COVID-19
வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு:
ததாழிைாளர்களுக்கான தகேல்கள்
‘வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு’ ஆகியன குறித்து முன்தமாழியப்பட்டுள்ள
சட்டங்களின் கீழ், வேலைத்தளத்திலுள்ள தமது ததாழிைாளர்கள் மற்றும் ஏலனவயாரது
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான பராமாிப்புக் கடலம உங்களுலடய முதைாளிக்கு
இருக்கிறது.

ததாழிைாளர்கள் தசய்ய வேண்டியது என்ன?
உங்களுலடய தசாந்த சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிலனயும், மற்றேர்களது சுகாதாரம்
மற்றும் பாதுகாப்பிலனயும் தீேிரமாகப் பாதிக்காமல் நியாயமான அளேிற்குக் கேனம்
தசலுத்தி அேற்லறப் பராமாிக்கவேண்டிய கடலம உங்களுக்கு இருக்கிறது.
‘வகாேிட்-19’-ஐக் கட்டுப்படுத்த உங்கள் முதைாளியால் நடமுலறப்படுத்தப்பட்டுள்ள
எவ்தோரு நியாயமான ேிதிமுலறகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கலளயும் பின்பற்றி
நடக்கவேண்டிய வதலே உங்களுக்கு இருக்கிறது. வீட்டில் இருந்து வேலை தசய்ேலதப்
வபாை இன்தனாரு இடத்தில் இருந்து நீங்கள் வேலைதசய்து ேருேலதயும் இது உள்ளடக்கும்.

முதைாளிகள் தசய்யவேண்டியது என்ன?
‘வகாேிட்-19’ லேரஸ்-ஐ எதிர்தகாள்ேதன் காரணமாக வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும்
பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்கலள அலடயாளம் கண்டு, இயலும் தருணங்களில் உங்கள்
முதைாளியானேர் அதற்கானத் தகுந்த கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்லககலள
நலடமுலறப்படுத்தவேண்டும். தகுந்த physical distancing -ஐ -அதாேது வேலைத்தளத்திலுள்ள
ஒவ்தோருேலரயும் 1.5 மீட்டர் தூரம் உடல்ாீதியாக ேிைக்கிலேத்தல் நலடமுலறப்படுத்துேது உட்பட அரசாங்கத்தின் அறிவுறுத்தல்கலள அேர் பின்பற்ற
வேண்டும்.
‘வகாேிட்-19’இனால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் உடல்ாீதியானதாகவோ, ‘உளேியல்சமூகாீதி’(psychosocial)யானதாகவோ இருக்கைாம்.
உங்களுலடய வேலைத்தளம் மற்றும் நீங்கள் தசய்யும் வேலை ஆகியேற்லறப் தபாறுத்து
‘வகாேிட்-19’ லேரஸ்-இனால் ஏற்படும் ஆபத்லதக் கட்டுப்படுத்த உங்கள் முதைாளியால்
என்ன தசய்ய இயலும் என்பது அலமயும். உங்கள் முதைாளி என்ன தசய்யைாம் என்று
திட்டமிடுகிறார் என்பலதப் பற்றி அேர் உங்களுடன் வபசவேண்டும்.

அேர் பின்ேருேனேற்லறச் தசய்யக்கூடும்:
•

ஆட்களுக்கிலடவய தநருக்கமான ததாடர்லபத் தேிர்ப்பதற்கான நடேடிக்லககலள
வமற்தகாள்ளல் - வேலைத்தளத்திலுள்ள ஒவ்தோருேலரயும் உடல்ாீதியாகக்
குலறந்தபட்சம் 1.5 மீட்டர் தூரம் ேிைகி இருக்குமாறு தசய்யைாம்

•

வசாப்பு மற்றும் தண்ணீலரப் பாேித்துக் லககலளக் குலறந்தபட்சம் 20 தநாடி
வநரத்திற்கு கழுே, அல்ைது ‘ஆல்தகாஹால்’-ஐ அடிப்பலடயாகக்தகாண்ட லகச்
சுத்திகாிப்பாலனப் பாேிப்பதற்கான தக்க சுகாதார ேசதிகலள ஏற்படுத்திக்
தகாடுப்பதன் மூைம் நல்ை சுகாதாரப் பழக்கங்கலளப் பின்பற்ற
வேலைத்தளத்திலுள்ள ஒவ்தோருேலரயும் ஊக்குேிக்கைாம்

•

தற்காப்பு சாதனங்கலளப் தபறும் ேசதிலய அளிக்கைாம்

•

வேலைத்தளச் சுத்திகாிப்லப அதிகாிக்கைாம்

•

மற்ற ஆட்கள் வேலைத்தளத்திற்கு ேருேலத மட்டுப்படுத்தைாம்

•

உங்களுலடய வீடு வபான்ற, மற்தறாரு இடத்திலிருந்து வேலை தசய்யுமாறு
உங்களுக்குச் தசால்ைைாம் - இதன் காரணமாக வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும்
பாதுகாப்பு குறித்த ஆபத்துகள் மாறைாம், அதிகாிக்கைாம் அல்ைது உருோகைாம்
என்பலத நிலனேில் தகாள்ளுங்கள்.

