တစ်ကို ယ်ရေ သန်စင်ရေေး
အလု ပ်သမျာားမ ျာား တစ်ကု ယ်ရေ သန် စင်ရေားကု လု က်လုပ်ေန် ရသခ ျာရစေန်အတွ က် ရအျာက်ပါ
အရေားယူ လု ပ်ရ ျာင်ခ က်မ ျာား အရကျာင်အထည်ရြျာ်ရပားခခင်ားအျာားခြင် COVID-19 ထရတွ မှု အန္ တေျာယ်မှ
အလု ပ်သမျာားမ ျာားန္ှင် အခချာားသူ မ ျာားကု သင် ကျာကွ ယ်ရပားန္ု င်ပါသည်။
သင်သည် သင်အလု ပ်ခွင်၌ ထန်ားခ ျုပ်ရေား ု င်ေျာ အရေားယူ လု ပ်ရ ျာင်ခ က်မ ျာား လု ပ်ခု င်ားခခင်ား အပါအဝင်
COVID-19 န္ှင်ပတ်သက်သည် က န်ားမျာရေားန္ှင်ရ ားကင်ားလြုံု ခခြုံ ရေား အရ ကျာင်ားကု အလု ပ်သမျာားမ ျာားအခပင်
သက် ု င်သည် က န်ားမျာရေားန္ှင် ရ ားကင်ားလြုံု ခခြုံ ရေား ကု ယ်စျာားလှ ယ်မ ျာားတု န္ှင် ရခပျာ ု ရ ွ ားရန္ွားေမည်။

အလို ပ်သမ ေး နှ င် ဧည်သည် တစ်ကို ယ်ရေ သန်စင်ရေေး
သင်သည် အလု ပ်ခွင်ရှ အလု ပ်သမျာားမ ျာားန္ှင် ဧည်သည်မ ျာားအျာား လက်မ ျာားကု
ပ်ခပျာန္ှင်ရေခြင်
အနည်ား ု ြုံ ား စကက န် ၂၀ ပြုံု မှန် ရ ားရ ကျာခခင်ားန္ှင် သန် ရှင်ားသည် စကက ူပဝါခြင် ရခချာက်ရသွ ရအျာင်လုပ်ခခင်ား
အပါအဝင် တစ်ကု ယ်ရေ သန် စင်ရေားကု လု ပ်ေန် ညွ န် ကျာားေမည်။
လက်မ ျာားကု ရ ားရ ကျာေမည်•
•
•
•

မစျာားရသျာက်မီန္ှင် စျာားရသျာက်ပပီ ားရနျာက်
ရခ ျာင်ား ု ားခခင်ားန္ှင် န္ှျာရခ ခခင်ား လု ပ်ပပီ ားရနျာက်
အမ်သျာ သွ ျာားပပီ ားရနျာက် ထု ခပင်
အလု ပ်တျာဝန်မ ျာား ရခပျာင်ားလု ပ်သည်အခါန္ှင် ညစ်ညမ်ားသွ ျာားေန် အလျာားအလျာရှသည်
မ က်န္ှျာခပင်မ ျာားကု ထရတွ ပပီ ားရနျာက်။

လက်မ ျာားကု ရ ားရ ကျာေန် မခြစ်န္ု င်သည်ကစစ ၌ သင်သည် အနည်ား ု ြုံ ား 60% ethanol သု မဟု တ် 70%
isopropanol မှျာ အဓက ပါဝင်ပစစ ည်ားအခြစ် ပါရှသည် အေက်ပ ြုံကု အရခခခြုံ ထု တ်လုပ်ထျာားရသျာ
လက်ပု ားသတ်သန် စင်ရ ားေည်ကု ခြန် ခြူားရပားထျာားေမည်။
အလု ပ်သမျာားမ ျာားန္ှင် ဧည်သည်မ ျာားမှျာ တစ်ကု ယ်ရေ သန် စင်ရေား လု ပ်သည် ု ေျာ၌လည်ား ရအျာက်ပါတု
လု ပ်ေန်လု အပ်ပါသည်-
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•
•
•
•
•
•
•

