ການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມ
ທ່ ານສາມາດປ້ ອງກັນບັນດາພະນັກງານແລະຄົນອ່ ນໆໃຫ້ ພ້ົ ນຈາກຄວາມສ່ ຽງຕ່ ການຕິດເຊ້ ອ COVID-19
ໄດ້ ໂດຍການປະຕິບັດນາໃຊ້ ມາດຕະການຂ້ າງລ່ ມນ້ ເພ່ ອໃຫ້ ໝ້ັ ນໃຈວ່ າບັນດາພະນັກງານຈະປະຕິບັດສຂະອະ
ນາໄມທ່ ດ.
ທ່ ານຕ້ ອງປຶກສາກັບບັນດາພະນັກງານແລະຜ້ ຕາງໜ້ າດ້ ານສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ກ່ ຽວກັບເລ່ ອງ
ສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພທ່ ກ່ ຽວພັນກັບ COVID-19, ລວມທັງການນາໃຊ້ ມາດຕະການຄວບຄມຢ່
ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ ານ.

ສຸຂະອະນາໄມຂອງພະນັກງານແລະແຂກທີ່ ມາຢາມ
ທ່ ານຕ້ ອງຊ້ ແນະໃຫ້ ພະນັກງານແລະແຂກທ່ ມາຢາມໃນເຂດບ່ ອນເຮັດວຽກໃຫ້ ປະຕິບັດສຂະອະນາໄມທ່ ດ,
ລວມເຖິງການລ້ າງມເລ້ ອຍໆດ້ ວຍສະບແລະນ້ າຢ່ າງນ້ ອຍ 20 ວິນາທ ແລະ ເຊັດມໃຫ້ ແຫ້ ງດ້ ວຍເຈ້ັ ຍເຊັດມ
ທ່ ສະອາດ.
ຕ້ ອງລ້ າງມ:
•
•
•
•

ກ່ ອນແລະຫັ ງກິນອາຫານ
ຫັ ງຈາກໄອຫຈາມ
ຫັ ງຈາກໄປເຂ້ົ າຫ້ ອງນ້ າ, ແລະ
ເມ່ ອມການປ່ ຽນໜ້ າວຽກແລະຫັ ງຈາກສາຜັດພ້ ນທ່ ໜ້ າພຽງທ່ ອາດມເຊ້ ອຕິດຢ່ .

ທ່ ານຕ້ ອງຈັດໃຫ້ ມນ້ າຢາລ້ າງມປົນເຊ້ ອເຫົ້ າທ່ ມເອທາໂນລຢ່ າງນ້ ອຍ 60% ຫມອາຍໂຊໂພຣພາໂນລ 70%
ເປັນຕົວຢນຫັ ກ ຖ້ າວ່ າບ່ ສາມາດລ້ າງມໄດ້ .
ການປະຕິບັດສຂະອະນາໄມທ່ ດຕ້ ອງໃຫ້ ພະນັກງານແລະແຂກທ່ ມາຢາມປະຕິບັດດັ່ງນ້ :
•
•
•
•
•

ປົກປິດການໄອແລະຈາມໂດຍໃຊ້ ແຂນສອກບັງຫໃຊ້ ເຈ້ັ ຍທິດຊ (ຫ້ າມຖ່ົ ມນ້ າລາຍ)
ຫກເວັ້ນການຈັບຕ້ ອງໜ້ າ, ຕາ, ດັງ ແລະ ປາກຂອງຕົນ
ເອົາເຈ້ັ ຍທິດຊແລະກິດກອກຢາຖ້ິ ມໃສ່ ໃນຖັງຂ້ ເຫຍ້ ອທ່ ມຝາປິດ
ລ້ າງມກ່ ອນແລະຫັ ງສບຢາ
ທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອ ທ່ ເຄ່ ອງໃຊ້ ຕ່າງໆ ຫັ ງຈາກໃຊ້ ແລ້ ວ
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•
•

ລ້ າງຮ່ າງກາຍ, ສະຜົມ ແລະ ໜວດເຄົາ, ແລະ ເຄ່ ອງນ່ ງໃຫ້ ສະອາດທກໆມ້ , ແລະ
ບ່ ໃຫ້ ມການຕ້ັ ງໃຈໄປສາຜັດຮ່ າງກາຍກັນ, ເຊ່ັ ນ ຈັບມກັນ

ເພ່ ອໃຫ້ ມສຂະອະນາໄມທ່ ດຂ້ຶ ນ:
•
•
•
•

ໃຫ້ ປຶກສາກັບບັນດາພະນັກງານເມ່ ອຕັ້ງນະໂຍບາຍຂຶ້ນມາເພ່ ອປ້ ອງກັນການແພ່ ລະບາດຂອງເຊ້ ອ
ໂຣກຕິດຕ່ ແລະສ່ ສານນະໂຍບາຍດັ່ງກ່ າວໃຫ້ ພະນັກງານຮ້
ຝຶກພະນັກງານໃຫ້ ຮ້ ເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ າງມໃຫ້ ຖກແບບກ່ ອນເຂົ້າມາແລະອອກຈາກ
ບ່ ອນທ່ ມຄົນຢ່ ຮ່ວມກັນ
ແຂວນໃບໂຄສະນາ posters ທ່ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນການລ້ າງມແລະເຊັດມໃຫ້ ແຫ້ ງແລະການໃຊ້ ນ້ າຢາ
ລ້ າງມທ່ ຖກຕ້ ອງຕາມວິທ, ແລະ
ແຈ້ງໃຫ້ ພະນັກງານຮ້ ເຖິງລະບຽບການສຂະອະນາໄມທ່ ທກຄົນຕ້ ອງປະຕິບັດເມ່ ອມາໃຊ້ ບ່ອນທ່ ມ
ຄົນຢ່ ຮ່ວມກັນ (ລ້ າງແລະທາຄວາມສະອາດເຄ່ ອງຂອງຕ່ າງໆຫັ ງຈາກຕົນເອງໃຊ້ , ເອົາຂ້ ເຫຍ້ ອໃສ່ ໃນ
ຖັງຂ້ ເຫຍ້ ອທ່ ຈັດໄວ້ ໃຫ້ , ຫກເວັ້ນການວາງມຖໄວ້ ເທິງໜ້ າໂຕະທ່ ໃຊ້ ກິນອາຫານ)

