COVID-19 এবং কাজসংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা -নিনডং ও নির্মাণকাজ
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইক্ষির র্ক্ষেক্ষের অধীক্ষি, আপিার চাকুরীদাতা বা নিক্ষিাগকতম ার দানিত্ব আক্ষে তাাঁক্ষদর সকে কর্ী
ও কাক্ষের োিগার অিযািযক্ষদর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার তত্ত্বাবধাি করা। নিক্ষিাগকতম া নিক্ষসক্ষব আপিাক্ষক অবশ্যই কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও
নিরাপত্তাি COVID-19 ভাইরাস প্রকাক্ষশ্র ঝাঁ নকগুক্ষো সিাক্ত করক্ষত িক্ষব, এবং যেখাক্ষি সম্ভব দূর করার বা কনর্ক্ষি আিার
বযবস্থ্া নিক্ষত িক্ষব।
আপনাকে অবশ্যই ের্মিকের সাকে COVID-19 র্বষয়ে স্বাস্থ্য ও র্নরাপত্তা সম্পকেি আক াচনা েরকে হকব। আপর্ন কোন
র্সদ্ধান্ত কনবার আকে েমীকের মোমে প্রোশ্ েরকে অনু মর্ে র্েন।

শ্ারীর্রে দূরত্ব
েমীকেরকে েমপকে ১.৫ র্মটার দূরকত্ব রাখকে আপনাকে অবশ্যই যা েরণীয় ো েরকে হকব, কযমনঃ
• শ্ারীর্রে সংস্পষি সীর্মে েরুন- কযাোকযাে েরুন ক ান বা করর্িও জােীয় মাধ্যম বযবহার েকর
• সাইকট েমীকের সংখযা সীর্মে েরুন
• সো (AM) ও র্বো (PM)-এ র্শ্ টগুক া ভাে েকর ক

ুন

• প্রকেযে র্েন োজ সম্পূ ণি েরার সংখযা েমান
• বাড়ী কেকে োজ েরার অনু মর্ে র্েন, কযখাকন সম্ভব
• সাইকট চ ার পে তেরী েরুন কযন শ্ারীর্রে র্বকেে বজায় োকে
• এেই সমকয় এেই জায়োয় েমীকের সংখযা েমান, খাবার সময় ও কেে-এর সময়ও এর অন্তভুিক্ত এবং কেে রুকমর
আসবাবপত্র ছর্ড়কয় রাখু ন
• কযখাকন সম্ভব র্মটং-গুক া অন াইকন েরুন, যর্ে ো না হয়, েকব কখা া জায়োয় েরুন এবং েমীকেরকে ১.৫ র্মটার
বযবধ্াকন রাখু ন
• অপর্রহাযি নয় এমন প্রর্শ্েকণ র্ব ম্ব েরুন
• েমিকেকত্রর সাইকটর চারর্েকে শ্ারীর্রে দূরত্ব র্বষয়ে সাইন প্রেশ্িন েরুন
কযকোন ধ্রকনর স্বাস্থ্য ও র্নরাপত্তার ঝুুঁ র্ে বযাপাকর আপনাকে অবশ্যই বযবস্থ্া র্নকে হকব ( কযমন কযাোকযাকের প্রভাব) যা
শ্ারীর্রে দূরকত্বর স্বরূপ হকে পাকর।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ক ায়াররন্টিন বা পৃ থ

রণ

আপনার েমীকের মকধ্য COVID-19-এর উপসেিগুক া পযিকবেণ েরুন, কযমন জ্বর।
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সে েমীকের র্নকেি শ্ র্েন, োুঁরা োকজর জায়জোয় োকুন বা না োকুন, কযন আপনাকে জানান যর্ে োুঁকেরঃ
• কোন উপসেি োকে
• COVID-19 োেকে পাকর এমন োকরা সাহচকযি আকসন ( এমনর্ে যর্ে কস বযর্ক্তর COVID-19 আকছ সকেহ েরা
হয় যা এখকনা পরীর্েে হয়র্ন)
• আকরেজন েমীর সাকে কেখা েকরন যাুঁর উপসেিগুক া আকছ
যর্ে েমীকের উপসেিগুক া কেখা কেয় েকব োুঁকের োজ েরা বন্ধ েকর র্েন।

