COVID-19 နှ င့် အလု ပ့်ခွင့် ကျန့််းမာရ ်းနှ င့် ရ ်းကင့််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း - အရ ာက့်အဦ်း
နှ င့် ရ ာက့်လုပ့်ရ ်း
အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရရ်း နှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရရ်း ဥပရေမျာ်း ပြုံု စြုံ အရ အလု ပ်ရှင်မျာ်းတွ င် အလု ပ်ခွင်ရှှိ
အလု ပ်သမာ်းမျာ်းနှ င် အခခာ်းသူ မျာ်းတှို ၏ ကျန််းမာရရ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရရ်းအတွ က် ရစာင်ရရှာက်ရပ်းရမည်
တာဝန်ရှှိသည်။ အလု ပ်ရှင်တစ်ဦ်းအခြစ် သင်သည် အလု ပ်ခွင်၌ အန တရာယ်မျာ်းကှို ရြာ်ထုတ်ရမည်ခြစ်ပပ်း အဆှို ပါ
အန တရာယ်မျာ်းကှို တတ်နှိုင်သမျှ ြယ်ရှာ်းရမည် သှို မဟု တ် အနည််းဆြုံု ်းလု ပ်ရမည်။
သင်သည် COVID-19 နှ င်ပတ်သက်၍ ကျန််းမာရရ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရရ်း အရ ကာင််း ကှို အလု ပ်သမာ်းမျာ်းနှ င်
ရဆွ ်းရနွ်းရမည်။ သင် ဆြုံု ်းခြတ်ချက်မျာ်းကှို မချမှတ်မ အခမင်မျာ်းအာ်း တင်ခပ ကရန် အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ခွ င်ခပပါ။

ကု ယ့်ပု င့််း ု င့် ာ ခပ့်ခွာခွ ာရနခခင့််း
အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ၁.၅ မတာ ခခာ်းထာ်းရစရန်အတွ က် သင် လု ပ်နှိုင်သမျှ အရာတှို င််းကှို သင် လု ပ်ရမည်။ ဥပမာ•

ရု ပ်ပှိုင််းဆှို င်ရာ အခပန်အလှ န်ဆက်သွယ်ရရ်းကှို ကန် သတ်ပါ - ြုန််း သှို မဟု တ် ရရေယှို ကသှို
အခခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းကှို အသြုံု ်းခပ၍ ဆက်သွယ်ပါ

•

အလု ပ်ရနရာ၌ အလု ပ်သမာ်း ဦ်းရရကှို ကန် သတ်ပါ

•

အလု ပ်အဆှို င််းမျာ်းကှို နြုံ နက်ပှိုင််း နှ င် မွ န််းလွ ပှို င််း ခွ ရပ်းပါ

•

ရန စဥ် ရဆာင်ရွက်ပပ်းစ်းရအာင်လုပ်မည် အလု ပ်တာဝန် အရရအတွ က်ကှို ရလျှာချပါ

•

ခြစ်နှိုင်သမျှ အှိ မ်မှရန၍ အလု ပ်လုပ်ခခင််းကှို ခွ င်ခပပါ

•

ရု ပ်ပှိုင််းဆှို င်ရာ ခွ ခွ ာရနခခင််းကှို ထှိ န််းသှိ မ််းထာ်းရန် အလု ပ်ရနရာ တစ်ရလျှာက်တွင် ရလျှာက်လမ််းမျာ်း
လု ပ်ရပ်းပါ

•

တစ်ချှိန်လျှင် တစ်ရနရာ၌ အလု ပ်သမာ်း ဦ်းရရကှို ရလျှာချပါ၊ အစာစာ်းချှိန်မျာ်းနှ င် အာ်းလပ်ချှိန်မျာ်းအခပင်
နာ်းရနခန််းမျာ်းရှှိ ပရှိ ရ ာဂကှို ခြန် ကျရပ်းထာ်းခခင််း အပါအဝင်ခြစ်သည်

•

အစည််းအရဝ်းမျာ်းကှို ခြစ်နှိုင်သမျှ အွ န်လှိုင််းခြင်လုပ်ပါ၊ အကယ်၍ မခြစ်နှိုင်လျှင် ရလဟာနယ်ရနရာမျာ်း၌
ကျင််းပပပ်း အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း အနည််းဆြုံု ်း ၁.၅ မတာ ခခာ်း၍ထာ်းပါ

•

မရှှိမခြစ် လှို အပ်သည်-မဟု တ်ရသာ ရလကျင်သင်တန််းကှို ရရ ဆှို င််းပါ

•

အလု ပ်ခွင်ရနရာ တစ်ဝှိုက် ရု ပ်ပှိုင််းဆှို င်ရာ ခပ်ခွာခွ ာရနခခင််းဆှို င်ရာ ဆှို င််း ု တ်မျာ်းကှို ရထာင်ထာ်းပါ

