အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း - လူ ချင််း ခပ်ခွာခွ ာရနခခင််း
နီးနီးကပ်ကပ် အထိ အတ
ို ီးခမြှငွေ့်တေသည်။

ွေ့ရိ ရင်ီး အလု ပ်လုပ်ကိုင်ခြင်ီးသည် COVID-19 နငွေ့်ထိတ

လက်ရိ ကျန်ီးမာတရီး အကကံ ဉာဏ် မာ အလု ပ်ြင်၌ ရိ သညွေ့်လူမျာီး အပါအဝင် လူ
ြပ်ြာြာတနခြင်ီး တ ာင်ရက်မှုမျာီးကို ခြေ်နိုင်သညွေ့်တနရာ ို င်ီး င် လု ပ်ရမည်။

ွေ့ြံ ရမညွေ့် အန တရာယ်

ို င်ီးသည် လူ ြျင်ီး

သင်သည် COVID-19 နငွေ့်ပ ်သက်သညွေ့် ကျန်ီးမာတရီးနငွေ့်တ ီးကင်ီးလံု ခြံ တရီး အတကကာင်ီးကို
အလု ပ်သမာီးမျာီးနငွေ့် က ကျန်ီးမာတရီးနငွေ့် တ ီးကင်ီးလံု ခြံ တရီး ကို ယ်ောီးလယ်မျာီး ွေ့ို နငွေ့် တခပာ ို တ ီးတနီးရမည်။

လူ ချင််း ခပ်ခွာခွ ာရနခခင််း ဆု သည်မှာ အ ယ်နည််း။
ခြေ်နိုင်သညွေ့် တနရာ ို င်ီး င် လူ
အကာအတဝီး င် တနရမည်။

ို င်ီးသည် (မိ မိ ွေ့ို ၏ မိ သာီးေု ခပင်ပရိ ) အခြာီးသူ မျာီးမ အနည်ီး ု ံ ီး ၁.၅ မ ာ

အြျိ ွေ့တသာ ခပည်နယ်မျာီးနငွေ့် အု ပ်ြျ ပ်ြံနယ်တခမမျာီး
င် အလု ပ်ြင်တနရာ၌ ေ်ြျိန်လျှင် ရိ တနနို င်သညွေ့်
လူ ေု ေု တပါင်ီး အတရအ က်အတပေါ် ကနွေ့်သ ်ြျက်မျာီးလည်ီး ရိတကာင်ီး ရိ နိုင်သည်။
အလု ပ်ခွင်၌ အလု ပ်ရှင်မျာ်းကု မည်သု ရသာ လူ ချင််း ခပ်ခွာခွာရနခခင််း ရဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းကု
လု ပ်ခု င််းနု င်ပါသလဲ။

အြင်ီးအကျင်ီးအခပင်အ င်
အလု ပ်ြင်တနရာ အြင်ီးအကျင်ီးအခပင်အ င်နငွေ့် သငွေ့် အလု ပ်ေီး င်ီးမှု အတနအထာီးမျာီးကို လူ ြျင်ီး ြပ်ြာြာတနခြင်ီး
လု ပ်နိုင်တေရန်အ က် ခပန်လည်တခပာင်ီးလဲပု ံ တြာ်တပီးရန် လို တကာင်ီး လို နို င်သည်။ လူ ြျင်ီး ြပ်ြာြာတနခြင်ီးကို
သ ်မ ်တပီးထာီးရန်အ က် ကကမ်ီးခပင် သို ွေ့မဟု ် နံ ရံ အမ ်အသာီးလု ပ်ထာီးခြင်ီးမျာီးကို ေဥ်ီးောီးပါ။
အလု ပ်ြင်တနရာ အြင်ီးအကျင်ီးအခပင်အ င်ကို တခပာင်ီးလဲတပီးတနခြင်ီးခြေ်လျှင် သငွေ့် အြင်ီးအကျင်ီးအခပင်အ င်မာ
အလု ပ်သမာီးမျာီးအ က် အဝင်၊ အထက်နငွေ့် အလု ပ်ြင်အ င်ီး ပံု မန် အလု ပ်လုပ်ကိုင်ရာ အတခြအတနမျာီးနငွေ့်
အတရီးတပေါ် အတခြအတနမျာီး နေ်မျိ ီးလံု ီး၌ တ ီးကင်ီးောခြငွေ့် လှု ပ်ရာီးသာီးလာနို င်တေရမည်။
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အစည််းအရ ်းပွ ဲမျာ်းနှ င် ရလကျင်သင်တန််း
အလု ပ်သမာီး ေု တဝီးပဲ မျာီးမာ မရိ မခြေ် လို အပ်သညွေ့်ကိေစ၌ မျက်နာြျင်ီး ို င် နည်ီးလမ်ီး-မဟု
သို ွေ့မဟု ် ဗဒယို ြုန်ီးတြေါ်ခြင်ီး နည်ီးလမ်ီးကို သံု ီးပါ။
အကယ်၍ မျက်နာြျင်ီး ို င် နည်ီးလမ်ီး- မဟု
လူ အတရအ က်ကို ကနွေ့်သ ်ပါ။

