អនាម័យ
អ្ន កអាចការពាបុគ្គលិក និងអ្ន កដទៃទៃៀតពីហានិភយ
័ ទនការឆ្ល ង COVID-19
ធានការនានាដូ
ទោយអ្នុវតត នូវ វ
ចខាងទរកាម ទដើមបីានាឱ្យបុគ្គលិកអ្នុវតត អ្នាម័យលអ ។
អ្ន ករតូវតតពិទររោះទោបល់ជាមួ យបុគ្គលិក និងអ្ន កតំណាងតនន កបញ្ហាសុខភាព
និងសុវតថ ិភាពទាក់ៃងនឹង COVID-19
រ ួមមានវ ធានការសដ ីពកា
ី រអ្នុវតត វ ធានការទៅកនុងកតនល ងទ្វ ើការរបស់អ្នក។

អនាម័យបុគ្គលិក និងអន កមកទស្សនា
អ្ន ករតូវតតតែនាំបុគ្គលិក និងអ្ន កមកៃសសនាទៅកតនល ងទ្វ ើការអ្នុវតត អ្នាម័យលអ
រ ួមមានការលាងទដជារបចំជាមួ យសាបូ និងៃឹកោ៉ាងទហាចណាស់ 20 វ ធនាៃី
និងសមង ួតទដជាមួ យនឹងរកោសជូ តសាអត។
ទដរតូវតតបានលាង៖
•
•
•
•

ទៅមុន និងទរកាយទពលបរ ធទភាគ្
ទរកាយទពលកអ ក និងកណា
ដ ស់
ទរកាយទពលទៅបងគ ន់ និង
ទៅទពលផ្លលស់បដ ូរកិចចកា និងទរកាយទពលប៉ាោះទនៃ តដលមានភាពកខវ ក់ខាលំង។

អ្ន ករតូវតតនដ លវ់ តថុលាងទដអ្នាម័យតដលមានជាតិអាកុល មានជាតិទអ្តាែុលោ៉ាងទហាចណាស់ 60%
ឬជាតិអ្ុីសូបា៉ាែុលោ៉ាងទហាចណាស 70% ជាទរគ្ឿងនស ំសកមម ទៅទពលមិនអាចលាងទដបាន។
អ្នាម័យលអ ក៏តរមូវឱ្យបុគ្គលិក និងអ្ន កមកៃសសនារតូវ៖
•
•
•
•
•
•
•

រគ្បការកអ ក និងកណា
ដ ស់ ទោយទរបើតកងទដរបស់ពួកទគ្ ឬរកោសអ្នាម័យ
(រមនការទសាដោះខាកទៃ)
ទជៀសសវាងប៉ាោះមុខ តភន ក រចមុោះ និងមាត់របស់ពួកទគ្
ទបាោះទចលរកោសអ្នាម័យ និងកនទុយបារ ីទចលទៅកនុង្ុសរមាមបិៃជិត
លាងទដទៅមុនទពល និងទរកាយទពកជក់បា រ ី
សមាអត និងបាញ់សមាលប់ទមទោគ្ទលើទរគ្ឿងបរ ធកាាទរកាទពលទរបើរបាស់រ ួច
លាងោងកាយ សក់ និងទោមទៅទលើមុខ និងសទមល ៀកបំពាក់ឱ្យបានហ្ម ត់ចត់ជាទរៀងោល់ទងៃ
និង
កុំមានៃំនាក់ោងកាយទោយទចតនា មានន័យថា ការចប់ទដ

ទដើមបីតកលមអ លៃធ នលទនអ្នាម័យរតូវ៖
•

ពិទររោះទោបល់ជាមួ យបុគ្គលិករបស់អ្នក ទៅទពលបទងក ើតទរលការែ៏នានា
ទដើមបីៃប់សាកត់ការឆ្ល ងោលោលទនជំងឺឆ្លង
និងទ្វ ើៃំនាក់ៃំនងទលើទរលការែ៍ទា ំងទនោះជាមួ បុគ្គលិក
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•
•
•

