কর্ম ক্ষেক্ষে কারও COVID-19 থাকক্ষে কক করক্ষেন
যদি কর্মক্ষেক্ষে কারও COVID-19 হক্ষে থাক্ষক, বা এর সংস্পক্ষশম এক্ষসক্ষে, আপনাক্ষক নীক্ষের
পিক্ষেপগুদি অদবিক্ষে অনু সরণ করক্ষে হক্ষব। োরা COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত দক না ো দনদিে হওো
অবদি অক্ষপো করক্ষবন না।
এই েথযটি আপনাক্ষক কর্মক্ষেক্ষে সহােো করার জনয। েক্ষব আপনাক্ষক অবশযই সবমিা আপনার স্টেট বা
স্টটদরক্ষটাদর পাবদিক স্টহিথ দিপাটমক্ষর্ক্ষের পরার্শম অনু সরণ করক্ষে হক্ষব।
যদি স্টকানও বযদির শ্বাসকক্ষের র্ক্ষো গুরুের িেণ থাক্ষক, েক্ষব ০০০ কি করুন।
১. আক্রান্ত েযকিক্ষক আোদা করুন
অনযক্ষির স্টথক্ষক আক্রান্ত বযদিক্ষক দবদিন্ন করুন। আপনাক্ষক অবশযই োক্ষির এবং যারা োক্ষির সহােো
করক্ষেন োক্ষিরক্ষক যথাযথ বযদিগে সু রোর্ূ িক সরঞ্জার্ স্টযর্ন দিসক্ষপাক্ষজবি সাদজমকযাি র্াস্ক এবং
হযান্ড সযাদনটাইজার সরবরাহ করক্ষে হক্ষব।
২. পরার্র্ম কনন এেং ঝুঁ ককগুকে র্ূ েযায়ন করুন
আপনার স্টেট বা স্টটদরক্ষটাদর স্টহল্পিাইন বা জােীে কক্ষরানাভাইরাস স্টহল্পিাইন (১৮০০ ০২০ ০৮০)
স্টথক্ষক সরকারী স্বাস্থ্য পরার্শম দনন।
আপনার কাক্ষে স্টসই বযদির স্টযাগাক্ষযাক্ষগর দববরণ রক্ষেক্ষে ো দনদিে করুন। ঝুুঁ দক সম্পক্ষকম অনযক্ষির
অবদহে করার জনয এবং জােগাগুক্ষিা পদরস্কার ও জীবাণু র্ুি করার জনয কর্মক্ষেক্ষে োরা স্টয
জােগাগুক্ষিাক্ষে দেক্ষিন, কাক্ষির সাক্ষথ োক্ষির ঘদনষ্ঠ স্টযাগাক্ষযাগ দেি এবং কেেণ স্টস দবষেগুক্ষিা
দিক্ষে রােু ন।
আপনাক্ষক হেে আপনার স্টেট বা স্টটদরক্ষটাদর ওোকম স্টহিথ অযান্ড স্টসফটি স্টরগুক্ষিটর – স্টকও অবদহে
করক্ষে হক্ষে পাক্ষর।
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৩. পকরেহন
প্রক্ষোজন হক্ষি বযদিটির বাদিক্ষে যাওোর, আিািা থাকার জােগাে যাওোর বা স্টর্দিকযাি ফযাদসদিটিক্ষে
যাওোর জনয পদরবহক্ষনর সু দবিা আক্ষে দকনা ো দনদিে করুন।
৪. পকরষ্কার এেং জীোণর্ি করুন
পদরষ্কার এবং জীবাণু র্ুি না হওো অবদি বযদিটি স্টযসব জােগাে দগক্ষেক্ষেন স্টসগুক্ষিা বন্ধ করুন। বােু
প্রবাহ বািাক্ষনার জনয সম্ভব হক্ষি বাইক্ষরর িরজা এবং জানািা েু িুন।
অদফস, বাথরুর্, রান্নাঘর এবং সািারণ স্থ্ানগুক্ষিার র্ক্ষো বযদিটির বযবহার করা অঞ্চি এবং
সরঞ্জার্গুক্ষিা সম্পূ ণমভাক্ষব পদরষ্কার এবং জীবাণু নাদশে করুন।
দিনারক্ষির অবশযই উপযু ি বযদিগে সু রোর্ূ িক সরঞ্জার্ পদরিাণ করক্ষে হক্ষব, উিাহরণস্বরূপ গ্লাভস,
সু রো েশর্া এবং দিসক্ষপাক্ষজবি অযাপ্রন।
৫. কাক্ষের র্ানষক্ষদর সনাি করুন এেং তাক্ষদর জানান
স্টেট বা স্টটদরক্ষটাদর পাবদিক স্টহিথ ইউদনট COVID-19 -এ দনদিেভাক্ষব আক্রান্ত একজন বযদির
ঘদনষ্ঠ পদরদেদেগুক্ষিা সনাি করক্ষব এবং োক্ষির কী করা িরকার ো োক্ষির বিক্ষব।
