COVID-19 ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ – ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਿਤਸਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਜਹਿੰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ COVID-19 ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱ ਖ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ
COVID-19 ਕਿੰ ਮ ਉੱਤੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੁੱ ਛੋ:
•

ਰਕਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹਨ?

•

ਇਹ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕੂੰ ਨੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?

•

ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ?

•

ਖਤਰਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

•

ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਰਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਰਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕੂੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਰਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱ ਲਦਾ ਹੈ - COVID-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਿਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖਤਜਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ, ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਮਿੰ ਗ ਿਾਂ ਇਕੱ ਲਤਾ ਜਵੱ ਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੁੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਖਤਰਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਵੇਂ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਲਦਾ ਰੁੱ ਖੀਏ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
safeworkaustralia.gov.au ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
COVID-19 ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਦਸਜਰਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ
ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰੋ।
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ਜਵਚਾਰੋ:
•

ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਨਰਵਓਂ ਰਸਰੇ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ।

•

ਗੈਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਮੀਰਟੂੰ ਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।

•

ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

•

ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ।

ਅਤੇ ਰਜੁੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਰਵੁੱ ਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਛੁੱ ਡੋ
ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਦ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਹਨ।

COVID-19 ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, safeworkaustralia.gov.au ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪ੍ਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਿਾਫ ਕਰਨਾ
COVID-19 ਬਿੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦੋਂ ਇਕ ਰੋਗੀ ਜਵਅਕਤੀ ਖਿੰ ਘਦਾ ਿਾਂ ਜਛੱ ਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਉਸ ਤਲ ਨਿੰ ਛਹਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਰੋਗਾਣ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਰਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਤਲ ਸਾਫ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ-ਰਰਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਰਦਓ ਰਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਰਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ COVID-19 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਲੋ ਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਿਗਹਾ ਨਿੰ
ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਰਜਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

COVID-19 ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, safeworkaustralia.gov.au ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
Safe Work Australia COVID-19 ਵੈਬਿਾਈਟ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਉੱਤੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਜਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ Safe Work Australia ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

safeworkaustralia.gov.au ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਕਵੇਂ

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਨਿੱਜੀ ਉਪਕਰਣ, ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰਹਾਂ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਹਾਰਕ
ਵਸੀਲੇ , ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਸਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸੂੰ ਦ ਵਰਤੋ।
ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, safeworkaustralia.gov.au ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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