COVID-19
कार्य स्वास््र् र सुरक्ााः कामदारहरुको लागि जानकारी
कार्य स्वास््र् र सुरक्षा कानूननको संरचना अन्तर्यत, तपाईको रोजर्ारदाताको कार्यस्थलमा आफ्नो कामदार र अन्र् कामदारहरुको स्वास््र् र सुरक्षाको
हेरचाहको दायर्त्व छ।
कामदारहरुले के िनयु पदयछ?
तपाईले आफ्नो स्वास््र् र सुरक्षाको उयचत ख्र्ाल राख्ने र अरुको स्वास््र् र सुरक्षालाई नराम्रो नपाने तपाईको कतयव्र् हो।
तपाईले रोजर्ारदाता द्वारा COVID-19 को यनम्ती लार्ू र्ररएको कुनैपयन उयचत यनयतहरु वा यनदेशनहरुको पालना र्नुय पदयछ। र्समा र्यद तपाई अनेत्र
स्थानबाट काम र्ने लर्ाएतका कुराहरु पदयछन्, जस्तै घरबाट काम र्ने।
रोजिारदाताले के िनयु पदयछ?
तपाईको रोजर्ारदाताले काम र्दायको स्वास््र् र सुरक्षा COVID-19 भाईरसको सम्पकय को कारण हुन सक्ने खतरालाई मनन र्नुयपने हुन्छ, र जहााँ सम्म
संम्भव छ, आवश्र्क उपर्ुक्त यनर्न्त्रण लार्ू र्नुय पदयछ। उयनहरुले उयचत physical distancing(शारीररक दरु ी) –सबैलाई कार्यस्थलमा कम्तीमा पयन १.५
यमटरको शारीररक रुपमा अलर् राख्ने लर्ाएतका सरकारी यनदेशनहरुको पालना र्नयु पदयछ।
COVID-19 भाईरसबाट शारीररक वा मनोवैज्ञायनक जोयखमहरु हुन सक्दछन्।
तपाईको रोजर्ारदाताले COVID-19 भाईरसको जोयखम लाई के कसरी व्र्वस्थापन र्नय सक्दछ भन्ने कुरा तपाईको कार्यस्थल र र्नुयहुने कामको प्रकृ तीमा
यनभयर र्दयछ। तपाईको रोजर्ारदाताले तपाईसर्ं अयनवार्य रुपमा उयनहरुले के र्ने र्ोजना छ भन्ने बारे मा कुरा र्नयु पदयछ।
यतयनहरुमा यनम्न कुराहरु हुन सक्दछन्:
•

मायनसहरु यबचमा यनकटतम सम्पकय हुनबाट टाढै हुने संरचना लार्ू र्ने – कार्यस्थलमा सबैलाई कयम्तमा १.५ यमटरको शारीररक रुपमा
अलर् हुनेर्री राख्ने

•

उयचत सरसफाई (good hygiene) को सुयवधा उपलब्ध र्राएर कामदारहरुलाई उयनहरुको हात साबुन र पानीले कयम्तमा पयन २० सेकेण्ड
धनु े, वा रक्सीको यमसावट(आधार) भएको ह्याण्ड स्र्ायनटाईजर प्रर्ोर् र्कोलायर् सबैलाई प्रहोत्सायहत र्ने

•

व्र्क्तीर्त सुरक्षा उपकरणहरुको पहुचाँ र्राउने

•

कार्यस्थलको सरसफाई बढाउने

•

कार्यस्थलमा अन्र् व्र्क्तीहरुको प्रवेशका यसयमतता कार्म र्ने
तपाईलाई अन्र् स्थानबाट काम र्नय यनदेशन यदने, जस्तै तपाईको घरबाट – मनन र्नुयहोस् यक र्सले स्वास््र् र सुरक्षाको खतारामा पररवतयन,
बृद्धी वा श्रृजना र्नय सक्दछ भनेर

•

र्गद मलाई COVID-19 भए जस्तो लािेमा मैले के िनयु पदयछ?
तपाईले यनम्न कुराहरु र्नयपु दयछ:
•

औषधी उपचारको सुझाव (seek medical advice)

•

काम नजानुहोला

•

तपाईको रोजर्ारदातालाई जयतसक्दो चााँडो भन्नुहोला र र्यद तपाईको पररयस्थतीमा पररवतयन आएमा उयनहरुलाई अध्र्ावयधक र्राउनुहोला,
जस्तै र्यद तपाईलाई भाईरस भएको पक्का भएमा
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र्गद असरु गक्त भएका के म काम रोक्न सक्छु?
र्यद तपाईलाई आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धी सरोकार भएमा, आफ्नो रोजर्ारदाता सर्ं वा स्वास््र् र सुरक्षा प्रयतयनधी(Health and Safety Representative
(HSR)) संर् कुरा र्नुयहोला।
के यह पररयस्थतीहरुमा कामदारहरुको काम र्नय रोक्ने वा असुरक्षयत काम र्नय अस्वीकार र्ने अयधकार छ। र्यद तपाईलाई आफ्नो स्वास््र् र सुरक्षाको
र्यम्भर खतरा भएको तत्काल वा आसन्न खतरा भएको उयचत सरोकार भएमा तपाईको र्ो अयधकार छ- र्समा COVID-19 भाईरसको जोयखम जस्ता
कुराहरु पदयछन्।
र्यद तपाईले असुरयक्षत भएको कारण काम रोक्न परे मा, तपाईले आफ्नो रोजर्ारदातालाई जयतसक्दो यछटो उल्लेख र्नुय पदयछ। तपाईले त्र्सको सट्टामा
अको उपलब्ध भएको वैकयल्पक सुहाऊाँदो काम र्नुय अयनवार्य हुन्छ, जस्तै घरबाट कामर्ने।
थप जानकारी
कार्य स्वास््र् र सुरक्षाको जानकारीको लायर्, Safe Work Australia website(सुरयक्षत कार्य अष्ट्रेयलर्ाको वेभसाईट) मा जानुहोला
तपाईको छुट्टी र तलबको बारे मा जानकारीको लायर्, Fair Work Ombudsman मा जानुहोला
स्वास््र् जानकारीको लायर्, health.gov.au मा जानुहोला
कृ पर्ा यटप्पणी र्नुयहोस् यक यभक्टोररर्ा र वेष्टनय अष्ट्रेयलर्ा बाहेक अरु सबै न्र्ार्क्षेत्रहरुमा मा WHS कानूनको मोडल लार्ू भएको छ। तपाईको
कार्यस्थलको बारे मा ठोस जानकारीको लायर्, कृ पर्ा सम्बयन्धत WHS regulator in your state or territory (तपाईको राज्र् वा क्षेत्रमा WHS
यनर्ामक)लाई सम्पकय र्नुयहोला।
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