ኮቪድ/COVID-19 ከምኡ’ውን ንሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን – ኣንዕሽቶ ሥራሕ ንግዲ
ንጸገማት ምጽራይን ምቑጽጻር
ኮቪድ/COVID-19 ብናይ ዅላሕትና ናብራን ሥራሕን መገዲ ለዊጥዎ እዩ። የግዳስ ናይ ዓለም ኣናዕሽቶ ሥራሕ ንግዲ
እንዳተመለሰ እዩ።
ብናይ ኮቪድ/COVID-19 ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ጸገም ገምጋም ምግባር እሞ ብባዕልኻ፤ ሰራሕተኛታትን ዓሚላትን ንዘሎ
ጸገም ፈሊኻ ንምፍላጥን ምቑጽጻርን ነቲ ኣናዕሽተ ሥራሕ ንግዲታት ዝውሰዱ ኣገዳሲ ስጕምቲ ከምዝኾነ እዩ።
ናይ ጸገም ገምጋም ኣብዝግበረሉ እዋን ንባዕልኻ ትሓቶ:
•

እቶም ሓደጋታት እንታይ እዮም?

•

ንዝኾነ ሰብ እንታይ ዓይነት ጕድዓት ክፈጥር ከምዝኽእልን ብኸመይ ክፍጠር ከምዝኽእል?

•

ናይቲ ጸገም ደረጃ እንታይ እዩ?

•

ነቲ ጸገም ንምቑጽጻር እንታይ ክገብር እኽእል?

•

እቶም ስጕምቲ ምቑጽጻር ከምዝሰርሑን ንሓደሽቲ ሓደጋታት መርሚርኻ ንምርግጋፅ እሞ ነቲ ጸገም ብኸመይ እንዳጋና
ክትርእዮን ክትቆጻጸሮ ይኻኣል?

ነቲ ጸገም ምቑጽጻር ይቕጽል እዩ – ካብ ኮቪድ/ COVID-19 ንዝተፈጥረ ጸገማት፤ ከም ናይ ዓሚላት ተባኣሳይ ምዃን፤ ዓቢ ናይ
ሥራሕ ጠለባ ወይኻዓ ካብ ካልእ ተገሊልካ ምሥራሕ ዘኣመሰሉ ገምጋም ከምተገብረ ንምርግጋፅ እዩ።
ምስናትኻ ሰራሕተኛታት ክትዘራረብ ኣለካ። ብሓባር ኾይንካ ንዘሎ ጸገም ምፍላይ ከምዝኻኣልን እሞ ነዞም ብኸመይ ምቑጽጻር
ከምዝኻኣል ብሓባር ምሥራሕ ይኸውን።
ናይ ዓለም ኣዕሽቶ ሥራሕ ንግዲ ንክልወጥ ናይ ኹሉ ትምንት እዩ። ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጺ ምእታውsafeworkaustralia.gov.au.
ናይ ኣካል ምርሕሓቕ
ተቐራሪብካ ኣብ ትሰርሓሉ ግዘ ብናይ ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ምቕላዕ ጸገም ይውስኽ እዩ። እንተኻኢሉ፤ ንናይ ኣካል
ምርሕሓቅ ተግባራዊ ምግባር እዩ።
ኣብ ግምት ውሽጢ ዚአትዉ:
•

