയുള്ള േർക്കോർ നിർമേശങ്ങൾ അവർ പോലിമക്കണ്ട ുണ്ട് എലെോവമരയുും മ ോലിസ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞത് 1.5 ീറഹറങ്കിലുും ശോരീരിക ോയി
അകറി നിർത്തുക.
മകോവിഡ്-19 വവറേിൽ നിന്നുള്ള അപകെേോധ്യ കൾ ശോരീരികമ ോ
ോനേികമ ോ ആകോും.
മകോവിഡ്-19 വവറസ് ബോധ്ിക്കോനുള്ള േോധ്യ
നിയപ്ന്തിക്കോൻ നിങ്ങളുഹെ
ഹ ോഴിലുെ യ്ക്ക്ക് എന്തുഹെയ്യോൻ കഴിയുും എന്നത് നിങ്ങളുഹെ
മ ോലിസ്ഥലഹത്തയുും നിങ്ങൾ ഹെയ്യുന്ന മ ോലിഹയയുും ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുും.
നിങ്ങളുഹെ ഹ ോഴിലുെ
അവർ ഹെയ്യോൻ ഉമേശിക്കുന്ന ിഹനക്കുറിച്ച് നിങ്ങമളോട്
േുംേോരിക്കണും.
അവർക്ക് േോധ്ിക്കുക:
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•

ആളുകൾ
മ്മിലുള്ള അെുത്ത ബന്ധും ഒഴിവോക്കോൻ നെപെികൾ
വകഹക്കോള്ളുക - മ ോലിസ്ഥലത്ത് എലെോവമരയുും കുറഞ്ഞത് 1.5
ീറഹറങ്കിലുും ശോരീരിക ോയി അകറി നിർത്തുക.

•

കുറഞ്ഞത് 20 ഹേക്കൻഡ് മനരും മേോെുും ഹവള്ളവുും ഉപമയോഗ്ിച്ച് വക
കഴുകോൻ ഹ ോഴിലോളികഹള പ്പോപ് രോക്കുക അഹലെങ്കിൽ ആൽക്കമെോൾ
അെിസ്ഥോന ോക്കിയുള്ള െോൻഡ് േോനിവറേർ ഉപമയോഗ്ിക്കുക
എന്നിങ്ങഹനയുള്ള ഉെി
ോയ ശുെി വ േൗകരയങ്ങൾ ലഭ്യ ോക്കുന്ന ിലൂഹെ
മ ോലിസ്ഥലഹത്ത എലെോവമരയുും നലെ ശുെി വും (good hygiene) പോലിക്കോൻ
മപ്പോത്സോെിെിക്കുക.

•

വയക്തിഗ്

•

മ ോലിസ്ഥലും അെിക്കെി വൃത്തിയോക്കുക

േുംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുക

•

റ് ആളുകൾക്ക് മ ോലിസ്ഥലമത്തക്ക് എത്തുന്നത് പരി ി ഹെെുത്തുക

•

നിങ്ങളുഹെ വീട് മപോലുള്ള
ഹറോരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് മ ോലി ഹെയ്യോൻ
നിങ്ങമളോട് നിർമേശിക്കുക - ഇത് മ ോലി േുംബന്ധ ോയ ആമരോഗ്യും
വർദ്ധിെിമച്ചക്കോും അഹലെങ്കിൽ േുരക്ഷോ അപകെ േോദ്ധയ കൾ
ഒഴിവോക്കിമയക്കോും എന്നത്
നേിൽ വയ്ക്ക്കുക.

എനിക്ക് ക

ോവിഡ്-19 ഉടണ്ടന്ന്

ത ന്ന ടവങ്കിൽ ഞോൻ എന്ത ടെയ്യണും?

