COVID-19
کام پر صحت اور حفاظت :کارکنوں ےک ےلی معلومات
ماڈل ورک ہیلتھ اینڈ سیفٹ قوانی (کام پر صحت اور حفاظت ےک ماڈل قوانی) ےک تحت آپ کا آجر اپن کارکنوں اور کام ےک مقام پر دورسے
لوگوں یک صحت اور حفاظت کا خیال رکھن ےک لی ذمہ دار ےہ۔
کارکنوں کو کیا کرنا ہو گا؟
آپیک ذمہ داری یہ ےہ کہ خود اپٹ صحت اور حفاظت ےک لی مناسب احتیاط برتی اور دورسوں یک صحت اور حفاظت پر برا اثر نہ ڈالی۔
ی
کروائ ہی۔ یہ اس
آپ کو ان تمام معقول پالیسیوں اور ہدایات پر عمل کرنا ہو گا جو آپ ےک آجر ن  COVID-19ےس نبٹن ےک لی متعارف
رہ ہوں۔
صورت ےک لی بیھ ےہ کہ آپ کیس اور مقام ےس ،جیےس گھر ےس ،کام کر ے
آجروں کو کیا کرنا ہو گا؟
آپ کا آجر  COVID-19وائرس ےس نبٹن ےک لی کام پر صحت اور حفاظت کو درپیش خطرات پہچانی اور جہاں ممکن ہو ،مناسب پابندیاں
لگان کا پابند ےہ۔ آجر رسکاری ہدایات پر عمل کرن کا پابند ےہ جس می مناسب physical distancingجسمائ فاصلہ نافذ کرنا بیھ شامل
ےہ – یعٹ آجر کام ےک مقام پر سب لوگوں کو ایک دورسے ےس کم از کم  1.5میٹ ےس فاصےل پر رکھے گا۔
 COVID-19وائرس ےک خطرات جسمائ یا سائیکوسوشل ہو ے
سکی ہی۔
آپ ےک آجر  COVID-19وائرس ےس واسےط ےک خطرے پر قابو پان ےک لی کیا کر ے
سکی ہی ،یہ آپ ےک کام ےک مقام اور کام یک نوعیت پر منحرص
ہو گا۔ آپ ےک آجر کو آپ ےس بات کرئ چاہن کہ وہ کیا کرن کا ارادہ ر ے
کھن ہی۔
انہی چاہن کہ:



قریٹ واسےط کو روکن ےک لی اقدامات کریں – کام ےک مقام پر سب لوگوں کو ایک دورسے ےس کم از کم  1.5میٹ
لوگوں ےک درمیان ی
ےس فاصےل پر رکھی
ی
صفائ ےک اچھے طریقوں پر عمل کرن یک ترغیب دیں اور اس ےکلی صف یائ یک
کام ےک مقام پر سب لوگوں کو good hygiene



مناسب سہولیات فراہم کریں تاکہ کارکن کم از کم  20سیکنڈ تک صابن اور پائ ےس اپن ہاتھ دھو سکی یا الکحل ےس بنا ہینڈ
سینیٹائزر استعمال کریں
ے
ے
حفاظٹ لباس حاصل کرن ےک لی سہولت دیں
ذائ



ی
صفائ بڑھائی
کام ےک مقام پر



کام ےک مقام پر دورسے لوگوں یک آمد محدود کریں



آپ کو کیس اور مقام ےس جیےس اپن گھر ےس کام کرن یک ہدایت کریں – ذہن می رکھی کہ اس یک وجہ ےس کام پر صحت اور
سکی ہی یا پیدا ہو ے
سکی ہی ،بڑھ ے
ے
سکی ہی
حفاظت ےک خطرات بدل

چاہی
می آپ کو  COVID-19ےہ تو آپ کو کیا کرنا
اگر آپ ےک خیال ے
ے

آپ کو چاہن کہ


طٹ مشورہ حاصل کریں
ی



کام پر نہ جائی



seek medical advice

اپن آجر کو جلد از جلد بتا دیں اور اگر آپ یک صورتحال بدل جا ی
ن تو آجر کو پھر اطالع دیں ،مثال ےک طور پر اگر آپ کو وائرس
لگی یک تصدیق ہو جا ی
ن تو

swa.gov.au/coronavirus

چاہی؟
غی محفوظ ہو تو کیا مجھے کام روک دینا
میا کام کرنا ے
اگر ے
ے
اگر آپ کو اپٹ حفاظت ےک بارے می
) HSRےس بات کریں۔

تشویش ہو تو اپن آجر یا صحت و حفاظت ےک نمائندے (Health and Safety Representative,

کچھ حاالت می کارکنوں کو کام روک دین یا غٹ محفوظ کام انجام دین ےس انکار کا حق حاصل ےہ۔ آپ کو یہ حق تب حاصل ہوتا ےہ کہ
ی
ے
ہون خطرے ےس اپٹ صحت اور حفاظت کو سنگی نقصان پہنچن یک معقول تشویش ہو – اس می COVID-
منڈالن
آپ کو کیس فوری یا
 19وائرس ےس واسطہ بیھ شامل ہو سکتا ےہ۔
اگر آپ کام ےک غٹ محفوظ ہون یک وجہ ےس کام روک دیں تو آپ کو جلد از جلد اپن آجر کو بتانا ہو گا۔ اس صورت می آپ کو مناسب
متبادل کام انجام دین جیےس گھر ےس کام کرن ےک لی بیھ پیش رہنا چاہن۔
مزید معلومات
کام پر صحت اور حفاظت ےک بارے می معلومات ےک لی  Safe Work Australiaیک ویب سائیٹ دیکھی
اپٹ رخصت اور تنخواہ ےک بارے می معلومات ےک لی  Fair Work Ombudsmanدیکھی
صحت ےک بارے می معلومات ےک لی  health.gov.auدیکھی
کو وکٹوریا اور ویسٹن آسٹیلیا ےک عالوہ تمام ریاستوں اور )(model WHS lawsبراہ مہربائ متوجہ ہوں کہ ماڈل ورک اینڈ سیفٹ قوانی
WHSٹٹیٹیز می نافذ کیا گیا ےہ۔ بالخصوص اپن کام ےک مقام ےس متعلق معلومات ےک لی براہ مہربائ اپٹ سٹیٹ یا ٹٹیٹی می
ےس رابطہ کریں۔WHS regulator in your state or territory.ریگولیٹ
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