COVID-19
Sức khỏe và an toàn lao động: Thông tin dành cho
nhân viên/công nhân
Theo kiểu mẫu các luật An toàn và Sức khỏe Lao động, người chủ của quý vị có trách nhiệm bảo
toàn sức khỏe và giữ an toàn cho nhân viên/công nhân và những người khác tại nơi làm việc.
Nhân viên/công nhân cần làm gì?
Quý vị có bổn phận giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân một cách hợp lý và không ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe và an toàn của người khác.
Quý vị cần tuân theo bất kỳ chủ trương hoặc hướng dẫn hợp lý nào do người chủ thực hiện để đối
phó với COVID-19. Điều này bao gồm nếu quý vị làm việc ở một địa điểm khác, chẳng hạn như làm
việc tại nhà.
Các người chủ cần làm gì?
Người chủ của quý vị phải xác định các rủi ro đối với sức khỏe và an toàn lao động liên quan đến tiếp
xúc với vi-rút COVID-19 và nếu có thể, thì thực hiện các biện pháp khống chế thích hợp. Họ cần tuân
theo các chỉ thị của chính phủ, bao gồm duy trì khoảng cách (physical distancing) phù hợp - duy trì
sao cho mọi người tại nơi làm việc cách nhau ít nhất 1,5 mét.
Các nguy cơ do vi-rút COVID-19 gây ra có thể là về thể chất hoặc tâm lý xã hội.
Những gì người chủ của quý vị có thể thực hiện để đối phó với nguy cơ tiếp xúc với vi-rút COVID-19
sẽ phụ thuộc vào nơi làm việc của quý vị và công việc quý vị làm. Người chủ của quý vị nên nói
chuyện với quý vị về những gì họ định thực hiện.
Họ có thể:
•

thực hiện các biện pháp để mọi người tránh tiếp xúc gần gũi với nhau – duy trì mọi người tại
nơi làm việc cách nhau ít nhất 1,5 mét.

•

khuyến khích mọi người tại nơi làm việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ (good hygiene) bằng cách
cung cấp tiện nghi vệ sinh phù hợp để nhân viên/công nhân rửa tay bằng xà-bông và nước ít
nhất 20 giây hoặc sử dụng thuốc sát trùng tay có cồn

•

cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân

•

tăng cường vệ sinh tại nơi làm việc

•

hạn chế người khác ra vào nơi làm việc

•

chỉ thị quý vị làm việc ở một địa điểm khác, chẳng hạn như nhà – xin nhớ điều này có thể làm
thay đổi, làm tăng hoặc gây ra các rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động

Tôi nên làm gì nếu nghĩ rằng tôi bị nhiễm COVID-19?
Quý vị nên:
•

đi khám bệnh (seek medical advice)

•

đừng đi làm
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•

thông báo cho người chủ biết càng sớm càng tốt và cho họ biết tin tức cập nhật nhất nếu tình
trạng của quý vị thay đổi, ví dụ nếu xác nhận quý vị bị nhiễm vi-rút

Tôi có thể nghỉ làm vì lý do không an toàn hay không?
Nếu lo lắng về sự an toàn của mình, quý vị hãy nói chuyện với người chủ hoặc Đại diện Sức khỏe và
An toàn (HSR).
Trong một số trường hợp, nhân viên/công nhân có quyền nghỉ làm hoặc từ chối làm công việc không
an toàn. Quý vị có quyền này nếu có mối lo ngại hợp lý rằng quý vị sẽ gặp nguy cơ nghiêm trọng đối
với sức khỏe và sự an toàn của mình vì mối nguy hiểm trước mắt hoặc sắp xảy ra – trường hợp này
có thể bao gồm tiếp xúc với vi-rút COVID-19.
Nếu nghỉ làm vì lý do không an toàn, quý vị cần thông báo cho người chủ biết càng sớm càng tốt.
Sau đó, quý vị cũng phải sẵn sàng để đảm nhận công việc thay thế phù hợp, chẳng hạn như làm việc
tại nhà.
Muốn biết thêm thông tin
Muốn biết thông tin về sức khỏe và an toàn lao động, truy cập trang mạng Safe Work Australia (Safe
Work Australia website)
Muốn biết thông tin về nghỉ phép và lương bổng của quý vị, truy cập Thanh tra viên Việc làm Công
bằng (Fair Work Ombudsman)
Muốn biết thông tin về y tế, truy cập health.gov.au
Xin lưu ý kiểu mẫu các luật WHS đã được thực thi trong tất cả các phạm vi tư pháp ngoại trừ Victoria
và Tây Úc. Muốn biết thông tin cụ thể về địa điểm nơi quý vị làm việc, vui lòng liên lạc với cơ quan
giám sát WHS liên quan tại tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ (WHS regulator in your state or
territory).
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