ശുചിത്വം
ത ൊഴിലൊളികൾ നല്ല ശുചി വം പൊലിക്കുന്നുതെന്ന് ഉറപ്പൊക്കുന്ന ിന് ചുെതെയുള്ള നെപെികൾ
നെപ്പിലൊക്കുന്ന ിലൂതെ ത ൊഴിലൊളികതളയും മറ്റുള്ളെതെയും COVID-19 സമ്പർക്കതമന്ന
അകപെസൊധ്യ യിൽ നിന്ന് സംെക്ഷിക്കൊൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
നിങ്ങളുതെ ജ ൊലിസ്ഥലത്ത് നിയന്ത്രണ നെപെികൾ സവീകെിക്കുന്ന ് ഉൾതപ്പതെ, COVID-19-മൊയി
ബന്ധതപ്പട്ട ആജെൊഗ്യ, സുെക്ഷൊ കൊെയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ത ൊഴിലൊളികളുമൊയും ആജെൊഗ്യ,
സുെക്ഷൊ ന്ത്പ ിനിധ്ികളുമൊയും കൂെിയൊജലൊചിക്കണം.

തത്ൊഴിലൊളികളുതെയും സന്ദർശകരുതെയും ശുചിത്വം
കുറഞ്ഞ ് 20 തസക്കൻഡ് സമയതമങ്കിലും ജസൊപ്പും തെള്ളെും ഉപജയൊഗ്ിച്ച് പ ിെൊയി കക
കഴുകുകയും, െൃത്തിയുള്ള ജപപ്പർ െെൽ ഉപജയൊഗ്ിച്ച് കക ഉണക്കുകയും തചയ്യുന്ന ് ഉൾതപ്പതെ
നല്ല ശുചി വം പൊലിക്കൊൻ ജ ൊലിസ്ഥലതത്ത ത ൊഴിലൊളികജളൊെും സന്ദർശകജെൊെും
നിർജേശിക്കണം.
കകകൾ കഴുകണം:

•
•
•
•

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ിന് മുമ്പും ജശഷെും
ചുമയ്ക്കുകയും ുമ്മുകയും തചയ്് ജശഷം
തെൊയിതലറ്റിൽ ജപൊയ ജശഷം, കൂെൊത
െൊസ്ക്കുകൾ
്
മൊറുജമ്പൊഴും മലിനമൊകൊൻ സൊധ്യ
ജശഷെും.

യുള്ള ന്ത്പ

ലങ്ങളിൽ സ്്പർശിച്ച

കക കഴുകൊൻ കഴിയൊത്തജപ്പൊൾ സ ീെ ഘെകമൊയി കുറഞ്ഞ ് 60% എത്തജനൊജളൊ 70%
ഐജസൊജന്ത്പൊപജനൊജളൊ അെങ്ങിയ ആൽക്കജ ൊൾ അെിസ്ഥൊനമൊക്കിയുള്ള
ൊൻഡ്
സൊനികറ്റസർ നിങ്ങൾ ലഭയമൊക്കണം.
നല്ല ശുചി

•
•
•
•
•
•
•

ൊഴിലൊളികളും സന്ദർശകെും ഇനിപ്പറയുന്നെ പൊലിക്കണം:

ചുമയും ുമ്മലും കകമുജട്ടൊ െിഷയുജെൊ ഉപജയൊഗ്ിച്ച് മറയ്ക്കുക ( ുപ്പെു ്)
മുഖം, കണ്ണുകൾ, മൂക്ക്, െൊയ എന്നിെിെങ്ങളിൽ സ്്പർശിക്കുന്ന ് ഒഴിെൊക്കുക
െിഷയൂകളും സിഗ്െറ്റ് കുറ്റികളും മൂെിയുള്ള ചെറ്റുകുട്ടകളിൽ നിജക്ഷപിക്കുക
ഒെു സിഗ്െറ്റ് െലിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും ജശഷെും കകകൾ കഴുകുക
ഉപജയൊഗ്ിച്ച ിന് ജശഷം ഉപകെണങ്ങൾ െൃത്തിയൊക്കുകയും അണുെിമുക്തമൊക്കുകയും
തചയ്യുക
ശെീെം, മുെി, മുഖതത്ത ജെൊമങ്ങൾ, െസ്ന്ത് ങ്ങൾ എന്നിെ ദിെസെും െൃത്തിയൊയി
കഴുകുക
ൊൻഡ് ജഷക്ക് ജപൊലുള്ള, മനപൂർവ്വമൊയുള്ള ശൊെീെിക സമ്പർക്കം ഒഴിെൊക്കുക

നല്ല ശുചി

•

വത്തിന് ത

വത്തിതെ ഫലങ്ങൾ തമച്ചതപ്പെുത്തുന്ന

ിന്:

പകർച്ചെയൊധ്ി പെെൊ ിെിക്കൊൻ നയങ്ങൾ െൂപതപ്പെുത്തുജമ്പൊൾ നിങ്ങളുതെ
ത ൊഴിലൊളികളുമൊയി കൂെിയൊജലൊചിക്കുകയും ഈ നയങ്ങൾ ത ൊഴിലൊളികളുമൊയി ചർച്ച
തചയ്യുകയും തചയ്യുക
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•
•
•

