່ ງຢ່ ບ່ ອນເຮັດວຽກຕິດເຊ້ ອ COVID-19
ຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້ າໃຜຜ້ ໜ
ຖ້ າໃຜຜ້ ໜຶ່ ງຢຶ່ ບຶ່ອນເຮັດວຽກຕິດເຊ້ ອ COVID-19, ຫອາດຈະໄດ້ ສາຜັດກັບເຊ້ ອ, ທຶ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ຕຶ່ າງໆຂ້ າງລຶ່ ມນ້ ໃນທັນທ. ຢຶ່ າລຖ້ າຈົນມການຢັ້ງຢນວຶ່ າຜ້ ກຶ່ ຽວມ COVID-19.
ຂ້ ມນນ້ ຈະຊຶ່ ວຍທຶ່ ານໄດ້ ໃນບຶ່ ອນເຮັດວຽກ. ຢຶ່ າງໃດກຕາມ, ທຶ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາຂອງກະຊວງສາທາຣະ
ນະສກປະຈາລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທຶ່ ານສະເໝ (state or territory public health department).
ຖ້ າຄົນຜ້ ໜຶ່ ງມອາການໜັກເຊັຶ່ນຫັນໃຈຍາກ, ໃຫ້ ໂທ ເລກ 000.

1. ໃຫ້ ແຍກປ່ຽວຄົນນ້ັ ນອອກ
ໃຫ້ ແຍກປຶ່ ຽວຄົນນ້ັ ນອອກຈາກຜ້ ອຶ່ ນ. ທຶ່ ານຕ້ ອງສະໜອງອປະກອນປ້ ອງກັນທຶ່ ເໝາະສົມໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າ, ຫຜ້
ໃດທຶ່ ຊຶ່ ວຍເຂົາເຈ້ົ າ, ເຊຶ່ັ ນໜ້ າກາກແບບໃຊ້ ແລ້ ວຖ້ິ ມ ແລະ ນ້ າຢາລ້ າງມ.
2. ຂໍຄໍາແນະນໍາແລະປະເມີນເບ່ິ ງຄວາມສ່ ຽງ
ໃຫ້ ຂຄາແນະນາເລຶ່ ອງສຂະພາບທຶ່ ເປັນທາງການ ຈາກ ສາຍຊຶ່ ວຍເຫອຂອງລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທຶ່ ານ
(state or territory helpline), ຫສາຍຊຶ່ ວຍເຫອເລຶ່ ອງໂຄໂຣນາໄວຣັສແຫຶ່ ງຊາດ (1800 020 080).
ໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວຶ່ າທຶ່ ານໄດ້ ມລາຍລະອຽດເພຶ່ ອຕິດຕຶ່ ບກຄົນຜ້ ນັ້ນ. ໃຫ້ ຈົດໄວ້ ວຶ່າມເຂດໃດແດຶ່ ທຶ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໄປຢຶ່ ໃນບຶ່ ອນ
ເຮັດວຽກ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໃກ້ ຊິດກັບໃຜແດຶ່ , ແລະດົນປານໃດ, ເພຶ່ ອໃຫ້ ທຶ່ານຮ້ ວຶ່າມຄວາມສຶ່ ຽງຕຶ່ ຜ້ ອຶ່ ນຫາຍປານໃດແລະ
ເຂດທຶ່ ຕ້ ອງທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອ.
ນອກນ້ ທຶ່ ານອາດຕ້ ອງໄດ້ ລາຍງານພະແນກຄວບຄມສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນບຶ່ ອນເຮັດວຽກປະຈາລັດແລະ
ເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທຶ່ ານ (state or territory work health and safety regulator).