কর্মক্ষেক্ষে বযদিটি কার সাক্ষথ ও কেেণ িক্ষর ঘদনষ্ঠ স্টযাগাক্ষযাগ কক্ষরক্ষে এবং আক্রান্ত বযদির সাক্ষথ
োক্ষির ঘদনষ্ঠো কর্মক্ষেক্ষের স্টকাথাে হক্ষেক্ষে ো সন্ধান করুন।
অনযক্ষির সম্ভাবয ঝুুঁ দক এবং অদেদরি স্টেেগুক্ষিা পদরষ্কার এবং জীবাণু র্ুি করার সম্পক্ষকম এটি
আপনাক্ষক অবদহে করক্ষব।
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৬. ঝুঁ কক েযেস্থাপনার কনয়ন্ত্রণগুকে পর্ম াক্ষোচনা করুন
আপনার কর্ীক্ষির সাক্ষথ পরার্শম কক্ষর আপনার COVID-19 ঝুুঁ দক পদরোিনা দনেন্ত্রণগুক্ষিা পযমাক্ষিােনা
করুন এবং পদরবেম নগুক্ষিা প্রক্ষোজন দকনা ো দনিমারণ করুন।
আপকন যর্ েযকির জনয উকিগ্ন কতকন সম্প্রকত আপনার কর্ম ক্ষেক্ষে এক্ষস থাকক্ষে কনক্ষনাি
পদক্ষেপগুক্ষো যনওয়া উকচৎ
এর্নও হক্ষে পাক্ষর স্টয স্টকানও বযদি দযদন সম্প্রদে আপনার কর্মক্ষেক্ষে এক্ষসক্ষেন, স্টযর্ন স্টকানও কর্ী বা
গ্রাহক, আপনাক্ষক জানাক্ষে পাক্ষরন দেদন COVID-19 – এ আক্রান্ত । এ অবস্থ্াে োরা কক্ষো দিন আক্ষগ
আপনার কর্মক্ষেক্ষে এক্ষসদেক্ষিন এবং অনযক্ষির সাক্ষথ ঘদনষ্ঠ স্টযাগাক্ষযাগ হক্ষেদেক্ষিা দকনা এ দবষেগুক্ষিা
দবক্ষবেনা করুন।
এর্নদক োরা বেম র্াক্ষন আপনার কর্মক্ষেক্ষে না থাকক্ষিও, আপনাক্ষক এেনও উপক্ষরর পিক্ষেপগুদি
অনু সরণ করক্ষে হক্ষে পাক্ষর। আপনার স্টেট বা স্টটদরক্ষটাদর স্টহল্পিাইন স্টথক্ষক পরার্শম গ্রহণ করুন।
আর্াক্ষক কক আর্ার কাক্ষজর জায়গা েন্ধ কক্ষর কদক্ষত হক্ষে?
সক্ষেহজনক বা দনদিে COVID-19 স্টকক্ষসর স্টেক্ষে কর্মক্ষেে বন্ধ করার স্টকানও স্বেংদক্রে প্রক্ষোজন
স্টনই। যদি বযদিটি স্টকবি আপনার কর্মক্ষেক্ষের সার্ানয অংশ পদরিশমন কক্ষর থাক্ষকন বা যদি স্বাস্থ্য কর্ীরা
অনযানযক্ষির আক্রান্ত হওোর ঝুুঁ দক কর্ বক্ষি পরার্শম স্টিন েক্ষব এটি অপ্রক্ষোজনীে হক্ষে পাক্ষর।
আপনার কর্মক্ষেেটি বন্ধ করার িরকার আক্ষে দকনা ো োর আকার, কাক্ষজর প্রকৃদে, স্টিাকজক্ষনর সংেযা
এবং দূষক্ষণর সক্ষেহজনক স্টেেগুদির উপর দনভম র কক্ষর।
করকভাকর ো পৃ থকীকরক্ষণর পক্ষর কর্ীরা কখন কাক্ষজ কিরক্ষত পাক্ষরন?
COVID-19-এর জনয ইদেবােক পরীোর পক্ষর পৃ থকীকৃে শ্রদর্করা স্টকবির্াে পু ক্ষরাপু দর সু স্থ্ হক্ষে
স্টগক্ষি এবং স্বাস্থ্য কর্মকেম াক্ষির দ্বারা োি স্টপক্ষিই কাক্ষজ দফরক্ষে পারক্ষবন।
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স্টকাোক্ষরদেন েিাকািীন সর্ক্ষে স্টয সকি কর্ীক্ষির র্ক্ষিয স্টরাক্ষগর িেণগুক্ষিা দবকাশ কক্ষরদন োরা ১৪
দিক্ষনর সর্েসীর্া স্টশষ করার পরই কাক্ষজ দফরক্ষে পারক্ষবন। োক্ষির কাক্ষজ দফরক্ষে স্টর্দিকযাি
দিোক্ষরক্ষের িরকার স্টনই।
More information
আরও েক্ষথযর জনয Safe Work Australia ওক্ষেবসাইট পদরিশমন করুন
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