வேலைத்தைத்தில் ஒருேருக்கு ‘வ ோவிட்-19’
வ ோய்த்ததோற்று இருந்தோல் தெய்யவேண்டிய
ோரியங் ள்
வேலைத்தளத்தில் யாருக்காேது ‘வகாவிட்-19’ வ ாய்த்ததாற்று
இருந்தால், அல்ைது ‘வகாவிட்-19’-ஐ அேர்கள் எதிர்தகாண்டிருந்தால்,
கீவே த ால்ைப்பட்டுள்ள

படி-நிலைகலள நீங்கள் உடனடியாகப்

பின்பற்றவேண்டும். அேர்களுக்குக் ‘வகாவிட்-19’ இருப்பது
உறுதிப்படுத்தப்படும்ேலை காத்திருக்காதீர்கள்.
வேலைத்தைத்தில் உங்களுக்கு உதவுேதற்கானலேயகும் இந்தத்
தகேல்கள். இருந்தாலும், நீங்கள் உங்களுலடய ‘மாநிை அல்ைது
எல்லைப்பகுதி சுகாதாைத் திலைக்கள’(state or territory public health
department)த்தின் அறிவுலைகலள அலனத்துவேலளகளிலும் கட்டாயம்

பின்பற்ற வேண்டும்.
மூச்சு விடுேதில் சிைமம் வபான்ற தீவிை வ ாயறிகுறிகள் ஒருேருக்கு
இருந்தால் ‘000’-லே அலேயுங்கள்.

1. அந்த பலைத் தனிப்படுத்துங் ள்
அந்த பலை மற்றேர்களிடமிருந்துத் தனிப்படுத்துங்கள். ஒரு-முலறப்
பாவிப்பு முகக் கே ம் மற்றும் லகச் சுத்திகரிப்பான் வபான்ற தகுந்த
ரீைப் பாதுகாப்பு ாதனங்கலளயும் அேருக்கும் அேருக்கு உதவி
த ய்யும் மற்றேர்களுக்கும் நீங்கள் கட்டாயம் தகாடுக்கவேண்டும்.

2. அறிவுலைலய ோடுங் ள் மற்றும் ஆபத்து லை
மதிப்பீடு தெய்யுங் ள்
உங்களுலடய ‘மாநில அல் லது எல் லலப் பகுதி உதவி இலைப்’(state or
territory helpline)பின் மூைம் அைசின் சுகாதாை அறிவுலைலய ாடுங்கள்,

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

அல்ைது ‘வதசிய தகாவைானா லேைஸ் உதவி இலைப்’(1800 020
080)பிலன அலேயுங்கள்.

குறிப்பிட்ட பருலடய ததாடர்பு விபைங்கள் உங்களிடம் இருப்பலத
உறுதிப்படுத்துங்கள். மற்றேர்களுக்குள்ள ஆபத்துக்கலளயும், சுத்தம்
த ய்யப்பட்டுக் கிருமிநீக்கம் த ய்யப்படவேண்டிய பகுதிகள் யாலே
என்பலதப் பற்றியும் நீங்கள் ததரிந்துதகாள்ேதற்காக,
வேலைத்தைத்தில் அந்த பர் இருந்த இடங்கள், அேருடன்
த ருக்கமாகத் ததாடர்பு தகாண்டேர்கள், ததாடர்பு எவ்ேளவு
வ ைத்திற்கானது என்ற விபைங்கலளக் குறித்துக்தகாள்ளுங்கள்.
உங்களுலடய ‘மாநில அல் லது எல் லலப் பகுதி வேலலத்தலச் சுகாதார
மற் றும் பாதுகாப் பு நநறியாளர்’ (state or territory work health and safety
regulator)- இற்கும் நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டியிருக்கைாம்.

