‘க ோவிட்-19’ மற்றும் ‘கவலைச் சு ோதோரம் மற்றும்
போது ோப்பு’
ட்டிடம் மற்றும்

ட்டுமோனத் ததோழில்துலை

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ள வேலைச் சுகொதொரம்
ற்றும் பொதுகொப்பு குறித்த
ொதிரிச்
சட்டங்களின் கீ ழ் வேலைத்தலத்தில் மதொழிைொளர்கள்
ற்றும் இதர ஆட்களுலடய
சுகொதொரம்
ற்றும் பொதுகொப்பிற்கொன பரொ ரிப்புக் கடல
முதைொளிகளுக்கு
உள்ளது. முதைொளி என்ற ேலகயில் வேலைத்தலத்திலுள்ள ஆபத்துகலள
அலடயொளம் கண்டு இயலும் தருணங்களில் அேற்லற நீங்கள் நீக்கவேண்டியது
அல்ைது
ட்டுப்படுத்த வேண்டியது கட்டொய ொகும்.
‘வகொேிட்-19’ சம்பந்தப்பட்ட சுகொதொரம்
ற்றும் பொதுகொப்பு ேிடயங்கலளப் பற்றி
நீங்கள் உங்களுலடய மதொழிைொளர்களுடன் கட்டொய ொய்க் கைந்துலரயொட
வேண்டும். நீங்கள் முடிவுகலள வ ற்மகொள்ேதற்கு முன்பொக அேர்களுலடய
கருத்துக்கலள மேளிப்படுத்தத் மதொழிைொளர்கலள அனு தியுங்கள்.

உடல்ரீதியொக ேிைகியிருத்தல்
மதொழிைொளிகள் ஒருேரிட ிருந்து
ற்றேர் குலறந்தபட்ச ொக 1.5 ீ ட்டர் தூர
இலடமேளி ேிட்டு ேிைகியிருக்கச் மசய்ேதற்கு நீங்கள் உங்களொல் இயன்ற
அலனத்லதயும் மசய்யவேண்டும், உதாரணமாக:
•

•
•
•
•
•
•

•

உடல்ரீதியொன மதொடர்பொடல்கலள
ட்டுப்படுத்துங்கள் - மதொலைவபசி
அல்ைது வரடிவயொ வபொன்ற சொதனங்கலளத் மதொடர்பொடல் மகொள்ேதற்கொகப்
பொேியுங்கள்
தலத்தில் மதொழிைொலளகளுலடய எண்ணிக்லகலய
ட்டுப்படுத்துங்கள்
வேலை வநரங்கலள ‘முற்பகல் வேலை வநரம்’
ற்றும் ‘பிற்பகல் வேலை
வநரம்’ என்று பிரியுங்கள்
ஒவ்மேொரு நொளிலும் மசய்து முடிக்கப்படவேண்டிய வேலைகளின்
எண்ணிக்லகலயக் குலறயுங்கள்
இயலு ொன தருணங்களில், ேட்டிைிருந்து
ீ
வேலை மசய்ேலத
அனு தியுங்கள்
உடல்ரீதியொன ேிைகலைப் பரொ ரிக்கும் ேலகயில் வேலைத்தலம்
முழுேதிலும் நலடேழிகலள ஏற்படுத்துங்கள்
உணவு வேலளகள்
ற்றும் ஓய்வுவேலளகள் ஆகியன உள்ளடங்க, ஒரு
இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்தில் இருக்கும் மதொழிைொளர்களுலடய
எண்ணிக்லகலயக் குலறயுங்கள்,
ற்றும் ஓய்ேிடங்களில் உள்ள வ லச
நொற்கொைிகலளத் தூரம் தூர ொகத் தள்ளிலேயுங்கள்
இயலும் தருணங்களில் சந்திப்புக்கூட்டங்கலள இலணய ேழியில்
நடத்துங்கள், இல்லைவயல், சந்திப்புக்கூட்டங்கலளத் திறந்த மேளியில்
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•
•

நடத்துங்கள்
ற்றும் மதொழிைொளர்கலளக் குலறந்தபட்சம் 1.5 ீ ட்டர் தூரம்
ஒருேரிட ிருந்து
ற்றேர் தள்ளியிருக்கு ொறு மசய்யுங்கள்
அத்தியொேசியம் இல்ைொத பயிற்சிகலளத் தொ தப்படுத்துங்கள்
உடல்ரீதி ேிைகலைக் குறித்த அலடயொளக் குறிகலள வேலைத்தலத்லதச்
சுற்றி லேயுங்கள்.

