COVID-19-ഉം ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജരോഗ്യവും സുരക്ഷയും - ത്തെറുകിട
ബിസിനസ്സുകൾ

അപകടസോധ്യതകൾ വിലയിരുെലും കകകോരയം ത്തെയ്യലും
നാമെല്ലാവരുും ജീവിക്കുകയുും ജജാലി മെയ്യുകയുും മെയ്യുന്ന രീതികമെ COVID-19 മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ചെറുകിട ബിസിനസിമെ ല ാകം മാറിമറിയുകയാണ്.
നിങ്ങൾക്കുും നിങ്ങെുമെ സ്റ്റാഫുകൾക്കുും കസ്റ്റെർൊർക്കുും ഉണ്ടാകാനിെയുള്ള അപകെസാധ്യതകൾ
തിരിച്ചറിയുന്നതിനുും കകകാരയും മെയ്യുന്നതിനുും മെറുകിെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക്, ല ാ ിസ്ഥ ചെ
ആലരാഗ്യവും സുരക്ഷയും ആയി ബന്ധചെട്ട ഒരു COVID-19 അപകടസാധ്യതയുചട വി യിരുെൽ
ആവശ്യമാണ്.
അപകെസാധ്യത വിലയിരുത്തുജപാൾ, ഇനിെറയുന്ന കാരയങ്ങൾ സവയം ലൊദിക്കുക:
•

എമതാമക്കയാണ് അപായങ്ങൾ?

•

ആെുകൾക്ക് എത് ഉപദ്രവൊണ് ഇത് വരുത്തുക, ഇങ്ങചന സംഭവിക്കുന്നതിന് എത്തലൊളം
സാധ്യതയുണ്ട്?

•

അപകെസാധ്യതയുമെ തീദ്വത എദ്തയാണ്?

•

അപകെസാധ്യതകൾ കകകാരയും മെയ്യാൻ എനിക്ക് എതുമെയ്യാൻ കഴിയുും?

•

നിയദ്തണ െുൻകരുതലുകൾ കാരയക്ഷെൊമണന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും പുതിയ അപായങ്ങൾ
ഉജണ്ടാമയന്ന് പരിജ ാധ്ിക്കുന്നതിനുും എങ്ങമനയാണ് അപകെസാധ്യത അവജലാകനും
മെയ്യുകയുും നിരീക്ഷിക്കുകയുും മെയ്യുക?

അപകെസാധ്യതയുമെ ൊജനജ്മെന്റ് നിരതരൊയി നെജത്തണ്ട ഒരു കാരയൊണ് - കസ്റ്റെർൊരിൽ നിന്ന്
വരുന്ന ദ്പജകാപനങ്ങൾ, ല ാ ിയുമായി ബന്ധചെട്ട് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതകൾ, അചെങ്കിൽ
ഒറ്റചെട്ട് ല ാ ി ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ലപാച , COVID-19-മായി ബന്ധചെട്ട്
ഉയർന്നുവരുന്ന എചെങ്കി ും പുതിയലതാ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളലതാ ആയ അപകെസാധ്യതകൾ
വിലയിരുത്തുന്നുമവന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങെുമെ ജജാലിക്കാരുൊയി സുംസാരിക്കണും. നിങ്ങൾക്ക് ഒചൊരുമിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ
തിരിച്ചറിയാനും അവ കകകാരയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്തണം ചെയ്യാനും കഴിയും.
മെറുകിെ ബിസിനസ്സിമെ ജലാകത്തിമന നെുമക്കല്ലാവർക്കുും ജെർന്ന് ൊറ്റത്തിമെ പാതയിൽ എത്തിക്കാും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിെറയുന്ന ചവബ്കസറ്റ് സന്ദർശ്ിക്കുക - safeworkaustralia.gov.au.

ശോരീരിക അകലം പോലിക്കൽ
െറ്റുള്ളവരുൊയി അെുത്ത സപർക്കും പുലർത്തുജപാൾ COVID-19 ബാധ്ിക്കുന്നതിനുള്ള അപകെസാധ്യത
വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധ്യമാകുന്നിടചെൊം, ശ്ാരീരിക അക ം പാ ിക്കുക.
ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക:
•

ജജാലിസ്ഥലത്തിമെ ജലഔട്ട് പുനർരൂപകൽപ്പന മെയ്യൽ.

•

െുഖാെുഖെല്ലാത്ത െീറ്റിുംഗുകൾ നെത്തൽ.

•

മപാതു ഇെങ്ങെിമല ആെുകെുമെ എണ്ണും പരിെിതമപ്പെുത്തൽ.