3. வபோக்குேைத்து
வீட்டிற்கு, தனிலமப்படுத்தப்படுேதற்கான ஒரு இடத்திற்கு, அல்ைது
வதேப்பட்டால் மருத்துே ே தி ஒன்றிற்கு அந்த பலை அலேத்துச்
த ல்ேதற்கான வபாக்குேைத்து ே தி அேருக்கு இருப்பலத
உறுதிப்படுத்துங்கள். இயலுமான தருைங்களிதைல்ைாம்,
வ ாய்த்ததாற்லற மற்றேர்கள் எதிர்தகாள்ளும் ஆபத்லதக்
குலறந்தபட் மாக்கத் தனிப்பட்ட த ாந்தப் வபாகுேைத்து ே திலய
அேர் பயன்படுத்த வேண்டும்.

4. சுத்தி ரிப்பும் கிருமிநீக் மும் தெய்யுங் ள்
குறிப்பிட்ட பர் பயன்படுத்திய இடங்கள் சுத்தம் த ய்யப்பட்டுக்
கிருமி நீக்கம் த ய்யப்படும் ேலை அந்த இடங்கலள அலடத்து
லேயுங்கள். காற்வறாட்டத்லத அதிகரிப்பதற்காக, இயன்றால்
கதவுகலளயும் ன்னல்கலளயும் திறந்து லேயுங்கள்.

அலுேைகங்கள், குளியைலறகள், லமயைலறகள் மற்றும் தபாது
இடங்கள் வபான்ற அந்த பர் பயன்படுத்திய இடங்கலளயும்,
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உபகைைங்கலளயும் முற்றிலுமாகச் சுத்தம் த ய்துக் கிருமிநீக்கம்
த ய்யுங்கள்.
சுத்திகரிப்புப் பணியாளர்கள் தகுந்த ரீைப் பாதுகாப்பு ாதனங்கலள
அணிந்துதகாள்ளவேண்டும், உதாைைமாக, லகயுலறகள்,
பாதுகாப்புக் கண்ைாடிகள் மற்றும் ஒரு-முலறப் பாவிப்பு முன்-அங்கி
(apron).

5. அந்த பருடன் த ருங்கியத் ததோடர்பில்
உள்ைேர் லை அலடயோைம் ண்டு
அேர் ளுக்குத் ததரியப்படுத்துங் ள்
‘வகாவிட்-19’ வ ாய்த்ததாற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள
ஒருேைது த ருங்கிய ததாடர்புகலள அலடயாளம் கண்டு அேர்கள்
என்ன த ய்யவேண்டும் என்பலத ‘மாநிை மற்றும் எல்லைப்பகுதி
தபாதுச் சுகாதாைப் பிரி’வினர் த ால்ோர்கள்.
வ ாய்த்ததாற்றுள்ள பர் வேலைத்தைத்தில் யாருடதனல்ைாம்
த ருங்கிய ததாடர்பில் இருந்தார், எவ்ேளவு வ ைத்திற்குததா
ததாடர்பில் இருந்தார், மற்றும் அேருடன் த ருங்கிய ததாடர்பில்
இருந்தேர்கள் எந்த இடங்களிதைல்ைாம் இருந்திருக்கிறார்கள்
என்பலதக் கண்டுபிடியுங்கள்.

மற்றேர்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய ஆபத்துகலளப் பற்றியும்,
சுத்திகரிப்பும், கிருமி நீக்கமும் வதலேப்படக்கூடிய கூடுதல்
இடங்கலளப் பற்றியும் இது உங்களுக்கு அறியத்தரும்.

6. ஆபத்துக் ட்டுப்போடு டேடிக்ல
மீள்போர்லேயிடுங் ள்

லை

உங்களுலடய ததாழிைாளர்களுடன் கைந்து வபசி உங்களுலடய
‘வகாவிட்-19’ ஆபத்துக் கட்டுப்பாட்டு டேடிக்லககலள மீள்பார்லே
த ய்து, மாற்றங்கள் வதலேயா என்பலத மதிப்பீடு த ய்யுங்கள்.

