এবং কর্ম ক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা েুদ্র বযবসা
ঝুুঁনকসর্ূ ক্ষের র্ূ ল্যায়ি ও বযবস্থ্াগ্রেণ
আমরা যেভাবে জীেনোপন ও কাজ করর COVID-19 তার ধারা েদবে রদবেবে। রকন্তু ক্ষুদ্র েযেসার পৃ রিেী ঘু বরই
চবেবে।
আপনার, আপনার স্টাফবদর ও কাস্টমারবদর ঝুুঁ রকসমূ বের রচরিত ও েযেস্থাগ্রেণ করবত, ক্ষুদ্র েযেসাসমূ বের জনয
COVID-19-এর কমমবক্ষবে স্বাস্থয ও রনরাপত্তার মূ েযােন একটি আেশ্যকীে ধাপ।
ঝুুঁ রকর মূ েযােন করবত েবে, রনবজবক রজবেস করুনঃ
•

রেপরত্তগুবো কী কী?

•

এগুবো কাউবক কীভাবে ক্ষরত করবত পাবর, এেং ক্ষরত করার সম্ভােনা কতটুকু?

•

ঝুুঁ রকর তীব্রতা কতটুকু?

•

ঝুুঁ রকটির েযেস্থা করার জনয আরম কী করবত পারর?

•

কীভাবে ঝুুঁ রকটির পু নঃমূ েযােন ও পেমবেক্ষণ করা েবে, োবত রনেন্ত্রবণর মাপকাঠিগুবো কাজ করবে রকনা তা
রনরিত, এেং নতুন রেপরত্তগুবো যচক করা োে?

ঝুুঁ রকর েযেস্থাগ্রেণ চেবতই িাকবে- COVID-19-এর যিবক নতুন ো পররেরতম ত যকান ঝুুঁ রকর উৎপরত্ত েবে রকনা তার
মূ েযােন করা রনরিত করুন, যেমন কাস্টমারবদর আক্রমণ, কাবজর উচ্চ চারেদা ো রেরেন্ন যিবক কাজ করার ঝুুঁ রক।
আপনাবক অেশ্যই আপনার কমীবদর সাবি কিা েেবত েবে। একসাবি আপনারা ঝুুঁ রকগুবো রচরিত করবত পারবেন
এেং কীভাবে যসগুবোর েযেস্থা করবত েবে তা ঠিক করবত পারবেন।
আসু ন সোই ক্ষুদ্র েযেসার পৃ রিেী ঘু ররবে যদই। আবরা তবিযর জনয - safeworkaustralia.gov.au ওবেেসাইটটিবত
োন।
শারীনরক দূরত্ব
COVID-19-এর সম্মু খীন েোর ঝুুঁ রক যেবে োে েখন অনযানযবদর সাবি ঘরনষ্ঠভাবে কাজ করা েে। যেখাবন সম্ভে,
শ্ারীররক দূরবের চচমা করুন।
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রেবেচনা করুনঃ
•

কমমবক্ষবের নকশ্া পু নঃপররকল্পনা করা।

•

মু বখামু রখ নে এমন রমটিং রাখা।

•

সাধারণ জােগাগুবোবত মানু বের সংখযা সীরমত রাখা।

•

কাস্টমারবদর সারর ও সংখযার েযেস্থা করা।

এেং যেখাবন সম্ভে, অযাপবেন্টবমন্টগুবোর মাবঝ সমে রাখু ন যেন শ্ারীররক সংবোগ সীরমত করা োে এেং রনরিত
করুন কমীবদর রনবজবদর সরঞ্জাম ও েন্ত্রপারত যেন িাবক।
COVID-19 সম্বন্ধীে ইন্ডারি- রনরদম ষ্ট রদকরনবদম শ্না যপবত, safeworkaustralia.gov.au ওবেেসাইটটিবত োন।
আপিার কর্ম ক্ষেে পনরষ্কার করা
েখন যকান আক্রান্ত েযরি কাবশ্ন ো োুঁরচ যদন তার যিবক উৎপন্ন রেন্দু যিবক COVID-19-এর রেস্তার ঘবট।
যেসে পৃ ষ্ঠতবে জীোনু আবে যসগুবো স্পেম কবর মানু েরা COVID-19 যপবত পাবরন।
রনরিত করুন যে আপনার কমমবক্ষে রিটারবজন্ট ও পারন রদবে অন্তত প্ররতরদন োবত পররষ্কার করা েে।
েখন একটি পৃ ষ্ঠতে পররষ্কার িাবক, আপরন তখন তা জীোনু মুি করবত পাবরন।
যেসমস্ত পৃ ষ্ঠতেগুবো ঘনঘন স্পেম করা েে যসগুবোবক পররষ্কার করাে অগ্রারধকার রদন।
আপনার কমমবক্ষবে েরদ COVID-19-এর যকান যকইস িাবক, তবে আপনার কমমবক্ষেবক মানুেরা রফবর আসার
আবগ পু ঙ্খানু পুংখভাবে পররষ্কার ও জীোনু মুি করবত েবে।
COVID-19 সম্বন্ধীে ইন্ডারি- রনরদম ষ্ট রদকরনবদম শ্না যপবত, safeworkaustralia.gov.au ওবেেসাইটটিবত োন।
সসইফ ওয়াকম অক্ষেনল্য়া COVID-19 (Safe Work Australia COVID-19) ওক্ষয়বসাইট
ক্ষুদ্র েযেসাগুবোবক তাবদর কমমবক্ষবে স্বাস্থয ও রনরাপত্তার দারেে, েযেস্থা গ্রেণ, এেং COVID-19-এর যিবক উরিত
ঝুুঁ রকগুবোবক েু ঝবত সাোেয করার জনয যসইফ ওোকম অবিরেো COVID-19 (Safe Work Australia) নতুন
রদকরনবদম শ্না ততরর কবরবে।

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 and work health and safety - Small-business - 15-07-2020 - Bengali

safeworkaustralia.gov.au -যত ঝুুঁ রকর মূ েযােন, শ্ারীররক দূরে, স্বাস্থয রেরধ, েযরিগত সু রক্ষা সরঞ্জাম, মানরসক
স্বাস্থয, এেং পররষ্কার করা কীভাবে পররচােনা করা োবে যসসে রেেেেস্তুর উপর তিয আবে।
কবন্টন্ট রফল্টাররং টুে েযেোর কবর আপনার ক্ষুদ্র েযেসা ও ইন্ডারির সাবি সম্পরকম ত তিয, এর সাবি সাবি োস্তে
সম্পদ, যেমন কমমবক্ষবের যচকরেস্ট ও যপাস্টার-এর তিয খুুঁবজ যের করুন।
আপনার ইন্ডারির জনয রনরদম ষ্ট রদকরনবদম শ্না যপবত, safeworkaustralia.gov.au ওবেেসাইটটিবত োন।
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