اگر کام پر کیس کو  COVID-19ہو تو کیا کرنا چاہی
ے
ہون کا امکان ہو تو آپ کو فوری طور پر مندرجہ
اگر کام پر کیس کو  COVID-19ہو یا اےس وائرس ےس واسطہ پڑے
ے
ے
ے
ذیل اقدامات ے
ہون یک تصدیق ہو جان تک انتظار نہ کریں۔
کرن ہوں گ۔ اس شخص کو COVID-19
ان معلومات کا مقصد جا ے
ن کار پر آپ یک مدد کرنا ہ۔ تاہم آپ کو ہمیشہ ے
اپن سٹیٹ یا رٹی رییی گ پبلک ہیلتھ
ے
چاہی۔
ڈیپارٹمنٹ گ مشورے پر عمل کرنا
ر
سنگی ہوں جیےس سانس ے
رے
می مشکل ہو تو  000پر فون کریں۔
اگر کیس شخص یک عالمات
لیی ر

1۔ اس شخص کو الگ کر دیں
کرن واےل سب لوگوں کو مناسب ی
اس شخص کو دورسوں ےس الگ کر دیں۔ آپ کو اس شخص کو اور اسیک مدد ے
ذات
تحفظ کا سازوسامان ) (PPEبیھ فراہم کرنا ہوگا جیےس ایک دفعہ استعمال گ رسجیکل ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر۔

2۔ مشورہ طلب کریں اور خطرات کو جانچی
ے
اپن سٹیٹ یا رٹی رییی یک ہیلپ الئن ےس صحت گ رلی رسکاری مشورہ طلب کریں یا نیشنل کرونا وائرس ہیلپ الئن
) (1800 020 080ےس رابطہ کریں۔
ے
یہ ے
می رہا
کھی کہ وہ جان کار گ کن حصوں ر
بنائی کہ آپ گ پاس اس شخص یک رابطہ تفصیالت رہی۔ یہ لکھ ر ر
یقین ر
ہ ،اس کا کس گ ساتھ اور ے
قرین واسطہ رہا ےہ تاکہ آپ کو دورسے لوگوں کو پیش خطرات اور ان
کتن دیر گ رلی ی
ےمقامات کا علم ہو جا ے
ے
جنہی صاف اور انفیکشن ےس پاک کرنا ضوری ےہ۔
ن
ر
ر
ر
آپ گ لی ے
ریگولیی کو اطالع دینا بیھ ےضوری ہو سکتا ےہ۔
می کام پر صحت اور حفاظت گ
اپن سٹیٹ یا رٹیییی ر
ر

3۔ ٹرانسپورٹ
رہی گ لی ے
یقین بنائی کہ اس شخص گ پاس گھر جا ے
ن گ لی ٹرانسپورٹ ہو ،علیحدہ ے
یہ ے
کوت جگہ ہو ،یا اگر
ر
ر
ر
کوت ی
رہی کا انتظام ہو۔ جہاں ممکن ہو ،اےس ٹرانسپورٹ یک ے
می ے
ذات سہولت
طن ادارے ر
ےضوری ہو تو اسےک کیس ی
استعمال ے
رہ۔
کرت
ر
چاہی تاکہ دورسے لوگوں کا اس گ ساتھ واسطہ کم ےس کم ے

ی
صفائ اور انفیکشن ےس پاک کرنا
4۔
ے
انہی صاف اور انفیکشن ےس پاک نہ کر لیا
کھی جب تک ر
کی ہون مقامات کو تب تک بند ر ر
اس شخص گ استعمال ر
بہی ہو جا ے
جا ے
کھلی واےل دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ہوا کا گزر ی
ن۔ اگر ممکن ہو تو باہر یک طرف ے
ن۔
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ے
ہون مقامات اور سازوسامان کو پوری طرح صاف اور انفیکشن ےس پاک کریں جیےس
کی
اس شخص گ استعمال ر
ے
دفاتر ،غسلخا ے
ی
ی
باورچ خان اور مشیکہ استعمال گ مقامات۔
ن،
ذات تحفظ کا سازوسامان پہننا ہو گا جیےس دستا ے
کرن والوں کو مناسب ی
صفات ے
ے
ن ،آنکھوں یک حفاظت کا چشمہ اور
ے
ایین۔
ایک دفعہ استعمال گ بعد پھینکا جان واال ی