3. ພາຫະນະການເດີນທາງ
ໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວຶ່ າຄົນຜ້ ນັ້ນມພາຫະນະເດນທາງກັບບ້ ານ, ມບຶ່ ອນຢຶ່ ເພຶ່ ອແຍກຕົນເອງ, ຫມບຶ່ ອນປິຶ່ນປົວຖ້ າເປັນໄປໄດ້ .
ເທຶ່ົ າທຶ່ ເປັນໄປໄດ້ , ເຂົາເຈ້ົ າຄວນໃຊ້ ພາຫະນະຂອງຕົນເອງເພຶ່ ອໃຫ້ ຫດຜຶ່ ອນການສຶ່ົ ງເຊ້ ອໃຫ້ ຄົນອຶ່ ນໃຫ້ ນ້ອຍທຶ່ ສດ.
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4. ການທໍ າຄວາມສະອາດແລະການຂ້ າເຊ້ ອ
ໃຫ້ ປິດເຂດທຶ່ ຄົນຜ້ ນ້ັ ນໃຊ້ ໄວ້ ຈົນກວຶ່ າເຂດນ້ັ ນໄດ້ ຮັບການທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອແລ້ ວ. ໃຫ້ ເປດປະຕແລະປຶ່ ອງ
ຢ້ ຽມທາງນອກຖ້ າເປັນໄປໄດ້ ເພຶ່ ອໃຫ້ ມລົມລຶ່ ວງຫາຍຂ້ ນ.
ໃຫ້ ທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອເຂດແລະເຄຶ່ ອງອປະກອນທຶ່ ຄົນຜ້ ນັ້ນໄດ້ ໃຊ້ , ເຊັຶ່ນຫ້ ອງການຕຶ່ າງໆ, ຫ້ ອງນ້ າ, ຫ້ ອງ
ຄົວ ແລະ ເຂດທຶ່ ຄົນຢຶ່ ຮຶ່ວມກັນ.
ພະນັກງານອະນາໄມຕ້ ອງນຶ່ ງເຄຶ່ ອງປ້ ອງກັນທຶ່ ເໝາະສົມ, ຕົວຢຶ່ າງ ໃສຶ່ ຖົງມ, ແວຶ່ ນຕາປ້ ອງກັນ ແລະ ຜ້ າກັນເປ້ ອນ
ແບບໃຊ້ ແລ້ ວຖ້ິ ມ.

5. ລະບຸ ແລະແຈ້ ງບອກຜ້ ທ່ີ ໃກ້ ຊິດ
ພະແນກສຂະພາບຊມຊົນຂອງລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດຈະລະບຜ້ ທຶ່ ໃກ້ ຊິດກັບຜ້ ທຶ່ ຖກຢ້ັ ງຢນວຶ່ າ ເປັນກລະນຕິດ
ເຊ້ ອ COVID-19 ແລະບອກເຂົາເຈົ້າວຶ່ າຕ້ ອງເຮັດຫຍັງແດຶ່ .
ໃຫ້ ຄົ້ນຫາວຶ່ າມໃຜແດຶ່ ທຶ່ ໄດ້ ຢຶ່ ໃກ້ ຊິດກັບຄົນຜ້ ນ້ັ ນຢຶ່ ໃນບຶ່ ອນເຮັດວຽກແລະພວກເຂົາຕິດຕຶ່ ກັນດົນປານໃດ, ແລະ ຜ້ ທຶ່
ຢຶ່ ໃກ້ ຊິດກັບຜ້ ຕິດເຊ້ ອນ້ັ ນໄດ້ ໄປຢຶ່ ໃສແດຶ່ ໃນບຶ່ ອນເຮັດວຽກ.
ການເຮັດດຶ່ັ ງນ້ ຈະຊຶ່ ວຍບອກທຶ່ ານໃຫ້ ຮ້ ເຖິງຄວາມສຶ່ຽງຕຶ່ ຄົນອຶ່ ນທຶ່ ອາດເກດຂ້ ນໄດ້ , ແລະບອກວຶ່ າເຂດໃດທຶ່ ຕ້ ອງໄດ້
ທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອຕຶ່ ມ.

6. ການທົບທວນເບິ່ງລະບົບຄວບຄຸ ມກໍາຈັດຄວາມສ່ ຽງ
ໃຫ້ ທົບທວນລະບົບຄວບຄມກາຈັດຄວາມສຶ່ຽງຕຶ່ ການຕິດເຊ້ ອ COVID-19 ໂດຍປກສາກັບພະນັກງານແລະປະເມນ
ເບິຶ່ງວຶ່ າຕ້ ອງປຶ່ ຽນແປງຫຍັງແດຶ່ .