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

உங் ளுக்குக் ேலைலய ஏற்படுத்தும் பர்
ெமீபத்தில் உங் ளுலடய வேலைத்தைத்திற்கு
ேந்திருந்தோல் நீங் ள் வமற்த ோள்ை வேண்டிய
டேடிக்ல ள்
உங்களுலடய வேலைத்தைத்திற்குச் மீபத்தில் ேந்திருந்த ஒரு
ததாழிைாளர் அல்ைது ோடிக்லகயாளர் வபான்ற ஒருேர் அேருக்குக்
‘வகாவிட்-19’ வ ாய்த்ததாற்று இருப்பதாக உங்களுக்குத்
ததரிவிக்கக்கூடும். எவ்ேளவு மீபத்தில் அேர் உங்களுலடய
வேலைத்தைத்திற்கு ேந்திருந்தார் என்பலதயும் மற்றேர்கவளாடு அேர்
த ருங்கிய ததாடர்பில் இருந்திருக்கிறாைா என்பலதயும் கருத்தில்
தகாள்ளுங்கள்.

தற்வபாது அேர்கள் உங்களுலடய வேலைத்தைத்தில் இல்லை
என்றாலும், வமவை த ால்ைப்பட்டுள்ள படி-நிலை டேடிக்லககலள
நீங்கள் வமற்தகாள்ளவேண்டும். உங்களுலடய ‘மாநிை அல்ைது
எல்லைப்பகுதி உதவி இலைப்’(state or territory
helpline)பிடமிருந்துஅறிவுலை ாடுங்கள்.

என்னுலடய வேலைத்தைத்லத ோன் மூட
வேண்டியிருக்குமோ?
ந்வதகிக்கப்பட்ட அல்ைது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ‘வகாவிட்-19’
வ ாய்த்ததாற்லறத் ததாடர்ந்து வேலைத்தைத்லத மூடவேண்டிய
வதலே தானாகவே எோது. வ ாய்த்ததாற்றுள்ள பர் உங்களுலடய
வேலைத்தைத்தில் சிை பகுதிகளுக்கு மட்டுவம த ன்றிருந்தால்,
அல்ைது வ ாய்த்ததாற்லற மற்றேர்கள எதிர்தகாண்டிருக்கக்கூடிய
ஆபத்துக்கூறு குலறவு என்று சுகாதாை அதிகாரிகள் உங்களுக்கு
அறிவுலைத்தால், இதற்கு அவனகமாகத் வதலே இருக்காது.

உங்களுலடய வேலைத்தைத்திலன மூட வேண்டியிருக்குமா,
இல்லையா என்பது அதன் அளவு, வேலையின் தன்லம, ஆட்களின்
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எண்ணிக்லக மற்றும் கிருமித்ததாற்று ஏற்பட்டிருப்பதாகச்
ந்வதகிக்கப்படும் பகுதிகள் ஆகியேற்லறப் தபாறுத்து அலமயும்.

குணமலடந்த பிறகு அல்ைது வ ோய்க் ோப்புத்
தனிலமக்குப் பிறகு ததோழிைோைர் ள் எப்வபோது
வேலைக்குத் திரும்பைோம்?
‘வகாவிட்-19’ இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு
தனிலமப்படுத்தப்பட்டத் ததாழிைாளர்கள் முற்றிலும் குைமலடந்து,
சுகாதாை அதிகாரிகளால் குைமலடவுச் ான்று அளிக்கப்பட்ட பிறவக
வேலைக்குத் திரும்பைாம்.
வ ாய்க்காப்புத் தனிலமக் காைத்தில், வ ாயறிகுறிகள் எதுவும்
ஏற்படாத ததாழிைாளர்கள் 14 ாள் காைத்லத முடித்த பிறகு
வேலைக்குத் திரும்பைாம். வேலைக்குத் திரும்புேதற்காக மருத்துேச்
ான்றிதழ் எலதயும் தகாடுக்கவேண்டிய வதலே இேர்களுக்கு
இல்லை.

வமைதி த் த ேல் ள்
வமைதிகத் தகேல்களுக்கு Safe Work Australia website -இற்குச்
த ல்லுங்கள்
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