পন্টরস্কার রা
র্িটারকজন্ট সাবান বা জীবানু নাশ্ে র্েকয় ঘনঘন পর্রস্কার েরুনঃ
• ঘনঘন স্পশ্ি েরা হয় এমন পৃ ষ্ঠে গুক া – যন্ত্রপার্ে, র্

ট, উকত্তা ে যন্ত্র,হযান্ডকরই বা হাে , েরজাগুক া

• বযর্ক্তেে সামগ্রী কযমন চশ্মা ও ক ান
• োকজর র্জর্নস কযমন যন্ত্রপার্ে বা সরঞ্জাম
• সাইকটর র্জর্নষপত্র বা সু র্বধ্ার্ে
েমীকেরকে োকজর পকর সাকে সাকে যন্ত্রপার্ে পর্রস্কাকরর প্রর্শ্েণ র্েন।
যাুঁরা পর্রস্কার েরকবন োুঁকের উর্চৎঃ
• হােকমাজা পরা
• হাে কমাজা পরার আকে অযাকোহ র্ভর্ত্তে হযান্ড সযার্নটাইজার বযবহার েরা
েমীরা কযন ময় া ও আবজিনা কযমন বযবহৃে টসু য ক

কে পাকরন কসজনয বদ্ধ আবজিনা রাখার পাত্র বা র্বন রাখা।

স্বাস্থ্যন্টবন্টি বা পন্টরস্কার পন্টরচ্ছন্নতা
েমীকের ভাক া স্বাস্থ্যর্বর্ধ্ কমকন চ া আবশ্যে
• োর্শ্ বা হাুঁর্চ হাকের েনু ই বা টসু য র্েকয় কেকে রাখা
• টসু যগুক া ঠিেমকো ক ক কেয়া
• ঘনঘন সাবান ও পার্ন র্েকয় েমপকে ২০ কসকেন্ড হাে কধ্ায়া এবং সম্পূ ণিভাকব শুর্েয়া ক
এবং টয়ক কট যাবার পর হাে কধ্ায়াও এর মকধ্য পকর

া, খাবার আকে ও পকর

• অযা কোহ র্ভর্ত্তে হযান্ড সযার্নটাইজার বযবহার েরা
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• শ্রীর, চু (মু কখর চু এর মকধ্য পকর) এবং োপড়কচাপড় পু ঙ্খানু পুঙ্খভাকব প্রর্ের্েন কধ্ায়া
• অনযকের কেকে ১.৫ র্মটাকরর কবশ্ী দূরকত্ব োো
• অসু স্থ্ হক বাড়ীকে োো
• মু খ স্পশ্ি েরা এড়াকনা
• হযান্ডকশ্ে বা অনযানয শ্ারীর্রে সংস্পশ্ি এড়াকনা
• েু েু ক

া কেকে র্বরে োো

• র্সোকরকটর বাট র্বকন ক

া

আপনাকের ওয়াশ্রুম জায়োগুক া পর্রস্কার োো উর্চৎ এবং কসখাকন সাবান, পার্ন ও টয়ক ট কপপার রাখকে হকব। েমীকের
জনয অযা কোহ র্ভর্ত্তে হযান্ড সযার্নটাইজার রাখকে হকব।

কেলভারী এবং অনযানয ন্ট্রাক্টররের ারের োয়গায় আসা
োকজর জায়োয় যর্ে সাইট র্ভর্জট েরকেই হয় েকবঃ
• োুঁরা সাইকট োেক আপনাকের আবর্শ্যে শ্েি গুক ার বযাপাকর োুঁকেরকে পর্রস্কার র্নকেি শ্না র্েন
• এই সমকয় জর্ড়ে েমীকের সংখযা সীর্মে েরুন
• অযা কোহ র্ভর্ত্তে হযান্ড সযার্নটাইজার রাখকবন কির্ ভারী পাবার পর বযহাকরর জনয
• সাইকট আসা ট্রাে ড্রাইভারকেরকে যানবাহকনর কভেকর োেকে র্নকেি শ্না র্েন
• ইক েট্রর্নে কপপারওয়ােি ও সাের েরার র্বেল্প পন্থা র্নকজ বযবহার েরুন ও অনযকেরও বযবহার েরকে ব ু ন

আররা তথ্য
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার েিয তথ্য যপক্ষত Safe Work Australia website ওক্ষিবসাইটটিক্ষত োি
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