်သညွေ့်

ဲလ်လ

်သညွေ့် နည်ီးလမ်ီးမာ မခြေ်နိုင်လျှင် အေည်ီးအတဝီး အြျိန်ပမာဏနငွေ့်

လူ မျာီးမာ အနည်ီး ု ံ ီး ၁.၅ မ ာ အကာ၌ ခြာီးတနရန် တသြျာတေပါ။ အကယ်၍ အိ မ် င်ီး၌ခြေ်လျှင် တလဝင်
တလထက်တကာင်ီးတအာင် တသြျာတေပါ။

အလု ပ်ခွင်ရန ာ ပြုံ ပု ်းပစစ ည််းမျာ်း
ပရိ တ ာဂမျာီးကို ခြနွေ့်ကကဲထာီးပပီး ေ်ြျိန်လျှင် (အြျိန်ြဲ ၍ အောီးောီးရန် အာီးလပ်ြျိန်မျာီး) အမျာီးသံု ီးတနရာမျာီးကို
အသံု ီးခပတနသညွေ့် အလု ပ်သမာီး အတရအ က်ကို တလျှာွေ့ြျတပီးပါ။
ဓါ ်တလကာီးမျာီး င် အလု ပ်သမာီးမျာီးမာ ခြေ်နိုင်လျှင် ၁.၅ မ ာ အကာ၌ ခြာီး၍တနရန် တသြျာတေပါ။
လူ ြျင်ီး ြပ်ြာြာတနခြင်ီး အတကကာင်ီး ို င်ီး ု ်မျာီး တထာင်ထာီးပါ။ Safe Work Australia ဝက် ် ို က် င်
တကကာ်ခငာမျာီးနငွေ့် ပံွေ့ ပို ီးရင်ီးခမေ်မျာီး အမျိ ီးမျိ ီးသို ွေ့ အြျိ ်အ က်လငွေ့်မျာီး ရိ ပါသည်။
သီးခြာီး သံု ီးေဲပွေ့ံ ပို ီးအရာမျာီး တပီးအပ်ထာီးရန် ေဥ်ီးောီးပါ၊ ဥပမာ အလု ပ်သမာီးမျာီးနငွေ့် ဧညွေ့်သည်မျာီးအ က် သီးခြာီး
တရအိ မ်သာြန်ီးမျာီးခြေ်သည်။

