COVID-19 – အလု ပ်ခွင်နေရာမျာျားအတွ က် အလု ပ်ခွင် ကျေ်ျားမာနရျားနှင်
န ျားကင်ျားလု ြုံ ခခြုံ နရျားဆု င်ရာ သတင်ျားအချက်အလက်မျာျား
ဤအချက်အလက်စာစစာင်သည် သင် အလု ပ်ခွင်စေရာကု COVID-19 စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စေစစရေ် သင်အာေး
အစ ာက်အကူ ခပပါမည်။ အခခာေးစသာ COVID-19 သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကု သင် ာသာသာစကာေးခြင်
လည်ေးရရနု င်ပါသည်။
အလု ပ်ခွင် ကျေ်ေးမာစရေးနင် စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စရေးဆု င်ရာ ဥပစေမျာေးသည် သင်အစေခြင် သင်အလု ပ်ခွင်ရ သင်
အလု ပ်သမာေးမျာေးနင် အခခာေးသူ မျာေး၏ ကျေ်ေးမာစရေး၊ စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စရေးနင် စကာင်ေးမွ ေ်သာယာစရေးကု
စစာင်စရာက်စပေးရေ် ခပဌာေ်ေး ာေးပါသည်၊ သင်၊ သင်ဝေ် မ်ေးမျာေး၊ ကေ် ရု က်ခြင်လုပ်သူမျာေး၊ စြာက်သည်မျာေးနင်
ဧည်သည်မျာေး အပါအဝင်ခြစ်သည်။ သင်သည် ကျေ်ေးမာစရေးနင် စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စရေး အန တရာယ်မျာေးကု လု ပ်နု င်သမျှ
အတု င်ေးအတာအ ြယ်ရာေးပစ်ရမည် သု မဟု တ် အေည်ေးဆြုံု ေးခြစ်စအာင်လုပ်ရမည်။ ၎င်ေးမာ ဥပစေခြစ်သည်။
အစီ အစဥ်နှင် ဆက်သွယ်နရျား
သင်သည် သင်အလု ပ်ခွင်စေရာ၌ COVID-19 နင် စတွ မှု အန တရာယ်ကု စီ မြုံခေ် ခွွဲရမည်။ အလု ပ်သမာေးမျာေးအာေး
စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စေစအာင် ာေးရေ် သင်သည် လူ ချင်ေး ခပ်ခွာခွ ာ စေခခင်ေး၊ တစ်ကု ယ်စရ သေ် စင်စရေးနင်
သေ် ရင်ေးစရေးလု ပ်ခခင်ေး ပါဝင်သည် သင် အလု ပ်ခွင်စေရာအတွ က် အစီ အစဥ်တစ်ရပ်ကု လု အပ်ပါမည်။
သင် အစီ အစဥ်မာ
•