ናይ ሥራሕ ቦታ ቅርጺ ኣቐማምጣ እንዳጋና ምልዋጥ

•

ብኣካል ተራኺብካ ኣኼባ ዘይምግባር

•

ብሓባር ትጥቐመሉ ከባቢታት ንቁፅሪ ሰብ ምቕናስ

•

ተሰሊፍኻ ተራ ምስላፍ ንዘሎ ዓሚላት ቁፅሪ ምቑጽጻር።

ከምኡ’ውን እንተተኻኢሉ፤ ንናይ ኣካል ርክብ ንምቕናስ ኣሞንጎ ቆጸሮታት ግዘ ምግዳፍን ሰራሕተኛታት ንባዕሎም መከላኸሊ
መሳርሂ ወይኻዓ ኣቕሓ ከምዘለዎም ምርግጋፅ።
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ምስ ኮቪድ/COVID-19 ዝተዛመደ ብፍላይ ድማ ንኢንዱስትሪ መምርሒ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ ምእታው
safeworkaustralia.gov.au.
ንናትኻ ሥራሕ ቦታ ምጽራይ
ኪቪድ/COVID-19 ዝሰራጨዎ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዘ ሰብ ክስዕል ወይ ክሕንጡሽ እንከሎ ብዝፍጠር ፈሳሲ ንጣብ ኣቢሉ
ይሰራጨው እዩ።
ሰባት በቲ ጀርሚታት ዝተበከሉ ስፍራታት ክትንክፍዎ እንከሎ እሞ በቲ ኮቪድ/COVID-19 ክትሓዙ ይኽእሉ።
ናትኻ ሥራሕ ቦታ በብመዓልቱ ብውሑድ ብሕሩጭ ወይኻዓ ፈሳሲ መጽረይን ማይን ጌርካ ነቲ ጽሬት ሓልየት ከምተገብረሉ
ምርግጋፅ እዩ።
ነቶ ስፍራታት ድሕሪ ምጽራይ ናይ ጸረ-ነብሳት ክመክን ምግባር ይኻኣል።
ብተደጋጋማይ ብዙሕ ግዘ ንዝትንከፉ ስፍራታት ጽሬት ምግባር ቕድሚያ ምሃብ።
ኣብ ሥራሕ ናይ ኮቪድ/ COVID-19 ጕዳይ እንተሃልዩ፤ ሰባት ናብ ሥራሕ ቅድሚ ምምላስ እቲ ናይ ሥራሕ ቦታ ብግቡእ
ክጸሪን ብጸረ-ነብሳት መቕተሊ ምግባር የድሊ።
ምስ ኮቪድ/COVID-19 ዝተዛመደ ብፍላይ ድማ ንኢንዱስትሪ መምርሒ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ ምእታው
safeworkaustralia.gov.au.
ኣብ ኣውስትራሊያ ድሕንነት ዘለዎ ሥራሕ ኮቪድ/COVID-19 ድረገጺ
ኣናዕሽቶ ናይ ሥራሕ ንግዲታት ንዝነብሮም ናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ተግባራዊ ንክኸውን ንምሕጋዝን ብናይ ለበዳ ኮቪድ/
COVID-19 ንዝፍጠር ጸገም ንምቑጽጻር ናይ ኣውስትራሊያ ድሕንነት ሥራሕ ሓዱሽ መምርሒ ከምዘውጽኣ እዩ።
safeworkaustralia.gov.au ከም ናይቲ ጸገም ገምጋም ብኸመይ ክኻየድ ከምዝኻኣል ናይ ሓበሬታ መዳልዎ ኣርእስቲታት
ከምዘለዎ፤ እዚ’ውን ንናይ ኣካል ምርሕሓቕ፤ ጽሬት ሓይጂን፤ ንብሕታዊ መከላኸሊ መሳርሒ፤ ንኣእምሮ ጥዕና ከምኡ’ውን ብዛዕባ
ጽሬት መረዳእታ ይኸውን።
ንናትኻ ንእሽቶ ሥራሕ ንግዲን ኢንዱስትሪከምኡ’ውን ተግባራዊ ንዝኾኑ መገልገሊታት፤ ከም ሥራሕ ቦታ መጻረይ ጭቡጥ
መረዳእታ ብዝልጠፍ ማስታወቂያ ብቐሊሉ መረዳእታ ንዝርኸበሉ ናይ መጻረይ መሳርሒ ይዘት ንዘለዎ ምጥቓም እዩ።
ምስ ኮቪድ/COVID-19 ዝተዛመደ ብፍላይ ድማ ንኢንዱስትሪ መምርሒ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ ምእታው safeworkaustralia.gov.au.
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