ရခ ျာင်ား ု ားခခင်ားမ ျာားန္ှင် န္ှျာရခ ခခင်ားမ ျာားကု မမတု လက်တြုံရတျာင် စ်ထဲ သု မဟု တ် စကက ူတစ်ရားထဲ
လု ပ်ေန် (တြုံ ရထွ ား မရထွ ားပါန္ှင်)
မမတု ၏ မ က်န္ှျာ၊ မ က်လု ြုံ ားမ ျာား၊ န္ှျာရခါင်ားန္ှင် ပါားစပ်တု ကု ထရတွ ကု င်တွယ်ခခင်ားမှ ရရှျာင် ကဥ်ေန်
အြြုံု ားပတ်ထျာားသည် အမှု က်ပု ြုံ ားမ ျာားထဲ စကက ူတစ်ရားမ ျာားန္ှင် စီ ားကေက်ြင်အစီ ခြုံမ ျာားကု စွ န် ပစ်ေန်
စီ ားကေက် မရသျာက်မီန္ှင် ရသျာက်ပပီ ားရနျာက် လက်မ ျာားကု ရ ားရ ကျာေန်
သြုံု ားပပီ ားရနျာက် ကေယျာပစစ ည်ားကု သန် ရှင်ားရပားပပီ ား ပု ားသတ်သန် စင်ရပားေန်
ရန စဥ် ကု ယ်ခန္ဓျာ၊ ြုံ ပင် ၊ မုတ် တ်ရမွ ားန္ှင် အဝတ်အစျာားမ ျာားကု အရသအခ ျာ ရ ားရ ကျာေန်
မည်သည် တမင်တကျာ ကု ယ်ခ င်ား ထရတွ မှု ကု မျှ မလု ပ်ေန်၊ ဥပမျာ- လက် ွဲ န္ှုတ် က်ခခင်ား

ရကျာင်ားမွ န်ရသျာ တစ်ကု ယ်ရေ သန် စင်ရေား ေလဒ်မ ျာားကု တု ားတက်ရအျာင်လုပ်ရစေန်•

•
•
•

ကူ ားစက်တတ်ရသျာ ရေျာဂါ ကူ ားစက်ပ ြုံ န္ှြုံမှု ကု တျာား ီ ားေန်အတွ က် မူ ဝါဒမ ျာား
ထူ ရထျာင်ရနသည်အခါ သင် အလု ပ်သမျာားမ ျာားန္ှင် ရ ွ ားရန္ွားပပီ ား ဤမူ ဝါဒမ ျာားကု
အလု ပ်သမျာားမ ျာားထြုံ ခြန် ရဝပါ
အမ ျာားသြုံု ားရနေျာသု မဝင်ရေျာက်မီန္ှင် ခပန်မထွ က်မီ မှ န်ကန်ရသျာနည်ားခြင် လက်ရ ားခခင်ား၏
အရေားကကီ ားပြုံု န္ှင်ပတ်သက်၍ အလု ပ်သမျာားမ ျာားကု ရလက င်ရပားေန်
လက်မ ျာားကု မှန်ကန်ရသျာနည်ားခြင် ရ ားရ ကျာပြုံု န္ှင် ရခချာက်ရအျာင်လုပ်ပု ြုံ န္ှင်
လက်သန် စင်ရ ားေည်သု ြုံ ားပြုံု တု ကု ခပသထျာားသည် ရ ကျာ်ညျာပု စ်တျာမ ျာား ခပသထျာားေန် ထု ခပင်
အမ ျာားသြုံု ားရနေျာမ ျာားကု အသြုံု ားခပရနသည်အခါ ရမျှျာ်လင်ထျာားသည် တစ်ကု ယ်ရေ သန် စင်ရေား
(ကု ယ်တု င်သု ြုံ ားပပီ ားရနျာက် သန် ရှင်ားရပားခခင်ား၊ အမှု က်မ ျာားကု ရပားထျာားသည် အမှု က်ပု ြုံ ားထဲ ထည်ခခင်ား၊
စျာားရသျာက်ရနေျာ မ က်န္ှျာခပင်မ ျာားရပေါ် ြုန်ားကု တင်ထျာားခခင်ားကဲ သု အေျာပစစ ည်ားမ ျာား
တင်ထျာားခခင်ားကု ရရှျာင် ကဥ်ခခင်ား) စြုံ န္ှုန်ားမ ျာားအျာား အလု ပ်သမျာားမ ျာားကု အသရပားေန်

တစ်ကု ယ်ရေ သန်စင်ရေား လု ပ်ကု င်မှုမ ျာား အရကျာင်အထည်ရြျာ်မှုကု ၎င်ားတု အျာား လု က်လုပ်ပပီ ား
ထရေျာက်ရနလ က်ရှရ ကျာင်ား ရသခ ျာရစေန် သင် ပြုံု မှန် ရစျာင် ကပ် ကည်ရှု ပပီ ား သြုံု ားသပ်သင်သည်။