•

•

•
•
•

စရာက်စ ကာင်ေး စသချာစစရေ် သင်သည်-

ခု င်လု ြုံ သည် သတင်ေးရရာဇာတ်ခမစ်မျာေးမ စောက်ဆု ြုံ ေးအချေ်အ တည်ေးခြတ် ာေးသည်
အချက်အလက်မျာေးကု လည်ေး သရစေရမည်။ သင်ခပည်ေယ် သု မဟု တ် အုပ်ချျုပ်ခြုံေယ်စခမရ အမျာေးခပည်သူ
ကျေ်ေးမာစရေး လမ်ေးညွှ ေ်မျာေး တွ င် သင် စီ ေးပွ ာေးလု ပ်ငေ်ေး အမျျုေးအစာေးအတွ က် ပတ်ပင်ကေ် သတ်ချက်မျာေးနင်
လု အပ်ချက်မျာေးနင်ပတ်သက်သည် စည်ေးမျဥ်ေးမျာေး ပါရပါသည်။
သင် အလု ပ်ခွင်စေရာ၌ အကယ်၍ COVID ရလျှင် သင် လု ပ်မည်ခြစ်သည်အရာကု လည်ေး ခပင်ဆင်ရမည်။
သင် အလု ပ်လုပ်သည် ေည်ေးလမ်ေးကု စခပာင်ေးလွဲ လု က်ခခင်ေးမ ခြစ်စပေါ်လာခွဲ သည် အန တရာယ် အသစ်
တစ်ခုခုကု လည်ေး ည်သွင်ေးစဥ်ေးစာေးရမည် (ဥပမာ-စြာက်သည် ရေ်လု ခခင်ေး သု မဟု တ် အလု ပ်သမာေးမျာေး
အ ီ ေးကျေ်စေရခခင်ေး)။
သင် အလု ပ်သမာေးမျာေးနင်လည်ေး စကာေးစခပာဆု ရမည်ခြစ်ပပီ ေး သူ တု ၏ စု ေးရမ်ပူပေ်မှုမျာေး အစ ကာင်ေးကု လည်ေး
စဥ်ေးစာေးရမည်။
ဝေ် မ်ေးမျာေးကု လည်ေး စလကျင်စပေးရမည်ခြစ်ပပီ ေး လု ပ်ရမည်အရာကု လူ တု င်ေး သရရေ်ကု လည်ေး
စသချာစစရမည်။
လူ မျာေးအာေး COVID-19 အန တရာယ်မျာေးနင် ကူ ေးစက်ပျြုံ နြုံ မှု တာေးဆီ ေးပြုံု ကု သတစပေးရေ် ဆု င်ေး ု တ်မျာေး နင်
စ ကာ်ခငာပု စတာမျာေး ကု လည်ေး စ ာင် ာေးရမည်။
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COVID-19 ကျားစက်ပျြုံ နှ ြုံ မှုကု တာျားဆီျားပါ
• အကယ်၍ သင်နင် သင်အလု ပ်သမာေးမျာေးသည် စေ ု င်မစကာင်ေး (ကု ယ်ပူအြျာေးတက်ခခင်ေး၊
စချာင်ေးဆု ေးခခင်ေး၊ လည်စချာင်ေးောခခင်ေးနင် အသက်ရှူ ကျပ် ခခင်ေး) ခြစ်လျှင် အမ်၌စေရမည်။
• လူ မျာေးသည် အေည်ေးဆြုံု ေး ၁.၅ မီ တာ အကွ ာအစဝေး လူ ချင်ေးခွ ာ၍ စေနု င်စ ကာင်ေး စသချာစစပါ။
• အလု ပ်သမာေးမျာေးအာေး သူ တု ၏ လက်မျာေးကု စရနင် ဆပ်ခပာခြင် အေည်ေးဆြုံု ေး စကက ေ် ၂၀ ကာစအာင်
မ ကာခဏစဆေးစ ကာရေ် သု မဟု တ် အရက်ပျြုံပါ- လက်ပု ေးသတ်သေ် စင်စဆေးရည်ကု သြုံု ေးရေ် တု က်တွေ်ေးပါ။
• အလု ပ်သမာေးမျာေးအာေး တစ်ကု ယ်စရ သေ် စင်စရေးကု လု ပ်ရေ်နင် သူ တု ၏ လက်စမာင်ေး ွဲ စချာင်ေးဆု ေး
သု မဟု တ် နာစချရေ် တု က်တွေ်ေးပါ။
• သင် အလု ပ်ခွင်စေရာကု ပြုံု မေ် သေ် ရင်ေးစရေးလု ပ်စပေးပပီ ေး ပု ေးသတ်သေ် စင်စပေးစ ကာင်ေး စသချာစစပါ။
မ ကာခဏ စတွ ခြုံ ရသည် မျက်နာခပင်မျာေးကု ပု မု ၍ မ ကာခဏ သေ် ရင်ေးစပေးပါ။
• အလု ပ်သမာေးမျာေးအတွ က် ကု ယ်စရေးကု ယ်တာ အကာအကွ ယ်စပေး ကရယာ (လက်အတ်မျာေးနင်
နာစခါင်ေးစည်ေးမျာေးကွဲ သု ) ကု အကယ်၍ သူ တု လု အပ်လျှင် ရယူ ာေးပါ။ ၎င်ေးတု ကု မည်သု
အသြုံု ေးခပရစ ကာင်ေး သူ တု အာေး သင် ကာေးစပေးပါ။

ပပေ်လည်သု ြုံ ျားသပ်ပါ
• သင် အစီ အစဥ်ကု ၎င်ေးမာ အလု ပ်ခြစ်စ ကာင်ေး စသချာစစရေ် ပြုံု မေ် သြုံု ေးသပ်ပပီ ေး အလု ပ်သမာေးမျာေးအာေး
COVID-19 မ စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စေစစရပါမည်။
• အကယ်၍ အန တရာယ် အသစ် တစ်ခုခု စပေါ်စပါက်ခွဲလျှင် စောက် ပ် အစရေးယူ လု ပ်စဆာင်မှုမျာေး
ချမတ်စပေးရေ် သင် လု အပ်သည် ဟု တ်မဟု တ် ည်သွင်ေးစဥ်ေးစာေးပါ။

COVID-19 နင် အလု ပ်ခွင် ကျေ်ေးမာစရေးနင် စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စရေးတု နင် ပတ်သက်သည် ပု မု သရလု စသာ
အချက်အလက်မျာေးကု Safe Work သစစ တေးလျ ဝက် ်ဆု က် တွ င် ကည်ပါ။
အလု ပ်ခွင် ကျေ်ေးမာစရေးနင် စ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ စရေးတု နင်ပတ်သက်၍ အပု အချက်အလက်စာစစာင်မျာေးကု COVID-19
အချက်အလက်မျာေးကု သင်၏

ာသာစကာေးခြင် စရေး ာေးသည် ဝက် ်ဆု က် တွ င် ကည်ပါ။

ကျေ်ေးမာစရေး အချက်အလက်မျာေးကု health.gov.au တွ င် ကည်ရှု ပါ။
သင်၏ အလု ပ်ခွင်စေရာအတွ က် သီ ေးခခာေး သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးအတွ က် စကျေးဇူ ေးခပ၍
သက်ဆု င်ရာ သင်ခပည်ေယ် သု မဟု တ် အု ပ်ချျုပ်ခြုံေယ်စခမရ WHS စည်ေးမျဥ်ေးကကီ ေး ကပ်စရေးအြွွဲ ကု ဆက်သွယ်ပါ။

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 - Work health and safety information for workplaces - 12072020 - Burmese

