ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ - ການ ທາ ຄວາມສະອາດ
COVID-19ແຜ່ ຂະຫຍາຍຜ່ ານ ຝອຍລະອອງລະບົບທາງເດີນການຫາຍໃຈທ່ີ ເກີດຂຶ້ ນເມ່ ອຜຶ້ ຕິດເຊຶ້ ອໄອ ຫ ຈາມບຸ ກຄົນນ່ ງ ສາມາດ
ຈັບໄວຣັສໄດຶ້ ໂດຍການ ສາຜັດພຶ້ ນທີ່ ຫ ວັດຖຸທີ່ມີເຊຶ້ ອໄວຣັສຢ່ ເທິງມັນແລຶ້ ວຈາກນັຶ້ນ ສາຜັດແຕະປາກ, ດັງ ຫ ຕາຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
ສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຮັບການທາຄວາມສະອາດຢ່ າງໜຶ້ ອຍທຸ ກໆມຶ້ . ການທາຄວາມຄວາມສະອາດດຶ້ ວຍຜົງຊັກຟອກ ແລະ
ນຶ້ າກພຽງພ.
ທ່ ານຄວນ:
• ຫດຜ່ ອນການ ສາຜັດພຶ້ ນໜຶ້ າພຽງໃຫຶ້ ໜຶ້ ອຍທ່ີ ສຸ ດ; ຕິດປຶ້ າຍ ແລະ ສະໜັບສະໜນພະນັກງານຂອງທ່ ານໃນການ
ເຕອນລກຄຶ້ າ
• ຫຸ ດຜ່ ອນຈານວນຈຸ ດ ສາຜັດ ສາລັບບັນດາພະນັກງານ
• ມີສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການລຶ້ າງມ ຫ ນຶ້ າຢາລຶ້ າງມຢ່ ຈຸດທາງເຂົຶ້າແລະທາງອອກຖຶ້ າເປັນໄປໄດຶ້ .

ທາຄວາມສະອາດແລະຂ້ າເຊ້ ອຢ່ າງໃດ

ກ່ ອນທີ່ພຶ້ ນໜຶ້ າພຽງຈະຖກຂຶ້ າເຊຶ້ ອ, ສິ່ງສາຄັນຕຶ້ ອງທາຄວາມສະອາດເສັຍກ່ ອນ. ຝຸ ່ ນແລະສິ່ງສົກກະປົກສາມາດຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມ
ສາມາດໃນການຂຶ້ າເຊຶ້ ອໂຣກໄດຶ້ ..
ທ່ ານຄວນໃຫຶ້ ພະນັກງານຂອງທ່ ານມີຜະລິດຕະພັນ ທາຄວາມສະອາດແລະຂຶ້ າເຊຶ້ ອທ່ີ ຖກຕຶ້ ອງແລະເຄ່ ອງມປຶ້ ອງກັນສ່ວນບຸ ກຄົນ,
ແລະ ໃຫຶ້ ແນ່ ໃຈວ່ າພວກເຂົາໄດຶ້ ຮັບການຝກອົບຮົມກ່ ຽວກັບວິທີການນາໃຊຶ້ .

ຄວາມແຕກຕ່ າງລະຫວ່ າງການທາຄວາມສະອາດແລະການຂ້ າເຊ້ ອໂລກແມ່ ນຫຍັງ?
ການທາຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖິງການກາຈັດເຊຶ້ ອໂຣກ (ແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສ) ສ່ິ ງສົກກະປົກແລະຝຸ ່ ນຈາກ ພຶ້ ນໜຶ້ າພຽງ
ໂດຍໃຊຶ້ ນຶ້ າຢາຊັກລຶ້ າງ ແລະ ນຶ້ າ
ການຂ້ າເຊ້ ອ ໝາຍເຖິງການໃຊຶ້ ສານເຄມີເພ່ ອຂຶ້ າເຊຶ້ ອໂຣກຢ່ ເທິງໜຶ້ າພຽງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລຶ້ ວ ນຶ້ າຢາຂຶ້ າເຊຶ້ ອສ່ວນຫາຍແມ່ ນມີ
ຄວາມຈາເປັນຕຶ້ ອງນາໃຊຶ້ ໃນກຣະນີທ່ີ ພຶ້ ນທ່ີ ອາດຈະຕິດເຊຶ້ ອໄວຣັສ ເທ່ົ ານຶ້ັ ນ.

ພ້ ນທ່ ໃດແດ່ ທ່ ຄວນທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້ າເຊ້ ອ ແລະ ເລ້ ອຍເທ່ າໃດ?
ທຸ ກໆພຶ້ ນທ່ີ ທ່ີ ຖກສາຜັດເລຶ້ ອຍໆຄວນທາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ, ເຊ່ັ ນ ບ່ ອນຈັບປະຕ, ໂຕະ, ໂທລະສັບ, ເຄ່ ອງEFTPOS ແລະ
ສ່ິ ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆເຊ່ັ ນ ຫຶ້ ອງນຶ້ າ.
ສະຖານທ່ີ ທີ່ເປິເປຶ້ ອນທີ່ເຫັນໄດຶ້ , ຫ ມີການເຮັ່ຍຂວຶ້ າ, ຄວນທາຄວາມສະອາດໃຫຶ້ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດຶ້ .
ການຂຶ້ າເຊຶ້ ອແມ່ ນມີຄວາມຈາເປັນຖຶ້ າໄດຶ້ ຮັບການຢັຶ້ງຢນ ຫ ສົງໃສວ່ າມີກຣະນີຂອງ COVID-19 ຢ່ ບ່ອນເຮັດວຽກ. ຖຶ້ າບ່ ອນເຮັດວຽກ
ຂອງທ່ ານມີຫລາຍໆຄົນເຂົຶ້າໄປໃນແຕ່ ລະມຶ້ , ແນະນາໃຫຶ້ ທ່ານ ທາ ຄວາມສະອາດເປັນປະຈາ

