အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း - သန်ရှင််းရ ်း
ကူ ူးစက်ခံရသူ တစ်ဦူး ခချေျောင်ူးဆု ူးသညို့်အခါ သု ို့မဟု တ် နျောခချေသညို့်အခါ ထွ က်ကျေလျောသညို့် အသက်ရှူလမ်ူးခ ကျောင်ူး
အရည်စက်ခလူးမျေျောူးမတစ်ဆငို့် COVID-19 ကူ ူးစက်ပျေံ နို့ ံ ို့ပါသည်။ လူ တစ်ဦူးသည် ဗု င်ူးရတ်စ်ကု အဆု ပါ ဗု င်ူးရတ်စ်
ရခေသညို့် မျေက်နျောပပင်အျောူး သု ို့မဟု တ် အရျောဝတတ ုအျောူး ထခတွ ို့ပခင်ူးလု ပ်ပပူးခေျောက် မမ၏ ပါူးစပ်၊ နျောခခါင်ူး သု ို့မဟု တ်
မျေက်လု ံ ူးမျေျောူးကု ထခတွ ို့ပခင်ူးအျောူးပြငို့် ကူ ူးစက်ခံရနု င်သည်။
အလု ပ်ခွင်ခေရျောမျေျောူးကု အေည်ူးဆံု ူး ခေို့စဥ် သေို့်ရင်ူးခပူးရမည်။ ဆပ်ပပျောမှု ေ်ို့နငို့် ခရပြငို့် သေို့်ရင်ခပူးပခင်ူးမျော
လံု ခလျောက်ပါသည်။
သင်သည် ▪
▪
▪

မျေက်နျောပပင်မျေျောူးအျောူး ထခတွ ို့ပခင်ူးကု အေည်ူးဆံု ူးပြစ်ခအျောင် လု ပ်သငို့်သည်- ဆု င်ူးဘုတ်မျေျောူး ခထျောင်ခပူးပပူး
ခြျောက်သည်မျေျောူးအျောူး သတခပူးရေ် သငို့် အလု ပ်သမျောူးမျေျောူးကု ပံို့ ပု ူးပါ
အလု ပ်သမျောူးမျေျောူးအတွ က် ထခတွ ို့ရမညို့်ခေရျော အခရအတွ က်ကု ခလ ျောို့ချေခပူးသငို့်သည်
ပြစ်နု င်လ င် အဝင် နငို့် အထွ က် ခေရျောမျေျောူး၌ လက်ခဆူးခ ကျောရေ် ပံို့ ပု ူးပစစ ည်ူးမျေျောူး သု ို့မဟု တ် လက်
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခဆူးရည်တု ို့ကု ချေခပူးထျောူးသငို့်သည်

သန်ရှင််းရ ်းလု ပ်ပု ြုံ နှ င် ပု ်းသတ်သန်စင်ရ ်းလု ပ်ပု ြုံ
မျေက်နျောပပင်တစ်ခုကု ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခရူးမလု ပ်မ ၎င်ူးကု ဦူးစွ ျော သေို့်ရင်ူးခရူးလု ပ်ရေ် အခရူးကကူးပါသည်။ ြုေ်နငို့်
ဆခချေူးမျေျောူးသည် ပု ူးမျောူးမျေျောူးကု သတ်ရေ်အတွ က် ပု ူးသတ်ခဆူးမျေျောူး၏ အရည်အခသွ ူးကု ခလ ျောို့ကျေခစပါသည်။
သငို့်အခေပြငို့် သငို့်အလု ပ်သမျောူးမျေျောူးအျောူး သငို့်ခတျော်ခသျော သေို့်ရင်ူးခရူးသံု ူး အရျောပစစ ည်ူးမျေျောူးနငို့်
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခရူးသံု ူး အရျောပစစ ည်ူးမျေျောူးနငို့်တကွ ကု ယ်ခရူးကု ယ်တျော အကျောအကွယ်ခပူး ကရယျောတု ို့ကု ခပူးအပ်
ထျောူးရလမို့်မည်ပြစ်ပပူး သူ တု ို့သည် အဆု ပါ ပစစ ည်ူးမျေျောူး အသံု ူးပပပံု ကု ခလို့ ကျေငို့်ခံထျောူးရခ ကျောင်ူး ခသချေျောခစပါ။