قریب واسطوں کا پتہ چالئی اور انہی اطالع دیں
5۔ ی
ے
ر
انہی
قرین واسطوں کا پتہ چالن گا اور ر
سٹیٹ یا رٹیییی کا پبلک ہیلتھ یونٹ COVID-19گ تصدیق شدہ کیس گ ی
ن گا کہ انہی کیا ے
بتا ے
کرن یک ےضورت ےہ۔
ر
پتہ چالئی کہ جا ے
ن کار پر وہ شخص کس کس ےس اور ے
می رہا ےہ اور متاثرہ شخص گ
قرین واسےط ر
ر
کتن دیر گ رلی ی
ے
می ے
می کہاں موجود رہ چےک رہی۔
رہی واےل افراد جان کار ر
قرین واسےط ر
ساتھ ی
ے
اضاف مقامات کا علم ہو جا ے
جنہی صاف اور انفیکشن ےس
ن گا
اس ےس آپ کو دورسے لوگوں کو پیش خطرات اور ان
ر
پاک کرنا ےضوری ےہ۔

ے
6۔ خطرات پر قابو ے
نظرثائ کریں
پان یک تدابی پر
ے
اپی یہاں  COVID-19گ خطرات پر قابو ے
اپی کارکنوں گ مشورے ےس ے
ے
نظرثات کریں اور غور کریں کہ کیا
تدابی پر
پان یک
ر
ے
تبدیلیوں یک ضورت ےہ۔

آپ کو جس شخص ےک حواےل ےس تشویش ہ ،اس یک جا ی
ئ کار پر حال یہ می آمد ےک بعد ےضوری
ے
اقدامات
کوت شخص ،جیےس ے
ن واال ے
ن کار پر حال یہ می آ ے
آپ یک جا ے
کوت کارکن یا گاہک ،آپ کو اطالع دے سکتا ےہ کہ شاید
ر
ے
می اس یک آمد کتنا تازہ واقعہ ےہ اور آیا وہ دورسے لوگوں ےس
اےس  COVID-19ےہ۔ غور کریں کہ آپ یک جان کار ر
می رہا تھا۔
قرین واسےط ر
ی
ن کار پر نہ ہو ،آپ گ لی پھر بیھ اوپر بتا ے
چاہ اب وہ آپ یک جا ے
ن ے
گی اقدامات پر عمل ےضوری ہو سکتا ہ۔ ے
اپن
ر
ے
ے
سٹیٹ یا رٹی رییی یک ہیلپ الئن ےس مشورہ طلب کریں۔

اپب جا ی
کیا میے لی ے
ئ کار کو بند کرنا ےضوری ےہ؟
ے
نہی ہو جاتا۔ اگر وہ شخص
 COVID-19گ شک یا تصدیق شدہ کیس گ بعد جان کار کو بند کرنا خودبخود الزیم ر
ے
می آیا ہو یا اگر صحت گ حکام آپ کو آگاہ کریں کہ دورسے لوگوں گ رلی
آپ یک جان کار گ ضف کچھ حصوں ر
ے
غی ےضوری ہو سکتا ےہ۔
وائرس ےس واسےط کا خطرہ کم ےہ تو جان کار کو بند کرنا ر
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ے
نہی ،یہ ایےس عوامل پر منحرص ےہ جیےس یہ کتنا بڑا عالقہ ےہ ،کام یک
آیا آپ یک جان کار کو بند کرنا ےضوری ےہ یا ر
نوعیت ،افراد یک تعداد اور کن حصوں گ وائرس ےس آلودہ ہو ے
چکی کا شک ےہ۔

ے
ے
ے
سکی ہی؟
کرن ےک بعد کارکن کب کام پر واپس آ
کوارنٹی مکمل
صحتیائ یا
ی
ے
ے
می رہ چےک ہوں ،وہ ضف تب کام پر واپس آ
جو کارکن  COVID-19گ ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آن گ بعد علیحدیک ر
ی
سکی رہی جب وہ پوری طرح صحتیاب ہو چےک ہوں اور حکام صحت ےس اجازت پا چےک ہوں۔
نٹی گ دوران عالمات پیش نہی آئی ،وہ  14دن کا عرصہ پورا ے
کرن گ بعد کام پر واپس آ ی
جن کارکنوں کو کوار ر ے
سکی
ر
ر
ے
ر
نہی ےہ۔
انہی کام پر واپس آن ےس پہےل ڈاکی یک اجازت یک ےضورت ر
رہی۔ ر

مزید معلومات
جائی۔
مزید معلومات گ رلی  Safe Work Australia websiteپر ر
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