တစ်ကို ယ်ရေ သန်စင်ရေေး ပပို ေးပစစ ည်ေးမ ေး
တစ်ကု ယ်ရေ သန်စင်ရေား ပြုံ ပု ားပစစ ည်ားမ ျာားမှျာ လြုံု ရလျာက်ပပီ ား ေယူ န္ု င်ကျာ ရကျာင်ားမွ န်ရသျာ
အရခခအရန၌ရှပပီ ား သြုံု ားစွဲ ေန် ရ ားကင်ားရ ကျာင်ား သင် ရသခ ျာရစေမည်။
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အကယ်၍ ရ ားရ ကျာေန် အပု ရနေျာမ ျာား၊ အဝတ်အစျာား လဲ လှယ်ေန် အပု အခန်ားမ ျာားန္ှင် အပု
စျာားရသျာက်ရနေျာမ ျာား ရ ျာင်ရွက်ရပားေန် လု အပ်သည် ဟု တ်မဟု တ် သင် စစစ်ေမည်။ အလု ပ်သမျာားမ ျာား
တစ်ကု ယ်ရေ သန်စင်ရေား လု ပ်ေန်အတွ က် အ င်ရခပသည် ရနေျာမ ျာား၌ လက်ရ ားေန်
လက်ရ ားရေဇလျာားမ ျာား သင်ရတျာ်ရသျာ အရေအတွ က်ရှရ ကျာင်ား သင် ရသခ ျာရစေမည်။
လက်ရ ား ရေဇလျာားမ ျာား အကန် အသတ်ရှသည်အခါ လက်ပု ားသတ်သန် စင်ရ ားေည် ူ ားမ ျာားကု
ဝင်ရပါက်န္ှင် ထွ က်ရပါက်မ ျာားတွ င် ထျာားရပားရကျာင်ား ထျာားရပားန္ု င်သည်။
အမ်သျာသြုံု ားစကက ူ၊ ပ်ခပျာ၊ ရေ န္ှင် စကက ူပဝါမ ျာားကဲ သု ရ ားရ ကျာခခင်ားအတွ က် ပြုံ ပု ားပစစ ည်ားမ ျာားကု
လြုံု လြုံု ရလျာက်ရလျာက်ထျာားရပားေမည်။
လု အပ်သည် ပြုံ ပု ားပစစ ည်ား အရေအတွ က်ကု တွ က်ခ က်ေန်အတွ က် လု ပ်ငန်ားခွ င်ရှ အလု ပ်သမျာား
အရေအတွ က်၊ အ ု င်ားအလု ပ် အစီ အမြုံ မ ျာား၊ န္ှင် ေယူ ထျာားေန် လု အပ်သည်အခါ ယျာယီ အလု ပ်သမျာား
ရလျှျာထျာားပပီ ားရနျာက် အလု ပ် ခပန်ဝင်လျာမည် အလု ပ်သမျာားမ ျာား အပါအဝင်တု ကု ထည်သွင်ားစဥ်ားစျာားပါ။
လူ ခ င်ား ခပ်ခွျာခွ ျာရနခခင်ားကု လု ပ်န္ု င်ရစေန် အစျာစျာားခန်ားအသစ် သု မဟု တ် အမ ျာားသြုံု ားအခန်ားအသစ်
လု ပ်ရနလျှင် ၎င်ားတု မှျာ အလု ပ်ခွင်မှ သွ ျာားလျာေလွ ယ်ရ ကျာင်ား၊ (ဥပမျာ- ရသျာက်ရေ၊ အမှု က်ပု ြုံ ားမ ျာား)
လြုံု လြုံု ရလျာက်ရလျာက် ခြည်ရပားထျာားရ ကျာင်ားန္ှင် ပု ားမျာားမ ျာား၊ ညစ်ညမ်ားမှု မ ျာားန္ှင် ရ ားအန္ တေျာယ်မ ျာားမှ
ကျာကွ ယ်ထျာားရှရ ကျာင်ား ရသခ ျာရစပါ။ အမ ျာားသြုံု ား ရနေျာမ ျာားတွ င် ရလဝင်ရလထွ က် ပု ရကျာင်ားရအျာင်
ခပတင်ားရပါက်မ ျာား ြွ င်ထျာားခခင်ား သု မဟုတ် ရလရအားစက်ကု ကု က်ညှရပားထျာားခခင်ား အခပင် တတ်န္ု င်လျှင်
အတွ င်ားရလကု ခပန်လှည်သု ြုံ ားသည် ရလရအားစက်အျာား ကန် သတ်ရပားခခင်ား သု မဟု တ် ရလျှျာခ ရပားခခင်ားတု ကု
စဥ်ားစျာားပါ။

ပို မို ရသ အခ က်အလက်မ ေး
ပု မု သရှလု ရသျာ အခ က်အလက်မ ျာားကု Safe Work Australia ဝက် ် ု က် တွ င် ကည်ရှု ပါ။
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