သင်သည် ရု ပ်ပှိုင််းဆှို င်ရာ ခပ်ခွာခွ ာရနခခင််းရ ကာင် ခြစ်ရပေါ်သည် ကျန််းမာရရ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရရ်း အန တရာယ်မျာ်း
(ဥပမာ- ဆက်သွယ်ရရ်းအရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း) တစ်ခုခု ကှို စမြုံ ခန် ခွရန် လှို အပ်သည်။

ကျန့််းမာရ ်း စစ့်ရ ်းမှု မျာ်း နှ င့် အထအရတွ မ အထ်းတည့််းရနခခင့််း
သင် အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ကှို ယ်ပူအြျာ်းကသှို COVID-19 လကခ ဏာမျာ်းကှို ရစာင် ကပ် ကည်ရှု ပါ။
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အလု ပ်သမာ်းအာ်းလြုံု ်းအာ်း သူ တှို အလု ပ်ခွင်၌ရှှိသည်ခြစ်ရစ သှို မဟု တ် မရှှိသည်ခြစ်ရစ အကယ်၍ သူ တှို တွ င်
ရအာက်ပါတှို ရှှိလျှင် သင်အာ်း အရ ကာင််း ကာ်းရန် ညန် ကာ်းထာ်းပါ•

မည်သည် လကခ ဏာမျာ်းမဆှို ရှှိလျှင်

•

COVID-19 ရှှိနှိုင်ရကာင််း ရှှိနှိုင်သည် ( COVID-19 ရှှိရန် သြုံ သယခြစ်ခြုံရသူ အာ်း
မစစ်ရဆ်းခရရသ်းလျှင်ပင်) တစ်စု ြုံ တစ်ရယာက်နှင် အထှိ အရတွ ရှှိခလျှင်

•

ရရာဂါလကခ ဏာမျာ်းရှှိသည် အလု ပ်သမာ်း ရနာက်တစ်ဦ်းကှို ခမင်ရတွ လျှင်

အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း အကယ်၍ သူ တှို တွင် လကခ ဏာမျာ်း ခပသရနလျှင် အလု ပ်လုပ်ရနခခင််းကှို ရပ်ဆှိုင််းလှို က်ပါ။

သန့်ရှင့််းရပ်းခခင့််း
မ ကာခဏ ဆပ်ခပာမှု န် သှို မဟု တ် ပှို ်းသတ်ရဆ်းခြင် ရအာက်ပါတှို ကှို သန် ရှင််းရပ်းပါ•

မ ကာခဏ ထှိ ရတွ ရသည် မျက်နှာခပင်မျာ်း - အသြုံု ်းအရဆာင်ကှိရှိယာပစစ ည််းမျာ်း၊ ဓါတ်ရလှ ကာ်းမျာ်း၊
အလြုံ တှို င်မျာ်း၊ လက်တန််းမျာ်းနှ င် တြုံ ခါ်းမျာ်း

•

ြန်ခွက်မျာ်းနှ င် ြုန််းမျာ်းကသှို ကှို ယ်ရရ်းကှို ယ်တာ အရာပစစ ည််းမျာ်း

•

ကှိ ရှိယာပစစ ည််းမျာ်းကသှို အလု ပ် ပစစ ည််းမျာ်း

•

အလု ပ်ခွင် ပြုံ ပှို ်းပစစ ည််းခွ က်ရယာက်အခန််းမျာ်း

အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ကှိ ရှိယာပစစ ည််းကှို သြုံု ်းပပ်းပပ်းချင််း သန် ရှင််းရပ်းရန် ရလကျင်ပါ။
သန် ရှင််းရပ်းသည် မည်သူမဆှို သည်•

လက်အှိတ်မျာ်း ဝတ်သင်သည်

•

လက်အှိတ်မျာ်း မဝတ်မ နှ င် ဝတ်ပပ်းရနာက် အရက်ပျြုံကှိုအရခခခြုံ -ထုတ်လုပ်ထာ်းသည်
လက်သန် စင်ရည်ကှိုသြုံု ်းပါ

သြုံု ်းစွ ပပ်းခြစ်သည် စကက ူတစ်ရ်းမျာ်းကသှို စွ န် ပစ်ပစစ ည််းမျာ်းနှ င်အမှုှိ က်မျာ်းကှို အလု ပ်သမာ်းမျာ်း စွ န် ပစ်နှိုင်မည်
အြြုံု ်းပှိ တ်ထာ်းရသာ အမှုှိ က်ပု ြုံ ်းမျာ်းကှို ထာ်းရှှိရပ်းပါ။

တစ့်ကု ယ့်ရ

သန့်စင့်ရ ်း

အလု ပ်သမာ်းမျာ်းသည် ရကာင််းမွ န်ရသာ တစ်ကှိုယ်ရရ သန် စင်ရရ်းကှို လု ပ်ရန် လှို အပ်လှိမ်မည်•

ရချာင််းဆှို ်းခခင််းမျာ်းနှ င် နှ ာရချခခင််းမျာ်းကှို သင် တြုံ ရတာင်ဆစ် သှို မဟု တ် စကက ူတစ်ရ်းခြင် ြြုံု ်း၍လု ပ်ခခင််း