ທ່ ານຕ້ ອງຕິດຕາມແລະທົບທວນເບ່ິ ງການປະຕິບັດນາໃຊ້ ມາດຕະການຮັກສາອະນາໄມຢ່ າງສະມ່ າສະເໝ
ເພ່ ອໃຫ້ ໝ້ັ ນໃຈວ່ າມາດຕະການນ້ັ ນຖກປະຕິບັດຕາມແລະມັນຍັງໃຊ້ ເປັນຜົນ.

ເຄີ່ ອງມທີ່ ໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມ
ທ່ ານຕ້ ອງໝັ້ນໃຈວ່ າເຄ່ ອງມທ່ ໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດສຂະອະນາໄມຕ້ ອງມພຽງພ, ໃຊ້ ໄດ້ ງ່າຍ, ຢ່ ໃນສະພາບດ
ແລະປອດໄພທ່ ຈະໃຊ້ .
ທ່ ານຕ້ ອງທົບທວນເບິ່ງວ່ າທ່ ານຕ້ ອງຕ່ ມເຄ່ ອງທ່ ໃຊ້ ລ້າງທາຄວາມສະອາດບ, ທ່ ຫ້ ອງປ່ ຽນເຄ່ ອງ ແລະ
ບ່ ອນກິນເຂ້ົ າ. ທ່ ານຕ້ ອງໝ້ັ ນໃຈວ່ າໄດ້ ມບ່ ອນລ້ າງທ່ ມຈານວນພຽງພເຊ່ິ ງຕ້ັ ງໄວ້ ໃນສະຖານທ່ ທ່ ສະດວກ ຕ່
ພະນັກງານໃນການຮັກສາສຂະອະນາໄມ.
ໃນກລະນທ່ ບ່ ອນລ້ າງມຈາກັດ, ຕ້ ອງວາງໂຕະໃສ່ ນ້ າຢາລ້ າງມໄວ້ ຕາມຈດທາງເຂົ້າແລະທາງອອກ.
ເຄ່ ອງລ້ າງທາຄວາມສະອາດ ເຊັ່ນເຈັ້ຍຫ້ ອງນ້ າ, ສະບ, ນ້ າແລະເຈັ້ຍເຊັດມຕ້ ອງສະໜອງໃຫ້ ພຽງພ.
ເພ່ ອຕັດສິນວ່ າຕ້ ອງການຈານວນເຄ່ ອງທາຄວາມສະອາດຫາຍປານໃດນ້ັ ນ, ໃຫ້ ພິຈາລະນາຈານວນ ພະນັກ
ງານທ່ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທ່ , ການຈັດກະຕາຕະລາງເຮັດວຽກຕ່ າງໆ ແລະ ເວລາໃດທ່ ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງການໃຊ້ ,
ລວມເຖິງພະນັກງານທ່ ຫາກກັບມາເຮັດວຽກຄນຫັ ງຈາກທ່ ໄດ້ ຕັດຈານວນພະນັກງານລົງຊ່ົ ວຄາວ.
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ຖ້ າມການສ້ າງເຂດກິນເຂົ້າຫເຂດບ່ ອນຄົນຢ່ ຮ່ວມກັນຂຶ້ນໃໝ່ ເພ່ ອໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບລະບຽບການໃຫ້ ຢ່ ຫ່າງ
ກັນ, ໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວ່ າບ່ ອນໃໝ່ ນັ້ນພະນັກງານສາມາດມາໃຊ້ ໄດ້ ຈາກບ່ ອນເຮັດວຽກ, ມເຄ່ ອງໄມ້ ເຄ່ ອງມຄົບ
(ເຊ່ັ ນ ນ້ າດ່ ມ, ຖັງຂ້ ເຫຍ້ ອ), ແລະໃຫ້ ປ້ອງກັນຈາກວັດສະດ, ທາດເບ່ ອ ແລະ ສ່ິ ງທ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. ໃຫ້ ພິຈາ
ລະນາໄຂປ່ ອງຢ້ ຽມຫປັບລະບົບແອເພ່ ອໃຫ້ ລົມລ່ ວງຫາຍຂຶ້ນໃນເຂດທ່ ຄົນຢ່ ຊມກັນ, ແລະໃຫ້ ຈາກັດຫຫດ
ຜ່ ອນການໃຊ້ ແອແບບອາກາດໝນວຽນ ເທ່ົ າທ່ ຈະເປັນໄປໄດ້ .

ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມ
ສາລັບລະອຽດເພ່ ມເຕມ, ຂໃຫ້ ເຂົ້າໄປເບິ່ງທ່ Safe Work Australia website.
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