သန်ရှင််းရပ်းခခင််းနှ င် ပု ်းသတ်သန်စင်ရပ်းခခင််း အကကာ်း ကွ ွဲခခာ်းချက်မှာ အ ယ်နည််း။
သန်ရှင််းရပ်းခခင််း ဆု သည်မျော ဆပ်ပပျောမှု ေ်ို့နငို့် ခရကု အသံု ူးပပပခင်ူးပြငို့် မျေက်နျောပပင်မျေျောူးမ ပု ူးမျောူးမျေျောူး
(ဘက်တူးရူးယျောူးနငို့် ဗု င်ူးရတ်စ်)၊ ြုေ်အညစ်အခ ကူးနငို့် ဆခချေူးတု ို့ကု အရအတု င်ူး ြယ်ရျောူးခပူးရေ် ဆု လု သည်။
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ပု ်းသတ်သန်စင်ရပ်းခခင််း ဆု လု သည်မျော မျေက်နျောပပင်မျေျောူးခပေါ်ရ ပု ူးမျောူးမျေျောူးကု သတ်ပစ်ရေ် ဓါတု ပစစ ည်ူးမျေျောူးကု
အသံု ူးပပပခင်ူးကု ဆု လု သည်။ အကယ်၍ မျေက်နျောပပင်မျော ဗု င်ူးရတ်စ်ပြငို့် ညစ်ညမ်ူးခေနု င်ြွယ်ရမသျော
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခဆူးမျေျောူးကု သျောမေ်အျောူးပြငို့် လု အပ်ပါသည်။

မည်သည်ရန ာမျာ်းကု သန်ရှင််းရပ်းပပ်း ပု ်းသတ်သန်စင်ရပ်းသင်သနည််း၊ မည်မျှ
မကကာခဏ လု ပ် မည်နည််း။
တံ ခါူးလက်ကု င်မျေျောူး၊ ခကျောင်တျောခံု မျေျောူး၊ ြုေ်ူးမျေျောူး၊ EFTPOS နငို့် အမ်သျောခေ်ူးမျေျောူးကို့ သု ို့ ပံို့ ပု ူးအရျောမျေျောူးပြစ်သညို့်
မ ကျောခဏ ကု င်တွယ်ခံရသညို့် မည်သညို့် မျေက်နျောပပင်မျေျောူးကု မဆု ပံု မေ် သေို့်ရင်ူးခပူးသငို့်သည်။
အပမင်အျောူးပြငို့် ညစ်ပတ်ခေခ ကျောင်ူး သု ို့မဟု တ် ယု ြတ်ကျေမှု ရသညို့် မျေက်နျောပပင်မျေျောူးကု အပမေ်ဆု ံ ူး
သေို့်ရင်ူးခပူးသငို့်သည်။
အလု ပ်ခွင်၌ အကယ်၍ COVID-19 အတည်ပပခံ ရလ င် သု ို့မဟု တ် သံ သယပြစ်ခံရလ င် ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခပူးပခင်ူးမျော
လု အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သငို့် အလု ပ်ခွင်တွင် လူ အမျေျောူးအပပျောူး ခေို့စဥ် အဝင်အထွ က်ရလ င် သင် ပံု မေ်
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခပူးရေ်ကု လည်ူး အ ကံ ပပပါသည်။

အကယ်၍ ကျွန်ု ပ်၏ အလု ပ်ခွင်၌ COVID-19 ရ ာဂါရှသူ ရှလျှင်

ာလု ပ် မည်နည််း။

အကယ်၍ အလု ပ်ခွင်၌ သငို့်တွင် COVID-19 ခရျောဂါရသူ ရလ င် သငို့် ပပည်ေယ် သု ို့မဟု တ် အုပ်ချေုပ်ခံေယ်ခပမ
ကျေေ်ူးမျောခရူး အျောဏျောပု င် သည် ဘျောလု ပ်ရမည်ကု သငို့်အျောူး ခပပျောပါမည်။ သူ တု ို့၏ ညေ် ကျောူးချေက်မျေျောူးကု လု က်ေျောပါ။
သငို့် အလု ပ်ခွင်ကု လူ မျေျောူး အလု ပ်ခွင်သု ို့ ပပေ်မလျောနု င်မ လံု ူးလံု ူးလျေျောူးလျေျောူး သေို့်ရင်ူးခပူးပပူး ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခပူးရေ်
လု အပ်ပါမည်။

