COVID-19 – কর্ম ক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিষয়ক তথ্য
এই সত্যপত্রটি আপনার কর্মক্ষেত্রক্ষক COVID-19 ননরাপদ করার জনয আপনাক্ষক সাহায্য করক্ষে। অনযানয COVID19-এর ত্থ্য আপনার ভাষাক্ষত্ও পাওয়া য্ায়।
কর্মক্ষেক্ষত্র স্বাস্থ্য ও ননরাপত্তা (ওয়াকম হহলথ্ অযান্ড হসফটি) আইনগুক্ষলা আপনাক্ষক আপনার কর্মক্ষেক্ষত্র আপনার
ননক্ষজক্ষকসহ, স্টাফ, কন্ট্রাক্টর, কাস্টর্ার আপনার কর্ী ও অনযানযক্ষদর স্বাস্থ্য, ননরপত্তা এেং কলযাক্ষের প্রনত্ য্ত্ন ননক্ষত্
আক্ষদশ হদয়। আপনাক্ষক অেশযই স্বাস্থ্য ও ননরাপত্তার ঝুঁ নকগুক্ষলাক্ষক য্ত্টা সম্ভে সরাক্ষত্ ো কনর্ক্ষত্ হফলক্ষত্ হক্ষে।
এটিই আইন।
পনরকল্পিা এিং য াগাক্ষ াগ করুি
আপনাক্ষক অেশযই আপনার কর্মক্ষেক্ষত্র COVID-19-এর েনহিঃপ্রকাক্ষশর ঝুঁ নকর েযেস্থ্া ননক্ষত্ হক্ষে। কর্ীক্ষদরক্ষক ননরাপদ
রাখক্ষত্ আপনাক্ষক আপনার কর্মক্ষেক্ষত্রর জনয একটি পনরকল্পনা করক্ষত্ হক্ষে য্ার র্ক্ষযয শারীনরক দূরত্ব, স্বাস্থ্যনেনয এেং
পনরষ্কার পনরচ্ছন্নত্া অন্তভম ক্ত।
আপনার পনরকল্পনাটি কায্মকর নকনা ত্া নননিত্ করক্ষত্ আপনাক্ষক আক্ষরা য্া করক্ষত্ হক্ষে ত্া হক্ষলািঃ
• নেশ্বাসক্ষয্াগ্য উৎস হথ্ক্ষক সাম্প্রনত্ক ত্থ্যগুক্ষলাক্ষত্ আপ ট হেট থ্াকুন। আপনার হস্টট ও হটনরক্ষটানরক্ষত্ গ্ে
স্বাস্থ্য ননক্ষদম শনাগুক্ষলা আপনার র্ক্ষত্া েযেসাগুক্ষলার জনয নেনযননক্ষষয ও আেশযকত্াগুক্ষলার নীনত্ অন্তভম ক্ত
কক্ষর।
• আপনার কর্মক্ষেক্ষত্র COVID থ্াকক্ষল আপনন কী করক্ষেন ত্ার জনয প্রস্তুত্ থ্াকুন।
• আপনন হয্ উপাক্ষয় কাজ কক্ষর থ্াক্ষকন ত্াক্ষত্ পনরেত্ম ক্ষনর কারক্ষে হকান ঝুঁ নক আক্ষে নকনা ত্া নেক্ষেচনায় আনন
(ক্ষয্র্নিঃ কাস্টর্াক্ষরর আক্রর্ে, ো কর্ীক্ষদর নেনচ্ছন্ন হওয়া)।
• আপনার কর্ীক্ষদর সাক্ষথ্ কথ্া েলন এেং ত্াুঁক্ষদর উক্ষেগ্ ননক্ষয় নচন্তা করুন
• স্টাফক্ষদর প্রনশেে নদন এেং কী করক্ষত্ হক্ষে ত্া সোই হয্ন জাক্ষন হস েযাপারটি নননিত্ করুন।
