வேலைச் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு –
சுத்திகரிப்பு
ந ோய்த்த ோற்று உள்ள ஒரு பர் இருமும்நபோது அல்லது தும்மும்நபோது
அவருடைய சுவோசபோட த் ிரவத் துகள்களின் மூலமோக ‘நகோவிட்-19’
ந ோய் பரவுகிறது. இந் டவரஸ் உள்ள ஒரு பரப்பு அல்லது தபோருடளத்
த ோட்ை பிறகு ஒருவர் னது வோய், ோசி அல்லது கண்கடளத்
த ோடுவ ன் மூலம் அவருக்கு இந் டவரஸ் த ோற்று ஏற்பைக்கூடும்.
நவடலத் லங்கள் குடறந் பட்சமோக ஒரு ோடளக்கு ஒரு முடறயோவது
கட்ைோயமோக சுத் ிகரிப்பு தசய்யப்பைநவண்டும். நசோப்புத்தூள் மற்றும்
ண்ண ீடரக் தகோண்டு சுத் ிகரிப்பது நபோதுமோன ோகும்.
ீங்கள் தசய்யநவண்டியடவ:
▪

▪
▪

நமற்பரப்புகடளத் த ோடுவட க் குடறந் பட்சமோக்கிக்
தகோள்ளநவண்டும்; அடையோளக் குறிகடள அங்கங்கு
டவக்கநவண்டும், மற்றும் வோடிக்டகயோளர்களுக்கு இட ப் பற்றி
ிடனவூட்டுவ ில் உங்களுடைய த ோழிலோளர்களுக்கு உ வியோக
இருக்கநவண்டும்.
த ோழிலோளர்களுடைய டககள் படும்படியோக உள்ள இைங்கடளக்
குடறக்கநவண்டும்.
இயன்றோல், நுடழவு-வோயிலிலும், தவளிநயறல்-வழியிலும் டக
கழுவல் அல்லது டகச் சுத் ிகரிப்போன் வச ிகடள ஏற்போடு
தசய்யுங்கள்.

சுத்திகரிப்பும் கிருமிநீ க்கமும் செய்ேது எப்படி
ஒரு நமற்பரப்பிடனக் கிருமி ீக்கம் தசய்வ ற்கு முன்போக, அந் இைம்
மு லில் சுத் ம் தசய்யப்பைநவண்டியது முக்கியம். தூசி மற்றும்
அழுக்குப்படிவு இருந் ோல் கிருமி ோசினிகளுக்குள்ள கிருமிகடளக்
தகோல்லும் ிறன் குடறயக்கூடும்.
குந் சுத் ிகரிப்பு மற்றும் கிருமி ோசினிப் தபோருட்கடளயும், சரீரப்
போதுகோப்பு சோ னங்கடளயும் ீங்கள் உங்களுடைய த ோழிலோளர்களுக்குக்
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தகோடுக்கநவண்டும், மற்றும் அவற்டற எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்ப ில்
அவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு இருப்பட
ீங்கள்
உறு ிப்படுத் நவண்டும்.

சுத்திகரிப்பு மற்றும் கிருமிநீ க்கம் ஆகியேற்றிற்கு
இலைவயயுள்ள ேித்தியாெம் என்ன?
சுத்திகரிப்பு என்பது, நசோப்பு மற்றும் ண்ண ீர் கலந் கலடவடயப்
பயன்படுத் ி நுண்ணுயிரிகடளயும் (கிருமிகள் மற்றும் டவரசுகள்), தூசி
மற்றும் அழுக்குப் படிவுகடளயும் நமற்பரப்புகளில் இருந்து ோநம
அகற்றுவ ோகும்.
கிருமிநீக்கம் என்பது, இரசோயனப் தபோருட்கடளப் பயன்படுத் ி
நமற்பரப்புகளிலுள்ள கிருமிகடளக் தகோல்வ ோகும். டவரஸ் த ோற்று ஒரு
நமற்பரப்பில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற ருணத் ில் மட்டுநம தபோதுவோக
கிருமி ோசினிகளுக்கோன ந டவ ஏற்படும்.

எந்தப் பகுதிகலளச் சுத்திகரிப்பும் கிருமிநீ க்கமும்
செய்யவேண்டும், மற்றும் எவ்சேப்வபாது
செய்யவேண்டும்?
க வின் டகப்பிடிகள், ‘தகௌண்ட்ைர்கள்’ த ோடலநபசிகள், EFTPOS, மற்றும்
கழிவடற வச ிகள் நபோன்ற அடிக்கடி டக படும் பரப்புகள் எதுவும்
வறோமல் அவ்வப்நபோது சுத் ம் தசய்யப்பைநவண்டும்.
கண்ணுக்குத் த ரியும் அளவிற்கு அழுக்கோயுள்ள, அல்லது சிந் ல்கள்
உள்ள பரப்புகள் கூடிய விடரவில் சுத் ம் தசய்யப்பைநவண்டும்.
உறு ிப்படுத் ப்பட்ை அல்லது சந்ந கிக்கப்படும் ‘நகோவிட்-19’
ந ோய்த்த ோற்று நவடலத் லத் ில் இருந் ோல், கிருமி ீக்கம் அவசியம்.
உங்களுடைய நவடலத் லத் ிற்குள் ஒவ்தவோரு ோளும் பல ஆட்கள்
உள்நள வருவோர்கநளயோனோல், ீங்கள் ினமும் கிருமி க்
ீ கம்
தசய்யநவண்டும் எனவும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.
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என்னுலைய வேலைத்தைத்தில் ‘வகாேிட்-19’
வநாய்த்சதாற்று உள்ள ஒருேர் இருந்தால் என்ன
செய்யவேண்டும்?
உங்களுடைய நவடலத் லத் ில் ‘நகோவிட்-19’ ந ோய்த்த ோற்று உள்ள
ஒருவர் இருந் ோல், உங்களுடைய ‘மோ ில அல்லது எல்டலப்பகு ி
சுகோ ோர அ ிகோரம்’ (state or territory health authority) ீங்கள் என்ன
தசய்யநவண்டும் என்று உங்களுக்குச் தசோல்லும். அவர்களுடைய
அறிவுறுத் ல்கடளப் பின்பற்றுங்கள்.
ஆட்கள் நவடலத் லத் ிற்குத் ிரும்புவ ற்கு முன்போக உங்களுடைய
நவடலத் லமோனது முற்றிலுமோகச் சுத் ிகரிப்பு தசய்யப்பட்டுக்
கிருமி ீக்கம் தசய்யப்பைநவண்டியிருக்கும்.

