வேலைச் சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப் பு –
உடை் ரீதி விைகை்
நெருக்கமான சூழல் களில் வேலல நெய் ேது ‘வகாவிட்-19’
வொய் த்நதாற் றிலன எதிர்நகாள் ேதற் கான ஆபத்லத அதிகரிக்கும் .
இயலும் தருணங் களில் , வேலலத்தலங் களில் இருப்பேர்கள் உள் ளடங் க,
ஒே் நோருேரும் உடல் ரீதியான விலகலலக் கட்டாயமாகப்
பின் பற் றவேண்டும் என் று தற் வபாலதய ‘சுகாதார அறிவுலர’ (health advice)
கூறுகிறது.
‘வகாவிட்-19’ ெம் பெ்தப்பட்ட சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப்பு விடயங் கலளக்
குறித்துத் நதாழிலாளர்களுடனும் , சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப்புப்
பிரதிெிதிகளுடனும் ெீ ங் கள் கட்டயமாகக் கலெ்துலரயாடவேண்டும் .

உடை் ரீதி விைகை் என்றாை் என்ன?
இயலும் தருணங் களில் , ஒே் நோருேரும் (குடும் பத்திற் கு அப்பாற் பட்ட)
மற் றேர்களிடமிருெ்து 1.5 மீட்டர் தூரம் இலடநேளி விட்டு விலகியிருக்க
வேண்டியது கட்டாயமாகும் .
வேலலத்தலம் ஒன் றில் ஒவர வெரத்தில் இருக்க இயலுமான ெபர்களின்
நமாத்த எண்ணிக்லகலயப் பற் றிய கட்டுப்பாடுகளும் சில ‘மாெிலங் கள்
மற் றும் எல் லலப்பகுதிக’(states and territories)ளில் இருக்கக்கூடும் .
வேலைத்தைங் களிை் முதைாளிகளானேர்கள் உடை் ரீதி விைகை் குறித்து
எந் த நடேடிக்லககலள நலடமுலறப் படுத்தைாம் ?
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இடத்தின் ேலரவுமுலற (layout)
உடல் ரீதி விலகலல உறுதிப்படுத்துேதற் காக வேலலத்தலத்தின் இட
ேலரவுமுலறலயயும் உங் களுலடய வேலலவயாட்ட விதங் கலளயும் ெீ ங் கள்
மாற் றியலமக்க வேண்டியிருக்கக்கூடும் . விலகல் வதலேப்பாடுகலள
அலடயாளப்படுத்துேதற் காக தலர அல் லது சுேர்க் குறியீடுகள்
ஏற் படுத்துேலதக் கருத்தில் நகாள் ளுங் கள் .
வேலலத்தலத்தின் இட ேலரவிலன மாற் றியலமக்கவேண்டிய வதலே
ஏற் பட்டால் , நபாதுோன வேலலெ் சூழல் , அேெரெிலல ஆகிய இரண்டிலும்
நதாழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக உள் வள ேருேதற் கும் , நேளிவயறுேதற் கும்
அங் குமிங் கும் ெடமாடுேதற் கும் இயலுமானதாக இருக்கும் ேலகயில்
உங் களுலடய வேலலத்தலத்தின் இட ேலரவு அலமயவேண்டும் .

ெெ்திப் புக் கூட்டங் கள் மற் றும் பயிற் சி
பணியாளர்களது ஒன் றுகூடல் கள் அேசியப்படும் வபாது, நதாலலேழி
அல் லது காநணாளிெ் ெெ்திப்பு-உலரயாடல் கள் வபான் ற வெருக்கு-வெர்
அல் லாதத் நதரிவுகலளப் பயன் படுத்துங் கள் .
வெருக்கு-வெர் அல் லாத நதரிவிலன வமற் நகாள் ேது இயலாதவபாது,
ெெ்திப்புக்கூட்டத்தின் வெரத்லதயும் , ெபர்களின் எண்ணிக்லகலயயும்
மட்டுப்படுத்திக்நகாள் ளுங் கள் .
ஆட்கள் ஒருேரிடமிருெ்து ஒருேர் குலறெ்தபட்ெமாக 1.5 மீட்டர் தூர
இலடநேளியில் இருப்பலத உறுதிப்படுத்துங் கள் . ெெ்திப்பு ெலடநபறும் இடம்
உட்பகுதியாக இருெ்தால் , வபாதுமான காற் வறாட்டம் இருப்பலத
உறுதிப்படுத்துங் கள் .

