ኮቪድ/COVID-19 እና የሥራ ጤንነትና ደህንነት – ትናንሽ ንግድ ሥራ
ችግሮችን ማጣራትና መቆጣጠር
ኮቪድ/COVID-19 የሁላችን አኗኗርና ሥራ መንገድ ቀይሮታል። ነገር ግን የዓለም ትናንሽ ንግድ ሥራ እየተመለሰ ነው።.
በኮቪድ/COVID-19 የሥራ ጤና እና ደህንነት ችግር ግምገማ ማድረጉ ለርስዎ፤ ለሰራተኞችዎ እና ደንበኞች ችግሩን ለመለየትና
መቆጣጠር እንዲቻል ለትናንሽ ንግድ ሥራዎች ጠቃሚ እርምጃ እንደሆነ ነው።
የችግር ግምገማ በሚካሄድበት ጊዜ በራስዎ የሚጠይቁት:
•

አደጋዎቹ ምንድ ናቸው?

•

ለሆነ ሰው ምን ጉዳት መፍጠር እንደሚችልና እንዴትስ ሊፈጠር እንደሚችል?

•

የችግሩ ደረጃ ምን ምንድ ነው?

•

ችግሩን ለመቆጣጠር ምን ማድረግ እችላለሁ?

•

የቁጥጥሩ እርምጃዎች ስለመሥራታቸው እና አዲስ አደጋዎችን ስለማጣራት ለማረጋገጥ እንዴት ችግሩን እንደገና ማየትና
መቆጣጠር ይቻላል?

ችግርን መቆጣጥር ይቀጥላል – ከኮቪድ/ COVID-19 የተፈጠረን ማንኛውንም አዲስ ወይም የተቀየሩ ችግሮች፤ እንደ ከደንበኛ
አምባጓሮኛነት፤ ከፍተኛ የሥራ ጥያቄ ወይም ተገልሎ ከመሥራት ያሉትን ገምግሞ ለማረጋገጥ ነው።
ለርስዎ ሰራተኞች ማነጋገር አለብዎት። በጋራ ሆኖ ያለውን ችግር መለየት እንደሚቻልና እነዚህን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል
መሥራት።
የዓለም ትናንሽ ንግድ ሥራ እንዲለወጡ ሁሉም ይጠብቅ። ለበለጠ መረጃ በድረገጽ መግባትsafeworkaustralia.gov.au.
የአካል መራራቅ
ተቀራርቦ በሚሰራበት ጊዜ በኮቪድ/COVID-19 ችግር መጋለጡ ጨምሯል። ከተቻለ፤ የአካል መራራቅን ተግባራዊ ማድረግ
ነው።
ግምት ውስጥ ማስገባት:
•

የሥራ ቦታ አቀማመጥ ቅርጽን እንደገና መለወጥ.

•

በአካል ተቀራርቦ ስብሰባዎችን አለማካሄድ.

•

በጋራ መጠቀሚያ አካባቢዎች ላይ የሰው ቁጥር መቀነስ

•

ተራ መጠበቂያን ሰልፍንና የደንበኞችን ቁጥር መቆጣተር።

እንዲሁም ከተቻለ፤ የአካል ግንኙነትን ለመቀነስ በቀጠሮዎች መካከል ጊዜ ማስቀመጥ እና ሰራተኞች ለራሳቸው መከላከያ መሳሪያ
ወይም እቃ እንዳላቸው ማረጋገጥ።
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ኮቪድ/COVID-19 በተመለከተ በተለይ ለኢንዱስትሪ መመሪያ ለማግኘት በድረገጽ መግባት
safeworkaustralia.gov.au.
የሥራ ቦታዎን ስለማጽዳት
ኪቪድ/COVID-19 የሚሰራጨው በቫይረሱ የተበከለ ሰው ሲስል ወይም ሲያስነጥሰ በሚፈጠረው ነጠብጣብ አማካኝነት
ይሆናል።
ሰዎች በጀርሞች የተበከሉ ስፍራዎችን በሚነኩበት ጊዜ በኮቪድ/COVID-19 ሊያዙ ይችላሉ።
የርስዎ ሥራ ቦታ በየቀኑ ቢያንስ ከዱቄት ወይም ፈሳሽ ማጽጃ እና ውሃ ጋር ንጽህናው የተጠበቀ ስለመሆኑ ማረጋገጥ ነው።
ስፍራውን ካጸዱ በኋላ የጸረ-ነብሳት ማድረግ ይችላሉ።
ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ለሚነካኩት ስፍራዎች ጽዳት ቅድሚያ መስጠት።
በሥራ ላይ የኮቪድ/ COVID-19 ጉዳይ ካለ፤ ሰዎች ከመመለሳቸው በፊት የሥራ ቦታዎ በሚገባ መጽዳት እና በጽረ-ነብሳት
መጽዳት ይኖርበታል።
ኮቪድ/COVID-19 በተመለከተ በተለይ ለኢንዱስትሪ መመሪያ ለማግኘት በድረገጽ መግባት
safeworkaustralia.gov.au.
በአውስትራሊያ ደህንነቱ ለተጠበቀ ሥራ ኮቪድ/COVID-19 ድረገጽ
ትናንሽ የንግድ ሥራዎች ስላላቸው የሥራ ጤንነትና ደህንነት ተግባራት ለመረዳትና በኮቪድ/ COVID-19 ለሚከሰት ችግር
ለመቆጣጠር የአውስትራሊያ ደህንነት ሥራ አዲስ መመሪያ እንዳወጣ ነው።
safeworkaustralia.gov.au እንደ ለችግር ግምገማ እንዴት ማካሄድ እንደሚቻል የመረጃ ማቅረቢያ አርእስቶች እንዳለው፤
ይህም ለአካል መራራቅ፤ ንጽህና ሃይጂን፤ ለግል መከላከያ መሳሪያ፤ ለአእምሮ ጤና እና ስለጽዳት መረጃ ይሆናል።
ለርስዎ ትንሽ ንግድ ሥራ እና ኢንዱስትሪ እንዲሁም ተግባራዊ ለሆኑ የመገልገያ ምንጮች፤ እንደ ለሥራ ቦታ የማጣሪያ ዝርዝር
እና የሚለጠፍ ማስታወቂያዎች በቀላሉ መረጃ የሚገኝበትን የማጣሪያ መሳሪያ ይዘትን መጠቀም።
ኮቪድ/COVID-19 በተመለከተ በተለይ ለኢንዱስትሪ መመሪያ ለማግኘት አሁን በመስመር ላይ መግባት safeworkaustralia.gov.au.
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