உடல்ரீதியொன ேிைகைின் கொரண ொக ஏற்படும் சுகொதொரம்
ற்றும் பொதுகொப்பு
குறித்த ஆபத்துகள் (உதொரண ொக: மதொடர்பொடல் மகொள்ேதில் ஏற்படும்
தொக்கங்கள்) எலதயும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தவேண்டும்.

சு ோதோரப் பரிக ோதலன ள் மற்றும் க ோய்த்தடுப்புத் தனிலம
சுரம் வபொன்ற ‘வகொேிட்-19’ வநொயறிகுறிகள் எதுவும் உங்களுலடய
மதொழிைொளர்களுக்கு இருக்கிறதொ என்று அேதொனியுங்கள்.
மதொழிைொளர்கள் வேலைத்தலத்தில் இருந்தொலும் இல்ைொேிட்டொலும்,
உங்களுலடய மதொழிைொளிகள் அலனேருக்கும் பின் ேரும் தருணங்கள்
மபொருந்தும் என்றொல் அலத உங்களுக்குத் மதரிேிக்கு ொறு அேர்களுக்குச்
மசொல்லுங்கள்:
•
•

•

வநொயறிகுறிகள் ஏதும் இருந்தொல்
‘வகொேிட்-19’ இருக்கக்கூடிய நபர் ஒருேலர எதிர்மகொண்டிருந்தொல் (‘வகொேிட்19’ இருப்பதொகச் சந்வதகிக்கப்படும் அந்த நபர் இன்னும் வசொதிக்கப்படொ ல்
இருந்தொலும் கூட)
வநொயறிகுறிகள் உள்ள இன்மனொரு மதொழிைொளலரப் பொர்த்தொல்.

மதொழிைொளர்களுக்கு வநொயறிகுறிகள் இருந்தொல், அேர்கள் வேலை மசய்ேலத
நிறுத்துங்கள்.

சுத்தி ரிப்பு
பின் ேருேனேற்லற வசொப்புத்தூள் அல்ைது கிரு ிநொசினிலயக் மகொண்டு அடிக்கடி
சுத்தம் மசய்யுங்கள்:
•
•
•
•

அடிக்கடிக் லக படும் பரப்புகள் - உபகரணங்கள்,
ின்தூக்கிகள் (lifts)
உயர்த்திகள் (hoists), லகப்பிடிக்-கிரொதிகள் (handrails)
ற்றும் கதவுகள்
ஒருேருக்குரிய கண்ணொடிகள்
ற்றும் மதொலைவபசிகள் வபொன்ற
உருப்படிகள்
கருேிகள் வபொன்ற வேலைக்கொன உருப்படிகள்
தளத்திலுள்ள மபொதுேசதிகள்

பயன்படுத்திய பிறகு கருேிகலளச் சுத்தம் மசய்யும் பயிற்சிலயத்
மதொழிைொளர்களுக்கு அளியுங்கள்.
சுத்திகரிப்புப் பணிலயச் மசய்யும் எேரும்:
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•
•

லகயுலறகலள அணியவேண்டும்
லகயுலறகலள அணியும் முன்பும் அணிந்த பிண்பும் ‘ஆல்மகொஹொல்’-ஐ
அடிப்பலடயொகக் மகொண்ட லகச் சுத்திகரிப்பொலனப் பயன்படுத்தவேண்டும்.

வேண்டொத கழிவுப் மபொருட்கள்
ற்றும் பயன்படுத்திய திசுத்தொள்கள் வபொன்ற
குப்லபகலளத் மதொழிைொளர்கள் வபொடுேதற்கொக மூடிகள் உள்ள
குப்லபத்மதொட்டிகலள லேயுங்கள்.

