COVID-19 र काममा स्वास््य र सरु क्षा – लघु व्यवशाय
जोखिमहरूको खिर्ाारण र प्रबन्र्
COVID-19 ले हामी सबै खजउिे र काम गिे तररका पररवताि गरे को छ। तर सािा व्यवशायको ससं ार बदखलंदैछ।
लघु व्यवशायहरूको लाखग एउटा COVID-19 काया स्वास््य र सुरक्षा जोखिम मलू यांङ्कि, तपाईको
ं कमाचारीहरू, र ग्राहकहरूको लाखग जोखिमहरू पखहचाि गिा र
व्यवखस्ित गिाको लाखग एक आवश्यक कुरा हो।
जब जोखिम मलू याक
ं ि गिाहु ुन्छ, आफै लाई सोध्िहु ोस्:
•

ितराहरू के के हुि्?

•

यसले कसैलाई कस्तो िोक्साि पुर्याउि सक्छ र यसको सम्भाविा कखिको छ?

•

जोखिमको स्तर के हो?

•

जोखिमहरू प्रबन्र् गिा म के गिा सक्छु?

•

कसरी जोखिम समीक्षा र अिगु मि गरीिेछ, यो सखु िखित गिा खक खियन्रण उपायहरू काम गरररहेछि्, र ियााँ जोखिमहरूको लाखग जााँच गिेछि्?

जोखिम व्यवस्िापि खिरन्तर गररिु पदाछ - COVID-19 बाट उत्पन्ि हुिे कुिै ियााँ वा पररवताि गररएको जोखिमको मलू यांङ्कि गिा खिखित गिुाहोस्, जस्तै
ग्राहकहरूको आक्रामक जोखिम, उच्च कायाको माग वा पृिकीकरण प्रती काम गदै।
तपाईलें आफ्िो कामदारहरूसाँग कुरा गिुापछा । एकजुट भएर तपाई ंजोखिमहरू पखहचाि गिा सक्िुहुन्छ र खतिीहरूलाई कसरी व्यवखस्ित गिे भिेर बाखहर काम गिा
सक्िुहुन्छ।
हामी सबैले लघु व्यवशायको पररवतािखशलतालाई कायमै राख्िे गरौं। िप जािकारीको लाखग, वेभसाईटमा हेिुाहोस् - safeworkaustralia.gov.au ।
शारीररक दरु ी
COVID-19 जोखिम को जोखिम बढेको छ जब अरु संग घखिष्ठ संपका मा काम गरीरहेको हुिुहुन्छ। जहााँ सम्भव छ, शारीररक दरू ीको अभ्यास गिुाहोस्।
खवचार गिुाहोस्:
•

कायास्िल सजावट पुिः खिजाइि गदै।

•

आमिे-सामिे बैठकहरू आयोजिा िगदै।

•

साझा क्षेरहरूमा व्यखिहरूको संख्या घटाउाँद।ै

•

पंङ्ती र ग्राहक संख्याहरू प्रबन्र् गिुाहोस्।

र जहााँ सम्भव छ, शारीररक अन्तखक्राया सीखमत गिा कमाचारीहरूको आफ्िै उपकरणहरू वा उपकरणहरू छिौट गिाको लाखग भेट्िे समयहरूको बीचमा समय
छोि् िुहोस्।
COVID-19 को सम्बन्र्मा उद्योग-खवशेष मागादशािको लाखग, safeworkaustralia.gov.au मा जािुहोला।
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तपाईको कायास्िलको सरसफाई
COVID-19 संक्रखमत व्यखि िोकी वा ह्ााँछ्यउाँ गदाा लाग्दा उत्पाखदत िोपाहरू माफा त फै खलन्छ।
कीटाणहु रू भएको सतहलाई छोएर व्यखिहरूले COVID-19 सिा सक्छि्।
खिखित गिुाहोस् तपाईको
ं कायास्िल कखम्तमा दैखिक झोल साबुि र पािीले सफा गररएको छ।
एक पटक सतह शुद्ध छ भएपछी, तपाई ंयसलाई कीटाणरु खहत गिा सक्िुहुन्छ।
प्राय: छोइएका सतहहरूलाई प्रािखमकता खदिुहोस्।
यखद तपाइाँसाँग काममा COVID-19 को मामला छ भिे, तपाइाँको कायास्िल राम्ररी सफा गिुापिेछ र व्यिीहरु फका िु अखघ खकरटाणू रखहत गिुापिेछ।
COVID-19 को सम्बन्र्मा उद्योग-खवशेष मागादशािको लाखग, safeworkaustralia.gov.au मा जािुहोला।
Safe Work Australia (सुरखक्षत काया अष्ट्रेखलया) COVID-19 वेभसाईट
Safe Work Australia ले लघु व्यवशायहरूलाई उिीहरूको कामको स्वास््य र सुरक्षा बारे कताव्य बुझ्ि, र COVID-19 बाट उत्पन्ि हुिे जोखिमहरू प्रबन्र् गिा
मद्दत गिा ियााँ मागादशािको खवकास गरे को छ।
safeworkaustralia.gov.au मा कसरी जोखिम मलू याङ् कल गिे, शारीररक दरू ी, स्वच्छता, व्यखिगत सुरक्षा उपकरण, मािखसक स्वास््य, र सफाई जस्ता
खवषयहरूमा जािकारी छि्।
सखजलैसाँग तपाइाँको लघु व्यवसाय र उद्योगसाँग सान्दखभाक जािकारी, सािै व्यावहाररक ससं ार्िहरू जस्तै कायास्िल चेकखलस्टहरू र पोस्टरहरू पाउि सामग्री
खफलटररंग उपकरण प्रयोग गिुाहोस्।
COVID-19 को सम्बन्र्मा उद्योग-खवशेष मागादशािको लाखग,अखहलयै अिलाईि safeworkaustralia.gov.au मा जािहु ोला।
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