که یو څوک په کار کې  COVID-19ولري څه باید وکړي
که چیرې یو څوک په کار کې  COVID-19ولري ،یا ممکن ورسره مخامخ شوی وي ،نو تاسو به اړتیا ولرئ
سمدالسه الندې مرحلې تعقیب کړئ .ترهغې پورې انتظار مه باسي چې دا تایید شي چي دوی  COVID-19لري.
دا مالومات تاسو ته د کار په ځای کې د مرستي کولو لپاره دي .خو ،تاسو باید تل د خپل ایالت یا سیمې د عامه روغتیا
وزارت ) (state or territory public health departmentمشورې تعقیب کړئ.
که یو څوک جدي نښې ولري لکه ساه ایستل ورته ستونزمن وي 000 ،ته زنګ ووهئ.

 .1شخص جال کړئ
دا شخص له نورو څخه ګوښه کړئ .تاسو باید دوی ته ،او هر هغه چا چې د دوی سره مرسته وکړي د مناسبو
شخصي محافظتي تجهیزاتو لکه د مخ د جراحي ماسک او د الس مایع هم چمتو کړئ.

 .2مشوره وغواړي او خطرونه وارزوئ
د خپل روغتیا وزارت څخه د ایالت یا سیمه د مرستي کرښي  state or territory helplineباندي  ،یا د کورونا
ویروس ملی د مرستي کرښه ) (1800 020 080له الری روغتیایي مشوره وغواړی.
ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د شخص د اړیکه مشخصات لرئ .هغه ساحی یادداشت کړئ چې دوی د کارځای کې ورته
تللی دي ،چا سره دوی نږدې اړیکې درلودې ،او د څومره مودې لپاره ،تاسو ته د نورو په هکله د خطراتو په اړه خبر
درکړئ ،او هغه ځایونه چي پاک او ضد عفونی شي.
تاسو ممکن اړ یاست چي خپل د ایالت یا سیمې روغتیایي او د خوندیتوب تنظیم کونکي
 state or territory work health and safety regulatorته هم خبر ورکړئ.

 .3ترانسپورت
ډاډ ترالسه کړئ که اړین وي دا شخص کور ته ټرانسپورټ ،یو ځای د جال کولو لپاره ،یا روغتیایی مرکز السرسي
لري .هر چیرې چې امکان ولري ،دوی باید شخصي ترانسپورت وکاروی تر څو نورو ته یي خطر کم کړي.

 .4پاک او ضد عفوني
د هغو ساحو بندول چي دا شخص کارولي دي تر هغي چي پاک او ضد عفونی شي .که امکان ولري د هوا جریان د
زیاتوالي لپاره د بهر دروازي او کړکي خالصي کړئ.
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هغه ساحې او وسایل په بشپړ ډول پاک او ضد عفونی کړئ ،لکه دفترونه ،تشنابونه ،پخلنځي او عامي سیمې کوم چې
شخص کارولي دي.
د تنظیف کولو کارکوونکي باید مناسب شخصي محافظتي تجهیزات واغوندي ،د بیلګې په توګه دستکش ،د سترګو د
خوندیتوب عینکی او د یو ځل کټی اخیستلو اپرون.

 .5پیژندل او د نږدي اړیکو کسانو ته ویل
د ایالت یا سیمې د عامې روغتیا واحد به د تایید شوي  COVID-19قضیې نږدې اړیکې وپیژني او دوی ته به ووایی
چې دوی څه کولو ته اړتیا لري.
دا ومومئ چې دا شخص د کار په ځای کې له چا سره نږدې اړیکې او د څومره مودې لپاره درلودي ،او دا زیانمن
شخص د نږدې اړیکې کس د کار په ځای کې کومو ځایو ته تللی دي.
دا به تاسو ته ،د احتمالي خطرونو نورو کسانو ته ،او اضافي ساحو په اړه چې تاسو یې پاکولو او ضدعفوني کولو ته
اړتیا لرئ خبر کړئ.

 .6د خطر مدیریت کنترولونو ته بیا کتنه
د خپل کارکوونکیو سره په مشوره ستاسو د  COVID-19خطر مدیریت کنټرولونو بیاکتنه او ارزونه وکړئ چې ایا
بدلونونه اړین دي.

د هغه ګامونو اخیستل کله چي تاسی د یوه شخص په اړه اندیښمن اوسئ او ستاسو د کار ځای ته
پدی ورسوتیو کی راغلي وي
یو شخص چې پدې وروستیو کې ستاسو د کار ځای ته راغلي وي ،لکه یو کارکوونکي یا د مراجعینو څخه ،ممکن
تاسو ته خبر در کړي چي دوی ممکن  COVID-19ولري .په پام کې ونیسئ چې دوی څه وخت ستاسو د کار په
ځای کې وو او ایا دوی له نورو سره نږدې اړیکې درلودې.
حتی که اوس مهال دوی ستاسو د کار په ځای کې نه وي ،تاسو ممکن پورتنۍ مرحلې تعقیبولو ته اړتیا ولرئ .د خپل
ایالت یا سیمې د مرستې الین  state or territory helplineڅخه مشوره وغواړئ.

ایا زه اړتیا لرم چې خپل د کار ځای وتړم؟
د  COVID-19مشکوک یا تایید شوې قضیې نه وروسته دلته د اتومات تړلو اړتیا نشته .دا ممکن غیر ضروري وي
که چیرې دا شخص یوازې ستاسو د کار ځای ځینو برخو څخه لیدنه کړې وي یا که روغتیایی چارواکي تاسو ته
مشوره درکړي چې نورو ته یي خطر کم وي.
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ستاسو د کار ځای د تړل کیدل په دغو فاکتورونو باندي ،لکه غتوالي ،د کار نوعیت ،د خلکو شمیر او د ککړتیا شک
لرونکي ساحو پورې اړه لري.

کله کارکوونکي د قرنطین یا روغیدلو نه وروسته کار ته بیرته راستنیدلي شي؟
هغه کارکوونکي چې د  COVID-19لپاره د مثبت تست وروسته جال شوي یوازې هغه وخت بیرته کار ته راستون
کیدی شي کله چې دوی بشپړ روغ او د روغتیایی چارواکو لخوا منظور شوی وي.
هغه کارکوونکي چې د قرنطین په جریان کې نښې او عالئم ندي ښودلي کله چې دوی د  14ورځو مودې بشپړ کړي
نو بیرته کار ته راستون کیدی شي .دوی کار ته د بیرته راستنیدو لپاره طبي منظوري ته اړتیا نلري.

نور مالومات
د ال زیاتو مالوماتو لپاره د مصئون ډندي استرالیا ویبپاڼه  Safe Work Australia website.ته الړ شي.
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