ഒെു സൊധ്ൊെണ ന്ത്പജദശത്ത് ന്ത്പജെശിക്കുന്ന ിനും പുറത്ത് കെക്കുന്ന ിനും മുമ്പ് ശെിയൊയി
കക കഴുകുന്ന ിതെ ന്ത്പൊധ്ൊനയതത്തക്കുറിച്ച് ത ൊഴിലൊളികതള പെിശീലിപ്പിക്കുക
കകകൾ ശെിയൊയി കഴുകുകയും ഉണക്കുകയും തചയ്യുന്നത ങ്ങതനതയന്ന് കൊണിക്കുന്ന
ജപൊസ്റ്ററുകൾ ന്ത്പദർശിപ്പിക്കുകയും, കൂെൊത
തപൊ ുെൊയി ഉപജയൊഗ്ിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉപജയൊഗ്ിക്കുജമ്പൊൾ ന്ത്പ ീക്ഷിക്കുന്ന ശുചി വ
നിലെൊെതത്തക്കുറിച്ച് ത ൊഴിലൊളികതള അറിയിക്കുക (സവയം െൃത്തിയൊക്കുക,
നൽകിയിട്ടുള്ള ചെറ്റുകുട്ടകളിൽ മൊലിനയങ്ങൾ നിജക്ഷപിക്കൽ, ജഫൊണുകൾ ജപൊലുള്ള
െസ്് ുക്കൾ ഭക്ഷണ ന്ത്പ ലങ്ങളിൽ െയ്്ക്കുന്ന ് ഒഴിെൊക്കുക)

ശുചി വ നെപെികൾ പൊലിക്കുന്നുതെന്നും ഫലന്ത്പദമൊയി ുെെുന്നുതെന്നും ഉറപ്പൊക്കുന്ന
നിങ്ങൾ അെ പ ിെൊയി നിെീക്ഷിക്കുകയും അെജലൊകനം തചയ്യുകയും തചയ്യണം.

ിന്

ശുചിത്വ സൗകരയങ്ങൾ
ശുചി വ സൗകെയങ്ങൾ ആെശയത്തിന് ഉതെന്നും, ആക്്സസ് തചയ്യൊൻ കഴിയുതമന്നും, നന്നൊയി
ന്ത്പെർത്തിക്കുന്നുതെന്നും, ഉപജയൊഗ്ിക്കൊൻ സുെക്ഷി മൊതണന്നും നിങ്ങൾ ഉറപ്പൊക്കണം.
കൂെു ൽ െൊഷിംഗ്് സൗകെയങ്ങളും, െസ്ന്ത്് ം മൊറുന്ന ിനുള്ള മുറികളും, കഡനിംഗ്് ഏെിയകളും
ലഭയമൊജക്കെ ുജെൊ എന്ന് നിങ്ങൾ െിലയിെുത്തണം. ത ൊഴിലൊളികൾക്ക് നല്ല ശുചി വം
പൊലിക്കൊൻ അനുജയൊ യമൊയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉചി മൊയ എണ്ണം കകകഴുകൊനുള്ള
സൗകെയങ്ങളുതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പൊക്കണം.
കകകഴുകൊനുള്ള സൗകെയങ്ങൾ പെിമി മൊകുജമ്പൊൾ, ന്ത്പജെശനത്തിനും നിർഗ്ഗമനത്തിനുമുള്ള
ജപൊയിെുകളിൽ
ൊൻഡ് സൊനികറ്റസിംഗ്് ജസ്റ്റഷനുകൾ നൽകൊം.
ജെൊയ്ലറ്റ്
്
ജപപ്പർ, ജസൊപ്പ്, തെള്ളം, ജപപ്പർ െെലുകൾ എന്നിെ ജപൊലുള്ള കഴുകൊനുള്ള െസ്് ുക്കൾ
ആെശയത്തിന് ഉെൊയിെിക്കണം.
ആെശയമൊയ സൗകെയങ്ങളുതെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കൊൻ, കസറ്റിതല ത ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണം,
ഷിഫ്റ്റ് ന്ത്കമീകെണങ്ങൾ, ൊൽക്കൊലികമൊയി ആതളക്കുറച്ച ിന് ജശഷം ഏത ങ്കിലും
ത ൊഴിലൊളികൾ ജ ൊലിയിജലക്ക് മെങ്ങുന്ന ് മൂലം ആക്്സസ് ആെശയമുള്ള സൊ ചെയങ്ങൾ
ഉൾതപ്പതെ പെിഗ്ണിക്കുക.
ശൊെീെിക അകലം പൊലിക്കുന്ന ിനൊയി പു ിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലജമൊ തപൊ ുെൊയ
സ്ഥലങ്ങജളൊ സൃഷ്െിക്കുകയൊതണങ്കിൽ,
്
ഇെ ജ ൊലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആക്്സസ്
തചയ്യൊെുന്ന ൊതണന്നും, ജെെന്ത് സൗകെയങ്ങൾ സജ്ജീകെിച്ചിട്ടുതെന്നും (ഉദൊ. കുെിതെള്ളം,
ചെറ്റുകുട്ടകൾ), ഉപകെണങ്ങൾ, മലിനയങ്ങൾ, അപകെ സൊധ്യ കൾ എന്നിെയിൽ നിന്ന്
പെിെക്ഷിക്കതപ്പട്ടിട്ടുതെന്നും ഉറപ്പൊക്കുക. സൊധ്ൊെണ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂെു ൽ
െൊയുസഞ്ചൊെത്തിനൊയി ൊലകങ്ങൾ ുറക്കുന്നജ ൊ എയർ കെീഷനിംഗ്് ന്ത്കമീകെിക്കുന്നജ ൊ
പെിഗ്ണിക്കുക, സൊധ്യമൊകുന്നിെത്ത് റീസർക്കുജലറ്റഡ് എയർ കെീഷനിംഗ്ിതെ ഉപജയൊഗ്ം
പെിമി തപ്പെുത്തുകജയൊ കുറയ്ക്കുകജയൊ തചയ്യുക.

കൂെു
കൂെു

ൽ െിെെങ്ങൾ
ൽ െിെെങ്ങൾക്ക് Safe Work Australia (ജസഫ് െർക്ക് ഓസ്ജന്ത്
് െലിയ) തെബ്്കസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
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