எனக்கு ‘வகாேிட்-19’ இருக்கிறது என்று நான் நினத்தால் நான் என்ன
தசய்யவேண்டும்?
நீங்கள் தசய்யவேண்டியது:
•

seek medical advice (மருத்துே அறிவுலர நாடுங்கள்)

•

வேலைக்குப் வபாகாதீர்கள்

•

கூடிய சீக்கிரம் உங்களுலடய முதைாளிக்குத் ததாியப்படுத்துங்கள், மற்றும்
உங்களுலடய சூழ்நிலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் -உதாரணமாக, உங்களுக்கு
இந்த லேரஸ் இருக்கிறது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுேது வபான்ற புதுச் தசய்தி அலத உங்கள் முதைாளிக்குத் ததாியப்படுத்துங்கள்.

பாதுகாப்பற்ற நிலை இருந்தால் நான் வேலைலய நிறுத்திேிடைாமா?
உங்களுலடய பாதுகாப்பிலனப் பற்றிய கேலைகள் உங்களுக்கிருந்தால், உங்களுலடய
முதைாளியிடவமா, ‘சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரதிநிதி’(Health and Safety Representative
(HSR))யிடவமா வபசுங்கள்.

சிை சூழ்நிலைகளில், பாதுகாப்பற்ற வேலைலயச் தசய்ேலத நிறுத்துேதற்கான, அல்ைது
தசய்ய மறுப்பதற்கான உாிலம ததாழிைாளர்களுக்கு இருக்கிறது. உடனடியான அல்ைது
ேிலரேில் ஏற்படப்வபாகும் ஆபத்தின் காரணமாக உங்களுலடய சுகாதாரம் மற்றும்
பாதுகாப்பிற்குப் பாரதூரமான ஆபத்து ஏற்படும் என்ற நியாயமான கேலை

உங்களுக்கிருந்தால் இந்த உாிலம உங்களுக்கு இருக்கும் - ‘வகாேிட்-19’ லேரஸ்’-ஐ
எதிர்தகாள்ேது இதில் உள்ளடங்கக்கூடும்.
பாதுகாப்பு இல்ைாத காரணத்தினால் நீங்கள் வேலைலய நிறுத்தினால், உங்களுலடய
முதைாளிக்கு நீங்கள் அலதக் கூடிய ேிலரேில் தசால்ைவேண்டும். வீட்டில் இருந்து வேலை
தசய்ேது வபான்ற தகுந்த மாற்று வேலைலயச் தசய்ேதற்கும் நீங்கள் கட்டாயமாகக்
கிலடப்பில் இருக்கவேண்டும்.

வமைதிகத் தகேல்கள்
வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்தத் தகேல்களுக்கு Safe Work Australia
website எனும் ேலைத்தளத்திற்குச் தசல்லுங்கள்

உங்களுலடய ேிடுப்புகள் மற்றும் ஊதியம் குறித்தத் தகேல்களுக்கு Fair Work
Ombudsman எனும் ேலைத்தளத்திற்குச் தசல்லுங்கள்

சுகாதாரம் குறித்தத் தகேல்களுக்கு health.gov.au எனும் ேலைத்தளத்திற்குச் தசல்லுங்கள்
ேிக்வடாாியா மற்றும் வமற்கு ஆஸ்திவரலியா நீங்கைாக அலனத்து அதிகாரஎல்லைக(
jurisdictions)ளிலும் இந்த முன்தமாழியப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன

என்பலதத் தயவுதசய்து கேனியுங்கள். நீங்கள் வேலை தசய்யும் இருப்பிடத்லதப் பற்றிய
குறிப்பான தகேல்களுக்கு ஏற்புலடய WHS regulator in your state or territory- (உங்களுலடய
மாநிை அல்ைது எல்லைப்பகுதி WHS நிர்ோகி)யுடன் ததாடர்புதகாள்ளுங்கள்.

