சுகாதாரம்
நல்ல சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களைத் ததாழிலாைர்கள் பின்பற்றுவளத உறுதி
தெய்வதற்கான கீழ்க்காணும் நடவடிக்ளககளை அமல்படுத்துவதன் மூலம் ‘ககாவிட்-19’-ஐ
எதிர்தகாள்ளும் ஆபத்திலிருந்து ததாழிலாைர்களையும் மற்றவர்களையும் உங்கைால்
பாதுகாக்க இயலும்.
கநாய்க் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளை உங்களுளடய கவளலத்தலத்தில் அமல்படுத்துவது
உள்ைடங்க, ‘ககாவிட்-19’ ெமபந்தப்பட்ட சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு விடயங்களைப் பற்றி
நீங்கள் ததாழிலாைார்களுடனும், சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரதிநிதிகளுடனும்
கலந்துளரயாட கவண்டும்.

ததாழிலாைர்கள் மற்றும் வருனர்கைது சுகாதாரம்
கொப்பு மற்றும் தண்ணீளரப் பயன்படுத்திக் குளறந்தபட்ெமாக 20 தநாடி கநரத்திற்குக்
ளககளை அடிக்கடிக் கழுவி சுத்தமான காகிதத் துவாளலயால் ளககளை உலர்த்துவது
உள்ைடங்க, உங்களுளடய கவளலத்தலத்தில் நல்ல சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களைப்
பின்பற்றுமாறு ததாழிலாைர்களுக்கும், வருனர்களுக்கும் நீங்கள் கட்டாயம்
அறிவுறுத்தகவண்டும்.
பின்வரும் கவளைகைில் ளககளைக் கட்டாயமாகக் கழுவகவண்டும்:
•

ொப்பிடுவதற்கு முன்பும் ொப்பிட்ட பிறகும்

•

இருமியதற்கு அல்லது தும்மியதற்குப் பிறகு

•

கழிவளறக்குச் தென்ற பிறகு, மற்றும்

•

கவளலகளை மாற்றும்கபாது மற்றும் கிருமித்ததாற்று ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய
கமற்பரப்புகளைத் ததாட்ட பிறகு.

ளககளைக் கழுவுவது ொத்தியப்படாதாத கவளைகைில், குளறந்தபட்ெம் 60 ெதவீதம்
‘எத்தகனால்’ அல்லது 70 ெதவீதம் ‘ஐக

ாப்தராபகனால்’ உள்ை ‘ஆல்தகாஹால்’-ஐ

அடிப்பளடயாகக் தகாண்ட ளகச் சுத்திகாிபான்களை நீங்கள் கட்டாயம் தகாடுக்ககவண்டும்.
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நல்ல சுகாதாரம் என்பது ததாழிலாைர்களையும் வருனர்களையும் பின்வருவனவற்ளறச்
தெய்யுமாறும் கவண்டுகிறது:
•

இருமல்களையும் தும்மல்களையும் அவர்களுளடய முழங்ளக மடிப்பு அல்லது திசுத்
தாள் ஒன்ளறக் தகாண்டு மூடிக் தகாள்ை (துப்புதல் கூடாது)

•

அவர்களுளடய முகம், கண்கள், நாெி மற்றும் வாளயத் ததாடுவளதத் தவிர்க்க

•

திசுத் தாள்களையும் ெிகதரட்டுத் துண்டுகளையும் மூடப்பட்டக் குப்ளபத்ததாட்டி
ஒன்றிற்குள் கபாட

•

ெிகதரட்டு ஒன்ளறப் புளகக்கும் முன்பும், புளகத்த பிறகும் ளககளைக் கழுவ

•

கருவிகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு அவற்ளறச் சுத்தம் தெய்து, கிருமிநீக்கம் தெய்ய

•

ொீரம், உகராமம் மற்றும் முகத்திலுள்ை உகராமம் மற்றும் உடுப்புக்கள் ஆகியவற்ளற
அன்றாடம் முற்றிலுமாகக் கழுவ, மற்றும்

•

ததாிந்கத உடல்ாீதித் ததாடர்புகளைக் தகாள்ைாமலிருக்க, உதாரணமாக, ளக
குலுக்கல்.

நல்ல சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களைப் பின்பற்றுவதனால் கிளடக்கும் பலன்களை
கமம்படுத்த:
•

ததாற்று கநாய்ப் பரவளலத் தடுப்பதற்கானக் தகாள்ளகத் திட்டங்களை
உருவாக்கும்கபாது உங்களுளடய ததாழிலாைர்களுடன் அளதப் பற்றிக்
கலந்துளரயாடுங்கள், மற்றும் இந்தக் தகாள்ளகத் திட்டங்கள் என்ன என்பளதத்
ததாழிலாைர்களுக்குத் ததாியப்படுத்துங்கள்.