வேலலத்தல ேெதிகள்
வமலெ ொற் காலி வபான் ற தளோடப் நபாருட்கலள விலக்கி விலக்கித் தள் ளி
லேயுங் கள் , மற் றும் உணவு இலடவேலளகலள நேே் வேறு வெரங் களில்
ஏற் பாடு நெய் ேது வபான் ற ெடேடிக்லககள் மூலமாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு
வெரத்தில் நபாது இடங் கலளப் பயன் படுத்துபேர்களுலடய
எண்ணிக்லகலயக் குலறயுங் கள் .
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மின் -தூக்கி(lift)களில் , இயன் றால் , நதாழிலாளர்கள் ஒருேரிடமிருெ்து ஒருேர்
1.5 மீட்டர் இலடநேளியில் இருப்பலத உறுதிப்படுத்துங் கள் .
உடல் ரீதி விலகல் குறித்த குறியீடுகலள லேயுங் கள் . பலேலகயான
சுேநராட்டிகள் மற் றும் மூலேளங் க(posters and resources)ளுக்கான
இலணப்புகள் ‘வெஃப் நோர்க் ஆஸ்திவரலியா’வின் ேலலத்தளத்தில் உள் ளன.
தனித் தனி ேெதிகலள ஏற் படுத்திக் நகாடுப்பலதக் கருத்தில் நகாள் ளுங் கள் ,
உதாரணமாக, நதாழிலாளர்கள் மற் றும் ேருனர்களுக்நகன தனித் தனிக்
கழிேலறகள் .

ெரக்கு இறக்குனர்கள் , ஒப் பெ்ததாரர்கள் மற் றும் ேருனர்கள்
வேலலத்தலத்திற் கு ேரும் எேநராருேருக்கும் அேர்கள் தலத்தில்
இருக்கும் வபாது உங் களுலடய வதலேப்பாடுகள் என் ன என் பலதப் பற் றியத்
நதளிோன அறிவுறுத்தல் கலளக் நகாடுங் கள் . உதாரணமாக, நேளிவய
ேராமல் ோகனத்திற் குள் ளாகவே இருத்தல் , நதாடர்புநகாள் ள நமாலபல்
நதாலலவபசிகலளப் பயன் படுத்துதல் மற் றும் ஆேண-வேலலகலள மின்
ொதனங் கள் மூலமாகெ் நெய் தல் .
ெரக்கு இறக்குனர்கள் மற் றும் ஒப்பெ்ததாரர்கலளக் லகயாளும்
நதாழிலாளர்களுலடய எண்ணிக்லகலயக் குலறெ்தபட்ெமானதாக
ஆக்குங் கள் . வெர்ப்பிக்கப்பட்ட நபாருட்கலளக் லகயாண்ட பிறகு லக
கழுவுேதற் கான ேெதிகள் அல் லது இது இயலவில் லலவயல் , ‘ஆல் நகாஹால் ’ஐ அடிப்பலடயாகக் நகாண்ட லகெ் சுத்திகரிப்பான் கள் கிலடப்பலத
உறுதிப்படுத்துங் கள் .