အလု ပ်သမာ်းမျာ်း၏ ကု ယ်ရ ်းကု ယ်တာသြုံု ်း အ ာပစစ ည််းမျာ်းကု

ာလု ပ် မည်နည််း။

အလု ပ်ခွင်၌ အသံု ူးပပသညို့် မျေက်မေ်မျေျောူးနငို့် ြုေ်ူးမျေျောူးကို့ သု ို့ ကု ယ်ခရူးကု ယ်တျောသံု ူး အရျောပစစ ည်ူးမျေျောူးကု
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခဆူးရည်ပါဝင်ခေသညို့် သုတ်စရျောအဝတ်ပြငို့် ပံု မေ် သေို့်ရင်ူးခပူးရေ် သငို့် အလု ပ်သမျောူးမျေျောူးအျောူး သင်
ခပပျောရလမို့်မည်။
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အကယ်၍ အ ာတု င််း ရ ာင််းကု န်သွာ်းလျှင် ကျွန်ု ပ်သည် ကျွန်ု ပ်ကု ယ်ပု င်
ပု ်းသတ်သန်စင်ရ ်း ည်ကု လု ပ်နု င်ပါသလာ်း။
စတု ူးဆု င်-မဝယ်ယူခသျော ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခဆူးရည်မျေျောူးမျော အစု ူးရ စံ နှုေ်ူးမျေျောူးနငို့် ကု က်ညသည်၊ ထု ို့ခ ကျောငို့် ၎င်ူးတု ို့မျော
လု ပ်ကု င်ခ ကျောင်ူး သင် သသည်။ သု ို့ခသျော်လည်ူး သင် အခရျောင်ချွတ်ခဆူးနငို့် ခရကု သံု ူး၍
ပု ူးသတ်သေို့်စင်ခဆူးရည်ကု သင် ခြျော်စပ်နု င်ပါသည်။ သင် ဓါတု ပစစ ည်ူးကု သတထျောူး၍ ကု င်တွယ်ရေ် ခသချေျောခစပါ၊
၎င်ူးတု ို့မျော အန တရျောယ်ရခသျောခ ကျောငို့်ပြစ်သည်။

သန်ရှင််းရ ်းလု ပ် န် ကျွန်ု ပ်၏ အလု ပ်သမာ်းမျာ်းသည် မည်သည် အဝတ်အစာ်းကု
ဝတ်သင်သနည််း။
အမျေျောူးစု ခသျော အခပခအခေမျေျောူး၌ သငို့် အလု ပ်ခွင်ကု သေို့်ရင်ူးခရူးလု ပ်ရေ်အတွ က် အလု ပ်သမျောူးမျေျောူး အခေပြငို့်
အကျောအကွ ယ်ခပူး အဝတ်အစျောူးမျေျောူးကု ဝတ်ရေ် မလု အပ်ပါ။ စတင်လုပ်ရေ်အပြစ်▪
▪
▪
▪

လက်အတ်မျေျောူးမျော အေည်ူးဆံု ူး လု အပ်ချေက်ပြစ်သည်
အကယ်၍ သေို့်ရင်ူးခရူးလု ပ်ရမညို့်ခေရျောမျော COVID-19 ခရျောဂါရခ ကျောင်ူး သံ သယပြစ်ခံရသညို့် သု ို့မဟု တ်
အတည်ပပခံ ရသညို့် ခေရျောပြစ်လ င် ခွ စတ်ခေ်ူးသံု ူး နျောခခါင်ူးစည်ူးကု သံု ူးသငို့်သည်
ဝတ်ရံုမျေျောူးနငို့် တစ်ခါသံု ူး အခပေါ်ခအျောက်ဝတ်သညို့် ဝတ်စု ံ မျေျောူး မလု အပ်ပါ
သငို့်အခေပြငို့် ကု ယ်ခရူးကု ယ်တျော အကျောအကွယ်ခပူး ကရယျော မည်သညို့်ကရယျောကု မဆု ခပူးအပ်ထျောူးရေ်
လု အပ်ပပူး ၎င်ူးတု ို့ကု ခဘူးကင်ူးစွျော အသံု ူးပပပံု ကု သငို့် အလု ပ်သမျောူးမျေျောူးအျောူး ခလို့ ကျေငို့်ခပူးထျောူးရေ် လု သည်။

က်တ်း ်းယာ်းပု ်းသတ်ရ ်းသည် COVID-19 ကု သတ်ပစ်မည်လာ်း။
ဘက်တူးရူးယျောူးပု ူးသတ်ခဆူးမျေျောူးသည် ဘက်တူးရူးယျောူးကု သတ်ပစ်ရေ် ပံု ခြျော်ထျောူးသည်။ သု ို့ခသျော် COVID-19 မျော
ဘက်တူးရူးယျောူးခ ကျောငို့် မဟု တ်ဘ ဗု င်ူးရတ်စ်ခ ကျောငို့် ပြစ်ပွျောူးခသျောခ ကျောငို့် ဘက်တူးရူးယျောူးပု ူးသတ်ခဆူး
မလု အပ်ပါ။
လက်မျေျောူးကု ခဆူးခ ကျောပခင်ူးအတွ က် ပံု မေ် ဆပ်ပပျောနငို့်ခရပြငို့် လံု ခလျောက်ပါသည်။

ပု မု ရသာ အချက်အလက်မျာ်း
COVID-19 နငို့် အလု ပ်ခွင် ကျေေ်ူးမျောခရူးနငို့် ခဘူးကင်ူးလံု ပခံ ခရူးတု ို့နငို့် ပတ်သက်သညို့် ပု မု သရလု ခသျော
အချေက်အလက်မျေျောူးကု Safe Work Australia ဝက် ် ု က် တွ င် ကညို့်ပါ။

swa.gov.au/coronavirus
Work Health and Safety - Cleaning - 04072020 - Burmese