ຂ້ັ ນຕອນທ່ີ ຕ້ ອງເຮັດເມ່ ອຄົນທ່ີ ທ່ ານກັງວົນໄດ້ ມາບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ ານເມ່ ອບ່ໍ ດົນມານ້ີ
ຄົນທຶ່ ໄດ້ ມາຢ້ ຽມຢາມບຶ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທຶ່ ານເມຶ່ ອມຶ່ ໆມານ້ , ເຊັຶ່ນພະນັກງານຫລກຄ້ າ, ອາດຈະບອກທຶ່ ານວຶ່ າເຂົາເຈົ້າ
ຕິດເຊ້ ອ COVID-19. ໃຫ້ ພິຈາລະນາເບິຶ່ງວຶ່ າເຂົາເຈົ້າມາບຶ່ ອນເຮັດວຽກນັ້ນດົນປານໃດແລ້ ວແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົວພັນ
ກັບຄົນອຶ່ ນບ.
ເຖິງແມຶ່ ນວຶ່ າປັດຈບັນນ້ ເຂົາບຶ່ ໄດ້ ຢຶ່ ໃນບຶ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທຶ່ ານແລ້ ວກຕາມ, ທຶ່ ານອາດຈະຕ້ ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນ
ຕອນຂ້ າງເທິງນ້ . ໃຫ້ ໄປຂຄາແນະນາຈາກ ສາຍຊຶ່ ວຍເຫອຂອງລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທຶ່ ານ (state or
territory helpline).
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ຂ້ ອຍຕ້ ອງປິດບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້ ອຍບໍ?
ບຶ່ ມຄວາມຈາເປັນຕ້ ອງປິດບຶ່ ອນເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດຫັ ງຈາກມກລະນສົງໄສຫກລະນຢັ້ງຢນ COVID-19.
ອາດຈະບຶ່ ຈາເປັນຕ້ ອງປິດ ຖ້ າວຶ່ າຄົນຜ້ ນ້ັ ນໄດ້ ມາຢ້ ຽມຢາມແຕຶ່ ບາງພາກສຶ່ ວນຂອງບຶ່ ອນເຮັດວຽກຫຖ້ າວຶ່ າເຈ້ົ າໜ້ າທຶ່
ສາທາຣະນະສກແນະນາວຶ່ າຄວາມສຶ່ ຽງໃນການແພຶ່ ເຊ້ ອໃຫ້ ຄົນອຶ່ ນມຕຶ່ າ.
ບຶ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທຶ່ ານຕ້ ອງປິດລົງຫບຶ່ ນ້ັ ນຂ້ ນກັບປັດໄຈຕຶ່ າງໆເຊັຶ່ນ ຂະໜາດ, ຊະນິດຂອງວຽກ, ຈານວນຄົນແລະ
ເຂດພ້ ນທຶ່ ທຶ່ ສົງໄສວຶ່ າໄດ້ ຖກຕິດເຊ້ ອ.

ພະນັກງານຈະກັບຄນໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຍາມໃດຫັ ງຈາກທ່ີ ຫາຍດີຫກັກກັນບໍລິເວນແລ້ ວ?
ພະນັກງານທຶ່ ໄດ້ ແຍກປຶ່ ຽວໂຕເອງຫັ ງຈາກທຶ່ ຖກກວດພົບວຶ່ າຕິດເຊ້ ອບວກ COVID-19 ຈະສາມາດກັບຄນໄປເຮັດ
ວຽກໄດ້ ກຕຶ່ ເມຶ່ ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຫາຍດເຕັມສຶ່ ວນແລະໄດ້ ຖກເຄັ ຍໃຫ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້ າທຶ່ ສາທາຣະນະສກແລ້ ວ.
ບັນດາພະນັກງານທຶ່ ບຶ່ ໄດ້ ມອາການຫຍັງໃນລະຫວຶ່ າງທຶ່ ຖກກັກກັນບລິເວນ ສາມາດກັບຄນໄປເຮັດວຽກໄດ້ ຫັ ງຈາກທຶ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ສາເລັດລະຍະການກັກກັນເປັນເວລາ 14 ມ້ . ເຂົາເຈົ້າບຶ່ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການເຄັ ຍຈາກທາງການແພດໃນການ
ກັບໄປເຮັດວຽກ.

ຂ້ໍ ມນເພີ່ມເຕີມ
ສາລັບຂ້ ມນເພຶ່ ມເຕມ, ຂໃຫ້ ເຂົ້າໄປເບິຶ່ງທຶ່ Safe Work Australia website.

swa.gov.au/coronavirus
Work health and safety - What to do if someone at work has COVID-19 - Lao