•

စကက ူတစ်ရ်းကှို အရသအချာ စွ န် ပစ်ရပ်းခခင််း။

•

လက်မျာ်းကှို အစာ မစာ်းမနှ င် စာ်းပပ်းရနာက် နှ င် အှိ မ်သာ သွ ာ်းပပ်းရနာက်အပါအဝင် မ ကာခဏ ဆပ်ခပာနှ င်
ရရခြင် အနည််းဆြုံု ်း ၂၀ စကက န် ရဆ်းရ ကာရပ်းပပ်း လြုံု ်းဝ ရခခာက်ရသွ ရအာင် လု ပ်ရပ်းခခင််း။

•

အရက်ပျြုံကှို အရခခခြုံ - ထုတ်လုပ်ထာ်းရသာ လက်သန် စင်ရည်မျာ်းကှို အသြုံု ်းခပခခင််း။
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•

ရန စဥ် ကှို ယ်ခနဓာ၊ ဆြုံ ပင် (မုတ်ဆှိတ်ရမွ ်းအပါအဝင်) နှ င် အဝတ်အစာ်းမျာ်းကှို အရသအချာ
ရဆ်းရ ကာခခင််း

•

အခခာ်းသူ မျာ်းနှ င် ၁.၅ မတာရကျာ် အကွ ာတွ င် ရနရပ်းခခင််း

•

အကယ်၍ ရနထှို င်မရကာင််းလျှင် အှိ မ်၌ရနရပ်းခခင််း

•

သင်မျက်နှာကှို ကှို င်တွယ်ခခင််းမှ ရရှာင် ကဥ်ပါ

•

လက်ဆွနှုတ်ဆက်ခခင််းမျာ်းနှ င် အခခာ်းရသာ န်းန်းကပ်ကပ် ရု ပ်ပှိုင််းဆှို င်ရာ ထှိ ရတွ မှု ကှို ရရှာင် ကဥ်ပါ

•

တြုံ ရထွ ်းရထွ ်းခခင််းကှို ရရှာင် ကဥ်ပါ

•

အမှုှိ က်ပု ြုံ ်းထ စ်းကရက်အတှို မျာ်းကှို ထည်ပါ

သင် ရရအှိ မ်သာအခန််းမျာ်းသည် သန် ရှင််းရနသင်ပပ်း ဆပ်ခပာ၊ ရရနှ င် အှိ မ်သာသြုံု ်းစကက ူတှို ရှှိရနသင်သည်။
အလု ပ်သမာ်းမျာ်း အသြုံု ်းခပရန်အတွ က် အရက်ပျြုံကှို အရခခခြုံ -ထုတ်လုပ်ထာ်းသည် လက်သန် စင်ရည်
ထာ်းရှှိရပ်းရန်ခြစ်သည်။

အလု ပ့်ခွင့်ရန ာသု ပစစ ည့််းလာရ ာက့်ရပ်းသွ င့််းခခင့််းမျာ်းနှ င့် ကန့်ထရု က့်လုပ့်သူမျာ်း
လာရ ာက့်ခခင့််း
အကယ်၍ အလု ပ်ခွင်သှို လာရရာက်မှုမျာ်း လှို အပ်လျှင်•

သူ တှို အလု ပ်ခွင်ရနရာ၌ရှှိစဥ် သင် သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနှ င်ပတ်သက်၍ ရှင််းရှင််းလင််းလင််း
ညန် ကာ်းချက်မျာ်း ရပ်းပါ

•

ပါဝင်ပတ်သက်မည် အလု ပ်သမာ်း ဦ်းရရကှို အနည််းဆြုံု ်းလု ပ်ပါ

•

လာပှို သည်ပစစ ည််းမျာ်းကှို ကှို င်တွယ်ပပ်းရနာက် အရက်ပျြုံကှို အရခခခြုံ -ထုတ်လုပ်ထာ်းသည်
လက်သန် စင်ရည်ကှို သြုံု ်းရန်ထာ်းရှှိရပ်းပါ

•

လာရရာက်သည် ကု န်တင်ကာ်း ကာ်းရမာင််းသမာ်းမျာ်းအာ်း ကာ်းအတွ င််း ဆက်လက်ရနရစရန် ညန် ကာ်းပါ

•

လျှပ်စစ်နည််း စာရွက်မှတ်တမ််းနှ င် လက်မှတ်ထှို်းရန် အခခာ်းနည််း ကှို သြုံု ်းပပ်း အခခာ်းသူ မျာ်းအာ်း သြုံု ်းရန်
ရမ်းပါ

ပု မု ရသာ အချက့်အလက့်မျာ်း
အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရရ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရရ်းတှို နှ င်ပတ်သက်သည် အချက်အလက်မျာ်းကှို Safe Work Australia
website တွ င် ကည်ရှု ပါ

swa.gov.au/coronavirus
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