স্বাস্থ্যবিবি
শ্রমিকরা ভাল স্বাস্থ্যমিমি অনুশীলন করছে তা মনমিত করার জনয নীছের িযিস্থ্াগুমল প্রছ াগ কছর আপমন শ্রমিক ও অনযছের COVID-19
এর সংস্পছশের ঝুুঁ মক থেছক রক্ষা করছত পাছরন।
আপনার কিেছক্ষছে মন ন্ত্রছের িযিস্থ্াগুমল প্রছ াগ করার সাছে সাছে আপনার COVID-19 সম্পমকে ত স্বাস্থ্য এিং সু রক্ষা সংক্রান্ত মিষছ
কিীছের এিং স্বাস্থ্য ও সু রক্ষা প্রমতমনমিছের সাছে পরািশে করছত হছি।

কর্মী এিং দর্শ নার্থীদদর স্বাস্থ্যবিবি
আপনাছক অিশযই কিেছক্ষছে কিীছের এিং েশেকছের কিপছক্ষ 20 থসছকছের জনয সািান এিং জল মেছ মন মিত হাত থিা া এিং
পমরষ্কার কাগছজর থতা াছল মেছ শুকাছনা সহ ভাল স্বাস্থ্যমিমি অনুশীলছনর জনয মনছেে মশত করছত হছি।
হাত অিশযই িু ছ মনছত হছিেঃ
•
•
•
•

খাও ার আছগ এিং পছর
কামশ এিং হাুঁমের পছর
ট ছলট থশষ করার পছর, এিং
যখন কাজ িেল করা হ এিং সম্ভািয দূমষত স্থ্ানগুছলাছক স্পশে করার পছর।

যখন হাত থিা া সম্ভি না হ তখন আপনাছক অিশযই সমক্র উপাোন মহসাছি কিপছক্ষ ৬০% ইোনল িা ৭০% আইছসাছপ্রাপানল সহ
অযালছকাহল মভমিক হযাে সযামনটাইজার সরিরাহ করছত হছি।
ভাল স্বাস্থ্যমিমির জনয কিী এিং েশেনােীছেরও প্রছ াজনেঃ
•
•
•
•
•
•
•

কামশ এিং হাুঁমে তাছের কনুই িা টিসু য মেছ আিরে করা (েড়াছনা োড়া)
তাছের িুখ, থোখ, নাক এিং থ াুঁট স্পশে করা থেছক মিরত োকা
টিসু য এিং মসগাছরট িাট িন্ধ মিছন থেলা
মসগাছরট খাও ার আছগ এিং পছর হাত িু ছ থন া
িযিহাছরর পছর সরঞ্জাি পমরষ্কার এিং জীিােু িুক্ত করা
প্রমতমেন শরীর, েুল ও োমড়ছিাে এিং কাপড় সম্পূ েেভাছি থিৌত করা, এিং
ইচ্ছাকৃত শারীমরক থযাগাছযাগ থেছক মিরত োকা, থযিন করিেে ন
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ভাল স্বাস্থ্যমিমি েলােল উন্নত করছতেঃ
•
•
•
•

সংক্রািক থরাছগর মিস্তার থরাি করছত নীমতগুমল প্রমতষ্ঠা করার সি আপনার কিীছের সাছে পরািশে করুন এিং এই নীমতগুমল
শ্রমিকছের জানান
থকানও সািারে অঞ্চছল প্রছিশ ও প্রস্থ্ান করার আছগ সঠিকভাছি হাত থিা ার গুরুত্ব সম্পছকে কিীছের প্রমশক্ষে মেন
সঠিকভাছি হাত থিা া ও শুকাছনা এিং মকভাছি সযামনটাইজার িযিহার করছত হ তা সম্পরছক থপাস্টার প্রেশেন করুন, এিং
সািারে অঞ্চলগুমল িযিহার করার সি প্রতযামশত স্বাস্থ্যমিমি িান সম্পছকে কিীছের অিমহত করুন (মনছজর কাজ থশষ হও ার
পর স্থ্ানটি পমরষ্কার করা, সরিরাহ করা মিনগুমলছত আিজেনা থেলা, খািার রাখার স্থ্াছন থোছনর িছতা আইছটিগুমল রাখা
এড়াছনা)

স্বাস্থ্যমিমি িযিস্থ্া অনুসরে ও কাযেকর হছচ্ছ তা মনমিত করার জনয আপনার মন মিত পযেছিক্ষে ও পযোছলােনা করা উমেত।

স্বাস্থ্যবিবির সু দ াগ-সু বিিা
আপনাছক অিশযই মনমিত করছত হছি থয স্বাস্থ্য সু মিিাগুমল পযোপ্ত, অযাছেসছযাগয, সু শৃঙ্খল এিং িযিহাছরর জনয মনরাপে।
অমতমরক্ত ও ামশং সু মিিা সরিরাহ করছত হছি মকনা, ঘর এিং খািাছরর জা গাগুমল পমরিতে ন করছত হছি মকনা তা আপনাছক অিশযই
িূলযা ন করছত হছি। শ্রমিকছের ভাল স্বাস্থ্যমিমি অনুশীলছনর জনয সু মিিাজনক স্থ্াছন হযাে ও ামশংছ র উপযুক্ত সংখযা রছ ছে মকনা তা
অিশযই আপনাছক মনমিত করছত হছি।
হযাে ও ামশংছ র সু মিিা সীমিত হছল, হযাে সযামনটাইমজং থস্টশনগুমল প্রছিশ এিং প্রস্থ্ান পছ ন্টগুমলছত সরিরাহ করা থযছত পাছর।
ট ছলট থপপার, সািান, জল এিং কাগছজর থতা াছলর িছতা থিালাই সরঞ্জািগুছলা পযোপ্ত পমরিাছে োকছত হছি।
প্রছ াজনী সু মিিাগুছলার সংখযা মনিোরছের জনয, সাইটটিছত কিীছের সংখযা, মশেট মিনযাস এিং কখন অযাছেছসর প্রছ াজন হছি তা
মিছিেনা করুন, অস্থ্া ী ডাউনসাইছজর পছর মেছর আসা শ্রমিকসহ।
শারীমরক দূরত্ব িযিস্থ্া োলু করার জনয যমে নতুন খািার িা সািারে স্থ্ান ততমর করা হ তছি মনমিত হছ মনন থয এগুমল কিেস্থ্ল থেছক
অযাছেসছযাগয, পযোপ্ত পমরিাছে সমিত (ছযিন পানী জল, আিজেনার মিন), এিং উপাোন, দূষক এিং মিপে থেছক সু রমক্ষত
রছ ছে। সািারে জা গাগুমলছত আরও িা ুেলােছলর জনয জানালা থখালার িা শীতাতপমন ন্ত্রক সািঞ্জসয করার মিষছ মিছিেনা করুন এিং
থযখাছন সম্ভি থসখাছন মরসার্কেছলছটড এ ার কমেশনারছক সীিািদ্ধ িা হ্রাস করুন।
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আরও তর্থয
আরও তছেযর জনয Safe Work Australia ওছ িসাইট পমরেশেন করুন
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