បែដុោះបណា
ដ លបុគ្គលិកសដ ីពីសារៈសំខាន់ទនការលាងទដឱ្យបានរតឹមរតូវទៅមុនទពលចូ ល
និងចកទចញពីតំបន់រ ួម
ោក់តាំង ផ្លៃង
ំ នសពវ នាយ(posters) បង្ហាញអ្ំពីរទបៀបលាងទដ សមង ួតទដ
និងទរបើរបាស់វតថុលាងទដអ្នាម័យឱ្យបានរតឹមរតូវ និង
ជូ នដំែឹងដល់បុគ្គលិកអ្ំពស
ី ដ ង់ោរអ្នាម័យតដលរំពឹងៃុក ទៅទពលទរបើរបាស់តំបន់រ ួម
(ការសមាអតខល ួនឯងទរកាយមកទៃៀត ការោក់សរមាមចូ លទៅកនុង្ុង
សរមាមតដលបាននដ ល់ឱ្យ ទជៀសវាងោក់វតថុនានាដូ ចជាៃូ រសពៃ ទៅទលើទនៃ ោក់មហ ូបអាហារ)

អ្ន កគ្ួ រតតតាមោនជារបចំ និងពិនិតយទ ើង វ ធញការអ្នុវតត វ ធានការអ្នាម័យ
ទដើមបីានាថាវ ធានករទា ំងទនាោះកំពុងរតូវបានអ្នុវតត តាម និងទៅតតមានរបសិៃធភាព។

គ្គ្ឿងបរ ិក្ខាអនាម័យ
អ្ន ករតូវតតានាទរគ្ឿងបរ ធកាាអ្នាម័យមានរគ្ប់ររន់ អាចចូ លទរបើរបាស់បាន
សថ ិតទៅកនុងលំោប់លំទោយការង្ហរលអ និងមានសុវតថ ភា
ិ ពទដើមបីទរបើរបាស់។
អ្ន ករតូវតតវាយតទមល របសិនទបើអ្នករតូវការនដ ល់ទរគ្ឿងបរ ធកាាលាងបតនថ ម បនៃ ប់ទោោះដូ រ
សទមល ៀកបំពាក់ និងតំបន់ប រ ធទភាគ្។
អ្ន ករតូវតតានាឱ្យមានចំនួនទនទរគ្ឿងបរ ធកាាលាងទដឱ្យបានសមរសប
សថ ិតទៅកនុងៃីតាំងង្ហយរសួ លទរបើសរមាប់បុគ្គលិកអ្នុវតត អ្នាម័យលអ ។
ទៅទពលទរគ្ឿងបរ ធកាាលាងទដមានករមិតកំែត់
សាថនីយ៍លាងសមាអតទដអាចរតូវបាននដ ល់ជូនទៅចំែុចរចកចូ ល និងរចកទចញ។
សមាារនគ ត់នគង់សរមាប់ទរគ្ឿងបរ ធកាាលាងដូ ចជារកោសជូ តបងគ ន់ សាបូ ៃឹក
និងរកោសជូ តរតូវតតមានរគ្ប់ររន់។
ទដើមបីកំែត់ទរគ្ឿបរ ធកាាតដលរតូវការ សូ មពិចរណាទលើចំនួនបុគ្គលិកទៅកតនល ងទ្វ ើការ
ការចត់តចងទវនការង្ហរ និងទៅទពលការចូ លទរបើរបាស់តដលតរមូវ
រ ួមមានបុគ្គលិកណាមានក់តដលរត ប់ទៅទ្វ កា
ើ រវ ធញទរកាយទពលការកាត់បនថ យបុគ្គលិកជាបទណា
ដ ោះអា
សនន ។
របសិនទបើមានការបទងក ើតតំបន់ប រ ធទភាគ្
ឬតំបន់ៃូទៅងមទី ដើមបីអ្នុញ្ហាតឱ្យមានការរកាគ្មាលតោងកាយពីរន
សូ មានាថាតំបន់ទា ំងទនោះអាចចូ លទរបើរបាស់បានពីកតនល ងទ្វ ើការ មានការនដលប
់ រ ធកាារគ្ប់ររន់
(ឧទាហ្រែ៍ ៃឹកនឹក ្ុងសរមាម) និងរតូវបានការពារពីសារាតុនានា ពីវតថុកខវ ក់
និងពីវតថុទររោះថានក់នានា។ សូ មពិចរណាទបើកបងអ ួច
ឬតកសរមួ លមា៉ាសុីនរតជាក់សរមាប់ខយល់ចូលបតនថ មទៃៀតទៅកនុងតំបន់រ ួម និងករមិតកំែត់
ឬកាត់បនថ យខយល់មា៉ាសុីនរតជាក់តដលចោចរទ ើង វ ធញ ទៅទពលអាចទ្វ បា
ើ ន។

ស្្ាប់ព័ត៌ាន
សរមាប់ព័តមា
៌ នបតនថ ម សូ មចូ លទៅ ទគ្ហ្ៃំព័រ Safe Work Australia (Safe Work Australia
website)។
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