COVID-19 ቫይረስን ጥዕናን ድሕንነት ዘለዎ ሥራሕ - ናይ ህንጻ ሥራሕን ምንዳቕ
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት መርአይ ሕጊታት መሰረት ቆጸርቲ ንሰራጅተኛታትን ካልኦት ኣብ ሥራሕ ንዘለዉ ሓልየት ጥዕናን ድሕንነት
ንክገብሩ ግዴታ ኣለዎም። ከም ቆጻራይ ምዃንካ ኣብ ሥራሕ ቦታ ንዘሎ ጸገማት ፈሊእኻ ምፍላጥን እሞ እንተተኻኢሉ ክውገድ ምግባር
ወይኻዓ እዞም ጸገማት ምእንታን ከይቐጽል ምቕናስ።
ምስ COVID-19 ቫይረስ ዚተዛመደ ብዛዕባ ጥዕናን ድሕንነት ጕዳያት ምስ ሰራሕተኛታት ኾይንካ ክትዘራረበሉ ኣለካ። ቅድሚ ውሳነ ምሃብካ
እቶም ሰራሕተኛ ታት ንዘለዎም ርዕይቲ ሓሳብ ንክገልጹ ምፍቓድ።

ናይ ኣካል ርሕቐት
ኣብ ሞንጎ ሰራሕተናታት ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት ንክነብሮም ዝተኻኣሉ ነገራት ክትገብር ኣለካ፤ ንኣብነት፡
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ብኣካል ምርኻብ ጠጠው ምባል - ብኻልእ ሜላታት ከም ስልኪ ወይኻዓ ራዲዮ ኣቢልካ ምርኻብ
ኣብ ሥራሕ ቦታ ንዘሎ ሰራሕተኛ ቁፅሪ ምቕናስ
ብንጉሆ/AM ከምኡ’ድማ ብድሕሪ ሰዓይ/ PM ናይ ሥራሕ ፈረቓ ምክፍፋል
በብመዓልቱ ንዝፍጸሙ ሥራሕቲ መጠን ቁፅሪ ምቕናስ
እንተተኻ ኢሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ንክሰርሑ ምፍቓድ
ኣብቲ ቦታ በአካል ሰብ ከይራኸብ ንምፍልላይ ናይ መንገዲ እግሪ ምፍጣር
ኣብቲ ቦታ ብሓባር ንዘለዉ ናይ ሰራሕተኛታት ቁፅሪ ምቕናስ፤ እዚ’ውን ኣብ መግቢን እረፍቲ ግዘ ዘኻተተ ከምዝኾነ እሞ እረፍቲ
ኣብዝውሰደሉ ክፍሊታት ንዘሎ ኣቕሑት ክርሓሓቕ ምግባር
እንተተኻኢሉ ንኣኼባታት ብመስመር ምክያድ፤ እንተዘይኻኢሉ’ድማ ኣብ ክፍቲ ዝኾነ ስፍራ እሞ ሰራሕተኛታት ብውሑድ 1.5
ሜትሮ ርሕቐት ክነብሮም ምግባር
ኣገዳሲ ንዘይኾነ ስልጠና ትምህርቲ ክናዋሕ ምግባር
ኣብ ከባቢ ሥራሕ ብዛዕባ ናይ ኣካል ርሕቐት ንዘለዉ ምልክታት ምልጣፍ

ብሰንኪ ኣካል ርሕቐት ንዝፍጠር ዝኾነ ናይ ጥዕናን ድሕንነት ጸገማት (ንኣብነት፡ ብናይ ኣካል ርክብ ዝፍጠር ጸገም) ክትቆጻጸሮ ኣለካ።

መርመራ ጥዕናን ንዝተወሰነ ግዘ መግለሊ ስፍራ
ኣብ ናትኻ ሰራሕተኛታት ናይ COVID-19 ምልክታት ንምንባሩ መቑጽጻር፤ ማለት ከም ርስኒ ዘኣመሰለ።
ንኹሎም ሰራሕተኛታት ዝውሃብ መምርሒ፤ ኣብ ሥራሕ ቦታ እንተሃሊኻ ወይኻአ ዘይሃሊኻ በዚ ዝስዕብ ኵነታት ምዝራብ:
•
•
•

ዝኾነ ምልክት እንተሃልዩካ
ናይ COVID-19 ቫይረስ ክነብሮ ዚኽእል ሰብ ተቃሊዕኻ እንተነበረ (ዋላ እዃዕ እቲ ዝተጠርጠረ ሰብ ክሳብ ሕጂ ን COVID19 መርመራ ዘየኻየደ እንተኾይኑ)
ካልእ ምልክት ዘለዎ ሰራሕተኛ እንተሪእኻ