சதாழிைாளர்கள் பயன்படுத்தும் அேர்களுலைய
சொந்தப் சபாருட்கலளக் குறித்து என்ன செய்ேது?
கிருமி ீக்கத் ிற்கோன துடைப்புக் கோகி ங்கடளப் பயன்படுத் ி,
கண்ணோடிகள், த ோடலநபசிகள் நபோன்ற நவடலத் லத் ில்
பயன்படுத் ப்படும் ஒருவருடைய தசோந் ப் தபோருட்கடள அவ்வப்நபோதுத்
வறோமல் சுத் ம் தசய்யநவண்டும்.

எல்ைாப் சபாருட்களும் கலைகளில் ேிற்பலனயாகித்
தீர்ந்திருந்தால், நான் என்னுலைய சொந்தக்
கிருமிநாெிலனலயத் தயாரித்துக்சகாள்ளைாமா?
கடைகளில் வோங்கப்படும் கிருமி ோசினிகள் அரசின் ர ிர்ணயங்கடளப்
பூர்த் ி தசய்படவயோக இருக்கும், ஆ லோல் அடவ தசயலூக்கமோனடவ
என்பது உங்களுக்குத் த ரியும். இருந் ோலும், ‘ப்ள ீச்’ மற்றும் ண்ண ீடரப்
பயன்படுத் ிக் கிருமி ோசினிக் கலடவ ஒன்டற ீங்கள்
யோரித்துக்தகோள்ளலோம். இரசோயனப் தபோருட்கள் ஆபத் ோனடவயோக
இருக்கக்கூடுமோ லோல், அவற்டற ங்
ீ கள் சோக்கிரட யோகக் டகயோளுவட
உறு ிப்படுத் ிக்தகோள்ளுங்கள்.
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சுத்திகரிப்பு செய்யும்வபாது என்னுலையப் பணியாளர்கள்
எப்படிப்பட்ை உடுப்புகலள அணியவேண்டும்?
தபரும்போன்டமயோன சூழல்களில், உங்களுடைய நவடலத் லத் ிடனச்
சுத் ிகரிப்பு தசய்வ ற்கோகப் போதுகோப்பு உடுப்புகடள அணியநவண்டிய
ந டவ உங்களுடைய த ோழிலோளர்களுக்கு இருக்கோது. ஆரம்ப ிடலயில்:
▪
▪

▪
▪

டகயுடறகள் குடறந் பட்சத் ந டவப்போைோகும்
சந்ந கிக்கப்படும் அல்லது உறு ிப்படுத் ப்பட்ை ‘நகோவிட்-19’
த ோற்றினோல் ஒரு பகு ி போ ிக்கப்பட்டிருந் ோல், மருத்துவ
முகக்கவசங்கள் பயன்படுத் ப்பைநவண்டும்.
அங்கிகள் மற்றும் ஒரு-முடற போவிப்பு உைல்நபோர்த் ி-உடுப்புகள்
ந டவப்பைோது.
சரீரப் போதுகோப்பு சோ னங்கள் எதுவும் ந டவப்பட்ைோல் அவற்டற
ீங்கள் தகோடுக்கநவண்டும், மற்றும் அவற்டறப் போதுகோப்போகப்
பயன்படுத்துவது எப்படி என்பட ப் பற்றியப் பயிற்சிடய உங்களுடைய
த ோழிலோளர்களுக்குக் தகோடுக்கநவண்டும்.

நுண்ணுயிர்க்சகால்ைி உற்பத்திப்சபாருட்கள் ‘வகாேிட்19’-ஐக் சகால்லுமா?
நுண்ணுயிர்க்தகோல்லி உற்பத் ிப்தபோருட்களோனடவ நுண்ணுயிரிகடளக்
தகோல்வ ற்கோக வடிவடமக்கப்பட்ைடவ. இருந் ோலும், ‘நகோவிட்-19’
ந ோயோனது ஒரு நுண்ணுயிரிடய விை ஒரு டவரஸ்-இனோல்
ஏற்படுத் ப்படுகிறது, ஆகநவ நுண்ணுயிர்க்தகோல்லி உற்பத் ிப்
தபோருட்களுக்குத் ந டவயில்டல.
டககடளக் கழுவுவ ற்கு, எப்நபோதும் பயன்படுத்தும் நசோப்பும், தவன்ன ீரும்
தசயலூக்கமுடைய ோக இருக்கும்.

வமைதிகத் தகேல்கள்
‘நகோவிட்-19’ மற்றும் நவடலச் சுகோ ோரம் மற்றும் போதுகோப்பு
ஆகியவற்டறப் பற்றிய நமல ிகத் கவல்களுக்கு Safe Work Australia website
- இற்குச் தசல்லுங்கள்.
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