•

കയൂകെുും കസ്റ്റെർൊരുമെ എണ്ണവുും നിയദ്തിക്കൽ.
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സാധ്യൊകുന്നിെത്ത്, ശ്ാരീരിക ഇടചപട ുകൾ പരിമിതചെടുെുന്നതിന് കൂടിക്കാഴ്െകൾക്കിടയിൽ
ആവശ്യെിന് സമയം വിടുന്നുചവന്നും ല ാ ിക്കാർചക്കൊം സവെം ടൂളുകലളാ എകയുപ്ചമന്റുകലളാ
ഉചണ്ടന്നും ഉറൊക്കൽ.
COVID-19 സംബന്ധിച്ച വയവസായ-നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർലദ്ദശ്ങ്ങൾ കാണുന്നതിന്, safeworkaustralia.gov.au
സന്ദർ ിക്കുക.

നിങ്ങളുത്തട ജ ോലിസ്ഥലം വൃെിയോക്കൽ
ജരാഗബാധ്ിതനായ വയക്തി െുെയ്ക്കുജപാജഴാ തുമ്മുജപാജഴാ സൃഷ്ടിക്കമപ്പെുന്ന സൂക്ഷ്മ
ദ്സവങ്ങെിലൂമെയാണ് COVID-19 പകരുന്നത്.
ജരാഗാണുക്കെുള്ള ദ്പതലങ്ങെിൽ മതാെുകയാമണങ്കിലുും ആെുകമെ COVID-19 ബാധ്ിക്കും.
രിവസത്തിൽ ഒരു തവണമയങ്കിലുും ഡിറ്റർജന്റുും മവള്ളവുും ഉപജയാഗിച്ച് നിങ്ങെുമെ ജജാലിസ്ഥലും
വൃത്തിയാക്കുന്നുമവന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ദ്പതലങ്ങൾ വൃത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവ അണുവിമുക്തമാക്കാം.
പതിവായി സ്പർ

ിക്കുന്ന ദ്പതലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് െുൻഗണന നൽകുക.

നിങ്ങെുമെ ജജാലിസ്ഥലത്ത് ആർമക്കങ്കിലുും COVID-19 ലരാഗ്ം ഉള്ള സാഹെരയെിൽ, ആളുകൾ
ല ാ ിസ്ഥ ലെക്ക് തിരിചക വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുചട ല ാ ിസ്ഥ ം നന്നായി വൃെിയാക്കുകയുും
അണുവിെുക്തൊക്കുകയുും മെജയ്യണ്ടതുണ്ട്.
COVID-19 സംബന്ധിച്ച വയവസായ-നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർലദ്ദശ്ങ്ങൾ കാണുന്നതിന്, safeworkaustralia.gov.au
സന്ദർ ിക്കുക.

ജസഫ് വർക്ക് ഓസ്ജരടലിയ COVID-19 വെബ്സൈറ്റ്
മെറുകിെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജജാലിക്കാരുമെ ആജരാഗയവുും സുരക്ഷയുും ആയി ബന്ധമപ്പട്ട
െുെതലകൾ െനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുും COVID-19-മായി ബന്ധചെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന
അപകടസാധ്യതകൾ കകകാരയം ചെയ്യുന്നതിനും ‘ലസഫ് വർക്ക് ഓസ്ലത്ട ിയ’ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർലദ്ദശ്ം
വികസിെിമച്ചെുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപകെസാധ്യത വിലയിരുജത്തണ്ട വിധ്ും, ശ്ാരീരിക അക ം പാ ിക്കൽ, ശ്ുെിതവം, വയക്തിഗ്ത
പരിരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ, മാനസികാലരാഗ്യം, വൃെിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങചള കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ safeworkaustralia.gov.au എന്ന മവബ്കസറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങെുമെ മെറുകിെ ബിസിനസ്സുും വയവസായ ജെഖലയുും ആയി ബന്ധമപ്പട്ട വിവരങ്ങെുും ജജാലിസ്ഥല
മെക്ക് ലിസ്റ്റുകെുും ജപാസ്റ്ററുകെുും ജപാലുള്ള ദ്പാജയാഗിക ഉറവിെങ്ങെുും എെുപ്പത്തിൽ കമണ്ടത്താൻ
ഉള്ളെക്ക ഫിൽട്ടറിുംഗ് ഉപകരണും ഉപജയാഗിക്കുക.
നിങ്ങെുമെ വയവസായ ജെഖലയുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട ദ്പജതയക ൊർഗ്ഗനിർജേ
ഓൺക നിൽ സന്ദർശ്ിക്കുക - safeworkaustralia.gov.au.

ങ്ങൾക്കായി, ഇലൊൾ തചന്ന
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