சு ோதோரப் பழக் ங் ள்
மதொழிைொளர்கள் நல்ை சுகொதொரப் பழக்கேழக்கங்கலளப் பின்பற்றவேண்டும்:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

முழங்லக
டிப்பு அல்ைது திசுத்தொள் ஒன்லறப் பொேித்து இரு ல்கலளயும்
தும் ல்கலளயும் மூடிக்மகொள்ளல்
திசுத்தொள்கலளச் சரியொன முலறயில் அப்புறப்படுத்துதல்
சொப்பிடுேதற்கு முன்பு, சொப்பிட்ட பிறகு,
ற்றும் கழிேலறக்குச் மசன்ற
பிறகு ஆகியன உள்ளடங்க, வசொப்பு
ற்றும் தண்ண ீலரப் பயன்படுத்திக்
லககலளக் குலறந்தபட்ச ொக 20 மநொடி வநரத்திற்குக் கழுவுதல் மற்றும்
ககககை முற்றிலுமாக உலர்த்துதல்
‘ஆல்மகொஹொல்’-ஐ அடிப்பலடயொகக் மகொண்ட லகச் சுத்திகரிப்பொலனப்
பயன்படுத்துதல்
ஒவ்மேொரு நொளும் சரீரத்லதயும், தலை முடிலயயும் (முகத்திலுள்ள
உவரொ ம் உள்ளடங்க) முற்றிலு ொகக் கழுவுதல்
ற்றும் உடுப்புகலளத்
துலேத்தல்
ற்றேர்களிட ிருந்து குலறந்தபட்ச ொக 1.5 ீ ட்டர் தூரம் ேிைகியிருத்தல்
சுகேனமுற்றிருந்தொல்
ீ
ேட்டில்
ீ
இருத்தல்
த து முகத்லதத் மதொடுேலதத் தேிர்த்தல்
லககுலுக்கல்கள்
ற்றும் மநருக்க ொன உடல்ரீதித் மதொடர்புகலளத்
தேிர்த்தல்
எச்சில் துப்பொ ல் இருத்தல்
சிகமரட்டுத் துண்டுகலளக் குப்லபத்மதொட்டியில் வபொடுதல்

உங்களுலடய கழிேலற ேசதிகள் சுத்த ொக இருக்கவேண்டும்,
ற்றும் வசொப்பு,
தண்ண ீர்
ற்றும் டொய்மைட் வபப்பர் ஆகியன அங்கு இருக்கவேண்டும்.
மதொழிைொளர்கள் பயன்படுத்துேதற்மகன ‘ஆல்மகொஹொல்’-ஐ அடிப்பலடயொகக்
மகொண்ட லகச் சுத்திகரிப்பொலன லேயுங்கள்.

கவலைத்தலத்திற்கு வரும்
இதர ஒப்பந்ததோரர் ள்

ரக்கு இைக்குனர் ள் மற்றும்

வேகலத்தலத்திற்கு மற்றேர்களுகைய ேருகககள் வதலேப்பட்டொல்:
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•

•
•

•
•

வேலைத்தலத்தில் அேர்கள் இருக்கும்வபொது அேர்கள் பின்பற்று ொறு
நீங்கள் வேண்டுேது என்ன என்பலதப் பற்றிய மதளிேொன
அறிவுறுத்தல்கலளக் மகொடுங்கள்
இதில் ஈடுபடும் மதொழிைொளர்களுலடய எண்ணிக்லகலயக்
குலறந்தபட்ச ொக்குங்கள்
மகொண்டுேந்து வசர்க்கப்பட்ட மபொருட்கலளக் லகயொண்ட பிறகு
பயன்படுத்துேதற்கொக ‘ஆல்மகொஹொல்’-ஐ அடிப்பலடயொகக் மகொண்ட லகச்
சுத்திகரிப்பொலன லேயுங்கள்
ேொகன ஓட்டுனர்கலள ேொகனத்திற்குள்ளொக இருக்கு ொறு அறிவுறுத்துங்கள்
ஆேண வேலைகலள
ின்னணு சொதனங்கலளப் பொேித்துச் மசய்யுங்கள்,
ற்றேர்கலளயும் மசய்யச் மசொல்லுங்கள்,
ற்றும் லகமயழுத்து
இடுேதற்கொன
ொற்று ேழிகள் என்ன என்று பொருங்கள்.

கமைதி த் த வல் ள்
வேலைச் சுகொதொரம்
ற்றும் பொதுகொப்பு குறித்த வ ைதிகத் தகேல்களுக்கு Safe
Work Australia website -இற்குச் மசல்லுங்கள்.
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