ຈະເປັນແນວໃດຖ້ າມກຣະນຂອງ COVID-19 ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້ ອຍ?
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ຖຶ້ າທ່ ານມີກຣະນີຂອງ COVID-19 ຢ່ ບ່ອນເຮັດວຽກ, state or territory health authority ຂອງທ່ ານຈະບອກທ່ ານວ່ າຈະເຮັດ
ແນວໃດ. ປະຕິບັດຕາມ ຄາແນະນາ ຂອງພວກເຂົາ.
ບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ ານຈະຕຶ້ ອງໄດຶ້ ທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂຶ້ າເຊຶ້ ອຢ່ າງລະອຽດກ່ ອນທີ່ຄົນຈະກັບໄປເຮັດວຽກ.

ຈະເປັນແນວໃດກ່ ຽວກັບສ່ ງຂອງສ່ ວນຕວຂອງພະນັກງານ?
ທ່ ານຄວນບອກໃຫຶ້ ພະນັກງານຂອງທ່ ານ ທາຄວາມສະອາດເຄ່ ອງໃຊຶ້ ສ່ວນຕົວທີ່ໃຊຶ້ ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກເປັນປະຈາເຊັ່ນ ແວ່ ນຕາ
ແລະ ໂທລະສັບ, ໃຊຶ້ ຜຶ້າເຊັດທ່ີ ຂຶ້ າເຊຶ້ ອ.

ຖ້ າທຸ ກສ່ ງທຸ ກຢ່ າງຖກຂາຍອອກໝດ, ຂ້ ອຍສາມາດຜະລດຢາຂ້ າເຊ້ ອເອງໄດ້ ບ?

ຢາຂຶ້ າເຊຶ້ ອທ່ີ ຊຶ້ ໃນຮຶ້ ານໄດຶ້ ແມ່ ນຖກຕຶ້ ອງກັບມາດຕະຖານຂອງລັດຖະບານ, ສະນຶ້ັ ນທ່ ານຈ່ ງຮຶ້ ວ່າມັນຈະໃຊຶ້ ໄດຶ້ .
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ, ທ່ ານສາມາດກະກຽມວິທີແກຶ້ ໄຂການຂຶ້ າເຊຶ້ ອດຶ້ ວຍການໃຊຶ້ ນຶ້ າຢາຊັກຟອກແລະນຶ້ າ. ຕຶ້ ອງໃຫຶ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານໃຊຶ້
ສານເຄມີຢ່ າງລະມັດລະວັງເພາະມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍ.

ພະນັກງານຂອງຂ້ ອຍຄວນນຸ່ ງເຄ່ ອງແນວໃດເພ່ ອ ທາຄວາມສະອາດ?
ໃນສະພາບການສ່ວນໃຫຍ່ , ມັນບ່ ຈາເປັນຕຶ້ ອງໃຫຶ້ ພະນັກງານໃສ່ເຄ່ ອງນຸ່ ງປຶ້ ອງກັນເພ່ ອ ທາຄວາມສະອາດບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງ
ທ່ ານ. ຈຸ ດເລີ່ມຕົຶ້ນ:
•
•
•

•

ຖົງມແມ່ ນຄວາມຕຶ້ ອງການຕ່ າສຸ ດ
ໜຶ້ າກາກອະນາໄມຄວນຖກນາໃຊຶ້ ຖຶ້າ ທາຄວາມສະອາດບລິເວນທ່ີ ຖກກະທົບຈາກກຣະນີທ່ີ ຖກຢຶ້ັ ງຢນ ຫ ຖກສົງໃສມີ
COVID-19
ເສຶ້ ອຄຸ ມ ແລະ ຊຸດທີ່ໃຊຶ້ ແລຶ້ ວຖິຶ້ມບ່ ຈາເປັນຕຶ້ ອງໃຊຶ້
ທ່ ານ ຈາເປັນຕຶ້ ອງມີອຸ ປະກອນປຶ້ ອງກັນສ່ວນຕົວໃຫຶ້ ແລະຝກອົບຮົມໃຫຶ້ ພະນັກງານຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບວິທີ ນາໃຊຶ້ມັນ
ຢ່ າງປອດໄພ.

ຜະລດຕະພັນ ຕ້ ານເຊ້ ອແບັກທເຣັຍຈະຂ້ າ COVID-19 ໄດ້ ບ?
ຜະລິດຕະພັນ ຕຶ້ ານເຊຶ້ ອແບັກທິເຣັຍ ຖກອອກແບບມາເພ່ ອຂຶ້ າເຊຶ້ ອແບັກທີເຣັຍ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ ຕາມ, COVID-19 ແມ່ ນເກີດມາ
ຈາກໄວຣັສຫາຍກວ່ າເຊຶ້ ອແບັກທີເຣັຍ, ສະນຶ້ັ ນຜະລິດຕະພັນຕຶ້ ານເຊຶ້ ອແບັກທີເຣັຍແມ່ ນບ່ ຈາເປັນ.
ສາລັບການທາຄວາມສະອາດມ, ສະບ່ ທາມະດາແລະນຶ້ າອຸ ່ ນກມີປະສິດຕິຜົນແລຶ້ ວ.

ຂ້ ມູ ນເພ່ ມເຕມ
ສາ ລັບຂຶ້ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບ COVID-19 ແລະ ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ, ໃຫຶ້ ເບ່ິ ງທ່ີ ເວັບໄຊຕ໌ Safe
Work Australia
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