നിങ്ങൾ ഹെയ്ക് ിരിമക്കണ്ടത്:

സ

•

വവമ്യോപമ്ശും മ െുക (seek medical advice)

•

മ ോലിക്ക് മപോകരുത്

•

എപ് യുും മവഗ്ും നിങ്ങളുഹെ ഹ ോഴിലുെ മയോട് പറയുകയുും നിങ്ങളുഹെ
േോെെരയും
ോറുകയോഹണങ്കിൽ അവ അറിയിച്ചുഹകോണ്ടിരിക്കുകയുും
ഹെയ്യുക, ഉ്ോെരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വവറസ് ബോധ് ഉഹണ്ടന്ന്
സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുഹണ്ടങ്കിൽ
ക്ഷിതമലലോതതോടണങ്കിൽ എനിക്ക് ക ോലി നിർതോൻ

ഴിയ കമോ?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുഹെ േുരക്ഷഹയക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുഹണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുഹെ
ഹ ോഴിലുെ മയോമെോ ആമരോഗ്യ-േുരക്ഷോ പ്പ ിനിധ്ിമയോമെോ (എച്ച്എസ്ആർ)
േുംേോരിക്കുക.
െില േോെെരയങ്ങളിൽ ഹ ോഴിലോളികൾക്ക് േുരക്ഷി
ലെോത്ത മ ോലി
നിർത്തോമനോ നിരേിക്കോമനോ അവകോശ ുണ്ട്. ഉെനെി അഹലെങ്കിൽ ആേന്ന ോയി
ഉണ്ടോമയക്കോവുന്ന ഒരു അപകെത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുഹെ ആമരോഗ്യത്തിനുും
േുരക്ഷയ്ക്ക്കുും ഗ്ുരു ര ോയ അപകെേോധ്യ
മനരിമെണ്ടിവരുഹ ന്ന് നയോയ ോയ
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ആശങ്കയുഹണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവകോശ ുണ്ട് - ഇ ിൽ മകോവിഡ്-19
വവറസ് ബോധ് ഉണ്ടോകുവോനുള്ള േോധ്യ യുും ഉൾഹെെോും.
േുരക്ഷി
ലെോത്ത ിനോൽ നിങ്ങൾ മ ോലി നിർത്തുകയോഹണങ്കിൽ, എപ് യുും മവഗ്ും
നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുഹെ ഹ ോഴിലുെ മയോട് പറമയണ്ട ുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന്
മ ോലി ഹെയ്യുന്നത് മപോലുള്ള അനുമയോ യ ോയ ഇ ര മ ോലികൾ ഹെയ്യുന്ന ിന്
നിങ്ങൾ
യ്യോറോയിരിക്കണും.
ൂെ തൽ വിവ ങ്ങൾ
മ ോലി ആമരോഗ്യഹത്തയുും േുരക്ഷഹയയുും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്,
േന്ദർശിക്കുക Safe Work Australia website
നിങ്ങളുഹെ അവധ്ി, ശമ്പളും എന്നിവഹയക്കുറിച്ചുള്ള കൂെു ൽ വിവരങ്ങൾക്ക്,
േന്ദർശിക്കുക Fair Work Ombudsman
ആമരോഗ്യ വിവരങ്ങൾക്ക്, േന്ദർശിക്കുക health.gov.au
വികമെോറിയയുും ഹവമേൺ ഓസ്മപ്െലിയയുും ഒഴിഹകയുള്ള എലെോ മ ഖലകളിലുും
മ ോഡൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്എസ് നിയ ങ്ങൾ നെെോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ്യവോയി
പ്ശദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുഹെ മ ോലിസ്ഥലഹത്തക്കുറിച്ചുള്ള നിർേിഷ്ട വിവരങ്ങൾക്ക്,
്യവോയി നിങ്ങളുഹെ േുംസ്ഥോനമത്തോ പ്പമ്ശമത്തോ ഉള്ള ബന്ധഹെട്ട
ഡബ്ല്യുഎച്ച്എസ് ഹറഗ്ുമലററു ോയി (WHS regulator in your state or territory)
ബന്ധഹെെുക.
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