እቶም ሰራሕተኛታት ምልክታት እንተሪኦም ካብ ሥራሕ ጠጠው ምባል።

ብዛዕባ ጽሬት
ሕሩጭ ወይኻዓ ፈሳሲ ዝመሰለ መጽረዩ ወይኻዓ ፀረ-ባልዕ መጽረዩ ደጋጊምካ ምጽራይ:
•
•
•
•

ንዝትንከፉ ክፍሊታት - መሳርሒታትያ፤ መደያየቢ ሊፍት፤ መልኣሊ ክብደት መሳርሒ፤ ናይ ኢድ መደገፊን በሪታት ላእላዋይ ገጺ
ብተደጋጋሚ ምጽራይ
ንብሕታዊ መገልገሊ ኣቕሑት ከም መነጽርን ስልኪ ዘኣመሰሉ
ንሥራሕ ዝኾኑ ኣቕሑት ከም ናይ ኢድ መሳርሒ
ንዘሕጉስ ዝሰማማዕ ስፍራታት
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ሰራሕተኛታት ድሕሪ ነቶም መስርሒ ምጥቓም ንከጽርዩ ስልጠና ምሃብ እዩ።
ዘጽርይ ዝኾነ ዘጽርይ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ:
•
•

ንጓንቲታት ምግባር
ቅድሚ ጓንቲታት ምግባር ኣልኮሆል ንዘለዎ መጽረዩ ምጥቓም

ሰራሕተኛታት ንዝተበላሸወን ጕሓፍ ማለት ንዝተጠቐሙሉ ልስሉስ ወረቐቲ/ቲሹ ምድርባይ ትኽእለሉ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ መኽደኒ ምእጻው።

ሓይጅን
ሰራሕተኛታት ጽቡቕ ሓለዋ ሓይጅን ክገብሩ ይግባእ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ክትስዕልን ክትሕንጡስ እንከሎ ብኢድካ ወይኻዓ ልስሉስ ወረቐቲ/ቲሹ ብግቡእ ምሽፋን
ንዝተጠቐምካሉ ልስሉስ ወረቐቲ/ቲሹ ብኣግባብ
ብዙግዘ ቅድሚን ድሕሪ መግቢ ከምኡ’ድማ ድሕሪ ሽቓቕ ምጥቓም ንኢድኻ ብሳሙናን ማይ ጌርካ ብውሑድ ን20 ሰኮዲታት
ዝኸውን ምሕጻብን ሙሉእ ብሙሉእ ክነቕጽ ምግባር
ኣልኮሆል ዘለዎ ናይ ኢድ መጽረይ ምጥቓም
በብመዓልቱ ሰብነት፤ ጨጕሪ (ንገጺ ጨጕሪ ዘኻተተ) ከምኡ’ውን ክዳውንቲ ብኣግባብ ምሕጻብ
ምስ ካልኦት ሰባት ልዕሊ 1.5 ሜትሮ ምዃን
እተሓሚምካ ኣብ ገዛ ምጽናሕ
ንገጾም ምትንካፍ ምሃዝ ጠጠው ምባል
ብኢድ ምጭባጥን ብኣካል ቐሪብካ ሰላምታ ጠጠው ምባል
ንምራቕ ጡፍ ምባል ምውጋድ
ንናይ ቑራፅ ሽጋራ ኣብቲ መጠራቐሚ ውሽጢ ምግባር

ናትኻ መገልገሊ መሕጸቢ ክፍሊጽሩይ ክኸውን ከምዘለዎን ሳሙና፤ ማይን ናይ ሽቓቕ ወረቐቲ /ቲሹ ክነብር ኣለዎ። ሰራሕተኛታት ንዝጥቐሙሉ
ኣልኮሆል ዘለዎ ናይ ኢድ መጽረዩ ምድላው።

ኣቕሑት ንምብጻሕን ካልኦት ኮንትራክትራት ናብ ሥራሕ ቦታ ስለምኻድ
ናብቲ ሥራሕ ቦታ ምጕብናይ ኣድላይ እንተኾይኑ:
•
•
•
•
•

ኣብቲ ቦታ እንዳሃለኻ ንምንታይ ከምዘድልየ ግልጺ ዝኾነ መምርሒ ምሃብ
ንናይ ተሳተፍቲ ሰራሕተኛ ቁፅሪ ምቕናስ
ድሕሪ ኣቕሑት ምብጻሕ ትጥቐመሉ ኣልኮሆል ዘለዎ ኢድ መጽረይ ምሃዝ
ብቐጥታ ንዝመጹ ናይ ጽዕነት ማኪና ሹፌራት ካብቲ ማኪና ክወጹ የብሎምን
ካልእ ብኤሌትሮኒክስ ወረቐቲ ኣሰራርሓን መማረጺ ንዝኾነ ፊርማታት ምጥቓም

ንዝበለጸ መረዳእታ
•

ብሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትዚምልከት መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ፡ Safe Work Australia website ኣትኻ ምርኣይ።
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