ပစစ ည််းလာပု မှုမျာ်း၊ ကန်ထရု က်လုပ်သူမျာ်းနှ င် ဧည်သည်မျာ်း
အလု ပ်ြင်သွေ့ို လာတရာက်သညွေ့် မည်သူမ ို ကို ၎င်ီး ွေ့ို အလု ပ်ြင်၌ရိ တနေဥ် သင်၏ သ ်မ ်ြျက်မျာီးနငွေ့်
ပ ်သက်တသာ ရင်ီးလင်ီးသညွေ့် ညွှ န်ကကာီးြျက်မျာီးကို တပီးပါ။ ဥပမာ၊ တမာ်တ ာ်ယာဥ်အ င်ီး က်လက်တနတေခြင်ီး၊
က်သယ်ရန် မို ို င်ီးြုန်ီး အသံု ီးခပခြင်ီး၊ နငွေ့် လျှပ်ေေ်နည်ီးအရ ောရက်ော မ်ီးကို သံု ီးခြင်ီး ွေ့ို ခြေ်သည်။
ပေစ ည်ီးလာပို ွေ့မှုမျာီးနငွေ့် ကန်ထရို က်လုပ်သူမျာီး ွေ့ို နငွေ့် က် ံ လု ပ်ကိုင်မညွေ့် အလု ပ်သမာီး အတရအ က်ကို
အနည်ီး ု ံ ီးခြေ်တအာင်လုပ်ပါ။ ပေစ ည်ီးလာပို ွေ့မှုမျာီးကို ကို င် ယ်ပပီးတနာက် လက်တ ီးတကကာခြင်ီး ပံွေ့ ပို ီးအရာမျာီး
သို ွေ့မဟု ် ခြေ်နိုင်လျှင် အရက်ပျံ-ကို အတခြြံ ထု ်လုပ်ထာီးသညွေ့် လက်ပိုီးသ ်သနွေ့်ေင်တ ီးရည် ရရိ နိုင်တကကာင်ီး
တသြျာတေပါ။
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ကျွန်ုပ်၏ အလု ပ်သမာ်းမျာ်းသည် အလု ပ်လုပ်ကု င်ရနစဥ် လူ ချင််း ခပ်ခွာခွ ာရနခခင််း ကု ထန််းသမ််း၍
လု ပ်နု င်မည် မဟု တ်ပါ၊ ဆု လု သည်မှာ သူ တု အလု ပ် မလု ပ်နု င်ပါသလာ်း။
အလု ပ်ြင်၌ ေ်ြျိန်လု ံ ီး ၁.၅ မ ာ အကာခြာီး၍
အပမဲ အာီးခြငွေ့် ခြေ်နိုင်မည် မဟု ်ပါ။

က်လက်တနတေရန် အလု ပ်သမာီးမျာီးနငွေ့် အခြာီးသူ မျာီးအ က်

ဤသို ွေ့တသာ ကိ ေစ၌ အလု ပ် ာဝန်ကို အပပီးအေီးတ ာင်ရက်ရမည် ဟု ်မဟု ် သို ွေ့မဟု ် ခပန်လည်အေအေဥ်
ြျနို င်မနို င် ထညွေ့်သင်ီးေဥ်ီးောီးပါ။ အကယ်၍ အလု ပ် ာဝန်ကို အပပီးအေီးတ ာင်ရက်ရမည်ခြေ်ပပီး
အလု ပ်သမာီးမျာီးမာ နီးနီးကပ်ကပ် အထိ အတ ွေ့ရိ လိမွေ့်မည် ို လျှင် အလု ပ်သမာီးမျာီးအတနခြငွေ့် ကျန်ီးမာတရီးနငွေ့်
တ ီးကင်ီးလံု ခြံ တရီး အန တရာယ်မျာီးကို ြယ်ရာီးပေ်ရန် သို ွေ့မဟု ် အနည်ီး ု ံ ီးခြေ်တအာင်လုပ်ရန်
မည်သညွေ့်အရာကို လု ပ်နိုင်တကကာင်ီး သိ ရိ ရန် အန တရာယ် ေိ ေေ်မှုကို အလု ပ်သမာီးမျာီး လု ပ်ရမည်။
ထို သို ွေ့လုပ်ရန် လက်တ ွေ့ကျပပီး တ ီးကင်ီးလံု ခြံ သညွေ့်ကိေစ၌ နီးနီးကပ်ကပ် က် ံ ရခြင်ီး ပါဝင်တနသညွေ့်
အလု ပ် ာဝန်မျာီးနငွေ့် လု ပ်ငန်ီးခြေ်ေဥ်မျာီးကို သံု ီးသပ်ပါ။ လူ ြျင်ီး ြပ်ြာြာတနခြင်ီးကို ို ီးခမြှငွေ့်တပီးတေရန် ဤကိ ေစကို
ခပင် င်တေမညွေ့် နည်ီးလမ်ီးမျာီးကို တြာ်ထု ်ပါ။
မခြေ်နိုင်သညွေ့်ကိေစ၌ အလု ပ်သမာီးမျာီး နီးနီးကပ်ကပ် အထိ အတ ွေ့ရိ မှု င် ကု န် ု ံ ီးမညွေ့် အြျိန်ပမာဏကို
တလျှာွေ့ြျတပီးပပီး အခြာီးတသာ ထိ န်ီးြျ ပ်တရီး ို င်ရာ အတရီးယူ တ ာင်ရက်ြျက်မျာီးကို သ ်သင်ီးတပီးပါ။
ဥပမာ▪ တနရာ ေ်ြုအ င်ီး မည်သညွေ့်အြျိန်၌မ ို လူ အတရအ က်ကို အနည်ီး ု ံ ီးလု ပ်ပါ
▪ အလု ပ်ေြျိန်၊ အလု ပ်သိမ်ီးြျိန်နငွေ့် အာီးလပ်ြျိန်မျာီးကို အြျိန် အသီးသီး ြဲ ၍လု ပ်ပါ။
▪ အလု ပ် လု ပ်ေရာ ာဝန်မျာီးကို အလု ပ်ြင်၏ တနရာမျာီး၏ တနာက် ေ်တနရာ သို ွေ့မဟု ် ခပင်ပတနရာသို ွေ့
တရွှ ွေ့တပီးပါ
▪ အ ူ ူ အလု ပ် ို င်ီး သို ွေ့မဟု ် သီးခြာီး တနရာ၌ အလု ပ်လုပ်သညွေ့် အလု ပ်သမာီးမျာီးကို အြဲ ွေ့လို က်အခြေ်
ြဲ ခြာီးတပီးပါ- အြဲ ွေ့မျာီးသည် မိ မိ ို ွေ့၏ ကို ယ်ပိုင် အောောီးရန်တနရာမျာီး သို ွေ့မဟု ် အာီးလပ်ြျိန် ပံွေ့ ပို ီးပေစ ည်ီးမျာီး
ရရိ နိုင်မနို င် ေဥ်ီးောီးပါ၊ ထို ွေ့ခပင်
▪ အလု ပ်သမာီး ေ်ဦီးေ င် မိ မိ ွေ့ို ၏ ကို ယ်ပိုင် ကိ ရိယာ သို ွေ့မဟု ် ကိ ရိယာပေစ ည်ီးမျာီး ရိ တကကာင်ီး
တသြျာတေပါ။