வேலை சசய் யும் வபாது என்னுலடய சதாழிைாளர்களாை்
உடை் ரீதி விைகலைக் கலடப் பிடிக்க இயைாது,
அேர்களாை் வேலை சசய் ய இயைாது என்பது இதன்
அர்த்தமா?
வேலலத்தலத்தில் எல் லா வெரத்திலும் 1.5 மீட்டர் தூர இலடநேளிலயக்
கலடப்பிடிக்க அலனத்து வேலளகளிலும் நதாழிலாளர்களால் இயலாது.
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இப்படிப்பட்ட வெரத்தில் , நெய் யப்பட்டுக்நகாண்டிருக்கும் வேலல
முடிக்கப்பட்வட ஆகவேண்டுமா, அல் லது அலத வேறு வெரத்திற் கு மாற் றி
லேக்க இயலுமா என் பலதக் கருத்தில் நகாள் ளுங் கள் .
வேலல முடிக்கப்பட்வட ஆகவேண்டும் , மற் றும் நதாழிலாளர்கள்
நெருக்கமான நதாடர்பில் இருப்பார்கள் என் றால் , சுகாதாரம் மற் றும்
பாதுகாப்பு ஆபத்துகலளக் குலறெ்தபட்ெமானதாக ஆக்க அேர்களால் என் ன
நெய் ய இயலும் என் பலதத் தீர்மானிக்க ‘ஆபத்து மதிப்பீடு’ (risk assessment)
ஒன் லற முதலாளிகள் வமற் நகாள் ளவேண்டும் .
ெலடமுலறக்கு உகெ்ததாகவும் , பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும்
தருணங் களில் , நெருக்கமான நதாடர்புகள் வதலேப்படும் வேலலகலளயும் ,
நெயல் முலறகலளயும் மீள் பார்லே நெய் யுங் கள் . விலகல் தூரத்லத
அதிகரிக்க, இேற் லற மாற் றியலமப்பதற் கான ேழிகலள அலடயாளம்
காணுங் கள் .
இது இயலாத தருணங் களில் , நெருக்கமான நதாடர்பில் நதாழிலாளர்கள்
கழிக்கும் வெரத்லதக் குலறயுங் கள் , வமலும் மற் ற கட்டுப்பாடு
ெடேடிக்லககலள ெலடமுலறப்படுத்துங் கள் .
உதாரணமாக:
▪ எே் நோரு குறிப்பிட்ட வெரத்திலும் ஒரு பகுதிக்குள் ளாக இருக்கும்
ஆட்களின் எண்ணிக்லகலயக் குலறெ்தபட்ெமானதாக்குங் கள்
▪

துேக்க வெரம் , முடிவு வெரம் மற் றும் இலடவேலள வெரங் கலள
வேே் வேறு வெரங் களுக்கு மாற் றியலமயுங் கள் .

▪

வேலல ெம் பெ்தப்பட்ட காரியங் கலள வேலலத்தலத்தின் நேே் வேறு
பகுதிகளுக்கு, அல் லது தலத்திற் கு அப்பாற் பட்ட இடங் களுக்கு
மாற் றுங் கள்
ஒவர ‘ஷிஃப்ட்’-இல் , அல் லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வேலல நெய் யும்
நதாழிலாளர்கலள அணி அணியாகப் பிரியுங் கள் – இெ்த
அணிகளுக்கான தனி உணேருெ்தல் பகுதிகள் அல் லது இலடவேலள
ேெதிகலளக் கருத்தில் நகாள் ளுங் கள் , மற் றும்
ஒே் நோரு நதாழிலாளிக்கும் அேருக்வக நொெ்தமான உபகரணங் கள்
அல் லது கருவிகள் இருப்பலத உறுதிப்படுத்துங் கள் .

▪

▪
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சதாடர்ந்து வமற் சகாள் ளப் படும் மீள் பார்லே மற் றும்
கண்காணிப் பு
ெடேடிக்லககள் பின் பற் றப்படுேலதயும் , நெயலூக்கம் உள் ளலேயாக
இருப்பலதயும் உறுதிப்படுத்த உடல் ரீதி விலகலலக் கண்காணித்து
மீள் பார்லே நெய் துோருங் கள் .
நதாடர்பாடல் களில் தாக்கம் ஏற் படுேது அல் லது ஒரு வேலலலயக்
குலறோன ஆட்கள் நெய் ேது வபான் ற சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப்பு குறித்த
ஆபத்துகள் உடல் ரீதி விலகல் ெடேடிக்லககளால் ஏற் பட்டால் , அெ்த
ஆபத்துகலளயும் ெீ ங் கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் .

வமைதிகத் தகேை் கள்
‘வகாவிட்-19’ மற் றும் வேலலெ் சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப்பு ஆகியேற் லறப்
பற் றிய வமலதிகத் தகேல் களுக்கு Safe Work Australia website - இற் குெ்
நெல் லுங் கள் .
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