• COVID-19-এর ঝুঁ নকগুক্ষলা ও এর নেস্তার কীভাক্ষে থ্ার্াক্ষনা য্ায় হস েযাপাক্ষর র্ানষক্ষদর র্ক্ষন কনরক্ষয় নদক্ষত্
সাইন ও হপাস্টার লাগ্ান।
COVID-19-এর নিস্তার থ্ার্াি
• আপনন ো আপনার কর্ীরা অসস্থ্ (জ্বর, কানশ, গ্লা েযাথ্া এেং ননিঃশ্বাক্ষসর স্বল্পত্া) হক্ষল অেশযই োড়ীক্ষত্
থ্াকক্ষত্ হক্ষে।
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• র্ানষরা য্াক্ষত্ ১.৫ নর্টার দূরত্ব েজায় রাক্ষখন ত্া নননিত্ করুন।
• কর্ীরা হয্ন ঘনঘন ত্াুঁক্ষদর হাত্ সাোন ও পানন নদক্ষয় হযৌত্ কক্ষরন ো অযালক্ষকাহলনভনত্তক হযান্ড সযাননটাইজার
েযেহার কক্ষরন হস েযাপাক্ষর ত্াুঁক্ষদর উৎসানহত্ করুন।
• কর্ীক্ষদরক্ষক ভাক্ষলা স্বাস্থ্যনেনয হর্ক্ষন চলক্ষত্ এেং কানশ ও হাুঁনচ হয্ন ত্াুঁক্ষদর কনইক্ষত্ হদন হস নেষক্ষয়
উৎসানহত্ করুন।
• আপনার কর্মক্ষেত্র হয্ন ননয়নর্ত্ভাক্ষে পনরষ্কার ও জীোনর্ক্ত করা হয় ত্া নননিত্ করুন। োরংোর স্পষম করা
হয় এর্ন পৃ ষ্ঠত্লগুক্ষলা ঘনঘন পনরষ্কার করুন।
• কর্ীক্ষদর জনয েযনক্তগ্ত্ সরো উপকরে (ক্ষয্র্ন হাত্ক্ষর্াজা এেং র্াস্ক) রাখন, য্নদ ত্াুঁক্ষদর প্রক্ষয়াজন হয়।
পু িঃর্ূ ল্যায়ি
• আপনার পনরকল্পনাটি কাজ করক্ষে নকনা ত্া ননয়নর্ত্ভাক্ষে পনিঃর্ূলযায়ন করুন এেং কর্ীক্ষদরক্ষক COVID-19
ননরাপদ রাখন।
• য্নদ হকান নত্ন ঝুঁ নকর উত্থান ঘক্ষট, ত্ক্ষে অনত্নরক্ত নত্ন হকান েযেস্থ্া হনোর প্রক্ষয়াজন হক্ষল ত্া নেক্ষেচনা
করুন।
COVID-19 এেং কর্মক্ষেক্ষত্র স্বাস্থ্য ও ননরাপত্তা নেষক্ষয় আক্ষরা ত্ক্ষথ্যর জনয, Safe Work Australia
ওক্ষয়েসাইটটিক্ষত্ য্ান।
কর্মক্ষেক্ষত্র স্বাস্থ্য ও ননরাপত্তা নেষক্ষয় আক্ষরা সত্য পক্ষত্রর জনয COVID-19 Information in your language
ওক্ষয়েসাইটটিক্ষত্ য্ান।
স্বাস্থ্য ত্ক্ষথ্যর জনয health.gov.au ওক্ষয়েসাইটটিক্ষত্ য্ান।
আপনার কর্মক্ষেক্ষত্রর সাক্ষথ্ প্রক্ষয্াজয নননদম ষ্ট প্রাসনিক ত্ক্ষথ্যর জনয অনগ্রহ কক্ষর WHS regulator in your state or
territory ওক্ষয়েসাইটটিক্ষত্ য্ান।
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