အစဥ်တစ်ဆက် သြုံု ်းသပ်ခခင််းနှ င် ရစာင်ကကပ်ကကည်ရှု ခခင််း
အတရီးယူ လု ပ်တ ာင်ြျက်မျာီးကို လို က်နာတကကာင်ီးနငွေ့် က်လက် ထိ တရာက်တနတကကာင်ီး တသြျာတေရန် လူ ြျင်ီး
ြပ်ြာြာတနခြင်ီးကို တောငွေ့်ကကပ်ကကညွေ့်ရှု ပပီး သံု ီးသပ်တပီးပါ။
အကယ်၍ လူ ြျင်ီး ြပ်ြာြာတနခြင်ီးတကကာငွေ့် ကျန်ီးမာတရီးနငွေ့် တ ီးကင်ီးလံု ခြံ တရီး အန တရာယ် အသေ်မျာီး
ကျတရာက်လာလျှင် အကယ်၍ ၎င်ီး ွေ့ို မာ က်သယ်တရီးကို ထိ ြိုက်လျှင် သို ွေ့မဟု ် အလု ပ် ာဝန်ကို
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ထမ်ီးတ ာင်ရန် လူ နည်ီးသာီးတေလျှင်ကဲွေ့သို ွေ့ခြေ်လာလျှင် သငွေ့်အတနခြငွေ့် အ ို ပါ အန တရာယ်မျာီးကို လည်ီး ေမံ ရန်
လို အပ်ပါသည်။

ပု မု ရသာ အချက်အလက်မျာ်း
COVID-19 နငွေ့် အလု ပ်ြင် ကျန်ီးမာတရီးနငွေ့် တ ီးကင်ီးလံု ခြံ တရီး ွေ့ို နငွေ့် ပ ်သက်သညွေ့် ပို မို သိ ရိ လိုတသာ
အြျက်အလက်မျာီးကို Safe Work Australia ဝက် ် ို က်
င်ကကညွေ့်ပါ။

swa.gov.au/coronavirus
Work Health and Safety - Physical Distancing - 04072020 - Burmese