•

அளனவருக்கும் தபாதுவான பகுதிக்குள் நுளழவதற்கு முன்பும், அங்கிருந்து
தவைிகயறிய பிறகும் ொியான முளறயில் ளககளைக் கழுவுவதின் முக்கியத்துவத்ளதப்
பற்றித் ததாழிலாைர்களுக்குப் பயிற்ெியைியுங்கள்

•

ொியான முளறயில் ளககளைக் கழுவி எப்படி உலர்த்துவது மற்றும்
ளகச்சுத்திகாிப்பான்களை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பளதக் காண்பிக்கும்
சுவதராட்டிக(posters)ளைப் பார்ளவக்கு ளவயுங்கள், மற்றும்
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•

அளனவருக்கும் தபாதுவான இடங்களைப் பயன்படுத்தும்கபாது
ததாழிலாலர்கைிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் சுகாதாரம் குறித்தத் தராதரங்களைப்
பற்றி அவர்களுக்குத் ததாியப்படுத்துங்கள் (ஒரு இடத்ளதப் பயன்படுத்திய பிறகு அந்த
இடத்ளதச் சுத்தம் தெய்வது, ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ை குப்ளபத் ததாட்டிகைில்
குப்ளபகளைப் கபாடுவது, உணவருந்தும் பரப்புகைில் ததாளலகபெி கபான்ற
தபாருட்களை ளவக்காமலிருப்பது)

சுகாதார நடவடிக்ளககள் தெயலூக்கமாகப் பின்பற்றப்படுகின்றன என்பளத உறுதிப்படுத்த
அவற்றின் அமலாக்கத்ளத நீங்கள் தவறாமல் கண்காணித்து மீள்பார்ளவயிட்டுவர கவண்டும்.

சுகாதார வெதிகள்
சுகாதார வெதிகைானளவ கபாதுமானதாகவும், அணுககூடியதாகவும், நல்ல கவளல தெய்யும்
நிளலயில் உள்ைதாகவும், பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானதாகவும் இருப்பளத நீங்கள்
உறுதிப்படுத்தகவண்டும்.

கூடுதலான கழுவல் வெதிகள், உடுப்பு மாற்றும் அளறகள் மற்றும் உணவருந்தும் இடங்கள்
ஆகியவற்ளற ஏற்பாடு தெய்து தர கவண்டிய கதளவ உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்பளத
நீங்கள் கட்டாயமாக மீள்பார்ளவ தெய்யகவண்டும். நல்ல சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்களைத்
ததாழிலாைர்கள் களடப்பிடிப்பதற்கு ஏதுவாக வெதியான இடங்கைில் தகுந்த
எண்ணிக்ளகயிலான ளகச் சுத்திகாிப்பு வெதிகள் இருப்பளத நீங்கள் கட்டாயம்
உறுதிப்படுத்தகவண்டும்.

ளக கழுவு வெதிகள் குளறவாக இருந்தால், உள்நுளழவு மற்றும் தவைிகயறல் பகுதிகைில் ளகச்
சுத்திகாிப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்படலாம்.

டாய்தலட் கபப்பர், கொப்பு, தண்ணீர் மற்றும் காகிதத் துவாளலகள் கபான்ற ளகச்
சுத்திகாிப்புப் தபாருட்கள் கபாதுமானதாக இருக்ககவண்டும்.
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இந்த வெதிகளுக்கான எண்ணிக்ளக எவ்வைவு என்பளதத் தீர்மானிக்க, தற்காலிக
ஆட்குளறப்பிற்குப் பிறகு கவளலக்குத் திரும்பும் எவ்தவாரு ததாழிலாைர்களும் உள்ைடங்க,
கவளலத்தலத்திலுள்ை ததாழிலாைர்கைது எண்ணிக்ளக, ‘கவளல கநர ஏற்பாடுகள்’ (shift
arrangements) மற்றும் இந்த வெதிகளைத் ததாழிலாைர்கள் அணுகும் கநரங்கள் ஆகியவற்ளறக்

கருத்தில் தகாள்ளுங்கள்.

உடல்ாீதி விலகலுக்கு வெதியாகப் புதிய உணவருந்தல் பகுதிகள் அல்லது தபாது இடங்களை
நீங்கள் உருவாக்கினால், கவளலலத்திலிருந்து இந்த இடங்கள் எைிதில்
அணுகக்கூடியதாகவும், கபாதுமான அைவிற்கு வெதிகள் உள்ைதாகவும் (உதாரணமாக,
குடிநீர், குப்ளபத்ததாட்டிகள்), மளழ, தவயில், காற்று, கிருமித்ததாற்று ஏற்படுத்தும்
வஸ்துக்கள் மற்றும் ஆபத்துக்கூறுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு அைிப்பதாகவும்
இருப்பளத உறுதிப்படுத்துங்கள். அளனவருக்கும் தபாதுவான பகுதிகைில் அதிகக்
காற்கறாட்டத்திற்காக ென்னல்களைத் திறப்பளதயும், குைிர்ொதன வெதிகளை கதளவக்ககற்ப
ொிதெய்துதகாள்வளதயும், இயலும் தருணங்கைில் குைிர்ொதன வெதிகள் மூலம்
பயன்படுத்தப்பட்டக் காற்ளறகய மீண்டும் மீள்சுழற்ெி தெய்வளத மட்டுப்படுத்துவளதயும்
அல்லது குளறப்பளதயும் கருத்தில் தகாள்ளுங்கள்.

கமலதிகத் தகவல்கள்
கமலதிகத் தகவல்களுக்கு Safe Work Australia website.-இற்குச் தெல்லுங்கள்.
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