COVID-19
ਕੰਮ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਵਿੱ ਿਆ: ਕਾਵਮਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਰਆਂ ਦੀ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਦੀ
ਿੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਵਮਆਂ ਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਦੀ ਮੁਨਾਵਿਬ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਵਰਆਂ ਦੀ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਨੰ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਜ ਾਬ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਿੱਲੋਂ ਲਾਗ੍ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ੀ ਮੁਨਾਵਿਬ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਿ ਵ ਿੱਚ ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਵਕਿੇ ਦਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਵਤਆਂ ਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ COVID-19 ਾਇਰਿ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰ ਪਛਾਣ ਕਰੇ,
ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ੀ ਿੰਭ ਹੋ ਿਕੇ, ਉਵਚਿੱਤ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀਆਂ ਲਾਗ੍ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ, ਇਿ ਵ ਿੱਚ
ਉਵਚਿੱਤ ਿਮਾਵਜਕ ਦਰੀ(physical distancing) ਨੰ ਲਾਗ੍ ਕਰਨਾ – ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਵਕਿੇ ਨੰ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਰ
ਰਿੱਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
COVID-19 ਾਇਰਿ ਦੇ ਿਤਰੇ ਿਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਿਕ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ COVID-19 ਾਇਰਿ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੰਮ ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਅਤੇ ਵਜਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁ ਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਿ ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ:


ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਨੇ ੜਲੇ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗ੍ ਕਰਨੇ - ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਵਕਿੇ ਨੰ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ
1.5 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਿੱਿਣਾ।



ਕਾਵਮਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਿਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਣ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਹਿੱਥ ਿਾਫ ਕਰਨ
ਾਵਲਆਂ ਦੇ ਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਿਾਫ-ਿਫਾਈ ਦੀਆਂ ਉਵਚਿੱਤ ਿਹਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਵਕਿੇ ਨੰ ਚੰਗ੍ੀ ਿਾਫਿਫਾਈ (good hygiene)ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ
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ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ



ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਿਫਾਈ ਧਾਉਣਾ



ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱਚ ਦਿਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨਾ



ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਿੇ ਦਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰੋਂ – ਇਹ ਵਦਮਾਗ੍ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿੋ ਵਕ ਇਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਵਿਹਤ
ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਿਤਰੇ ਬਦਲ, ਿੱਧ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਿੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:


ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲ ੋ(seek medical advice)



ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ



ਵਜੰਨਹਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਨੰ ਦਿੱਿ ਵਦਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ,
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਾਇਰਿ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਿੁਰਿੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ (HSR) ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੋ।
ਕੁ ਝ ਿਵਥਿੱਤੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਨੰ ਅਿੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਿ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਿੱਥੇ ਮੁਨਾਵਿਬ
ਵਚੰਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਿੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਜਾਂ ਅਟਿੱਲ ਾਪਰਨ ਾਲੇ ਗ੍ੰਭੀਰ ਿਤਰੇ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗ੍ੇ – ਇਿ ਵ ਿੱਚ COVID-19
ਾਇਰਿ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਿੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਨੰ ਵਜੰਨਹਾਂ ਛੇਤੀ ਿੰਭ ਹੋ ੇ ਦਿੱਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ। ਤਦ
ਤੁ ਿੀਂ ਕੋਈ ਦਿਰਾ ਢੁ ਿੱਕ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਵਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰਿੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Safe Work Australia ੈਬਿਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਛੁ ਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਿਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Fair Work Ombudsman ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਵਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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ਵਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਆਦਰਸ਼ WHS ਕਾਨੰਨ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਅੳਤੇ ਪਿੱਛਮੀ ਆਿਟਰ ੇਲੀਆ ਨੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਿਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਿਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੰਬੰਵਧਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ WHS ਵਨਗ੍ਰਾਨ(WHS regulator in
your state or territory) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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