ر
کنسیکشن)
تعمیات (بلڈنگ اینڈ
 COVID-19اور کام پر صحت اور حفاظت –
ر
ن
قوانی ےک تحت آجر کام ےک مقام پر کارکنوں اور دورسے لوگوں یک صحت اور حفاظت کا خیال
کام پر صحت اور حفاظت ےک ماڈل
ر ن
کھن ےک لی ذمہ دار ہی۔ آجر یک حیثیت ےس آپ پر الزم ےہ کہ کام ےک مقام پر خطرات کا پتہ چالئی اور جہاں ممکن ہو ،ان خطرات
کو ختم کریں یا کم ےس کم کریں۔
کھن واےل صحت اور حفاظت ےک معامالت پر کارکنوں ےس صالح مشورہ کرنا ہوگا۔ فیصےل ن
آپ کو  COVID-19ےس تعلق ر ن
کرن ےس پہےل
کارکنوں کو خیاالت ےک اظہار کا موقع دیں۔

جسمان فاصلہ
آپ کو وہ ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا جس ےک نتیج می کارکن ایک دورسے ےس کم از کم  1.5ر
میٹ ےک فاصےل پر رہی ،مثال ےک طور پر:
ے
ن
ن
ے
جسمان واسےط محدود کر دیں – بات کرن ےک لی دورسے طریق استعمال کریں جیےس فون یا ریڈیو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کام ےک مقام پر کارکنوں یک تعداد محدود کر دیں
دن ےک پہےل نصف اور دورسے نصف ےک لی الگ الگ شفٹی بنا دیں
ہر روز کی جا ن
ن واےل کاموں یک تعداد کم کر دیں
ن
جاں ممکن ہو ،گھر ےس کام کرن یک اجازت دیں
چلی ےک ر ے
کام ےک مقام پر ن
اسی بنائی تاکہ لوگ ایک دورسے ےس الگ رہی
ایک وقت می ایک جگہ پر کارکنوں یک تعداد کم کریں ،کھانوں ےک اوقات اور وقفوں می بیھ اس بات کا خیال رکھی اور ن
وقق
ےک کمروں می فرنیچر کو ایک دورسے ےس دور دور پھیال کر رکھی
جہاں ممکن ہو ،آن الئن میٹنگی کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کھیل جگہوں پر میٹنگ کریں اور کارکنوں کو ایک دورسے ےس
کم از کم  1.5ر
میٹ ےک فاصےل پر رکھی
ی
انتہان نضوری نہ ہو
اییس تربیت کو آئندہ ےک لی ملتوی کر دیں جو
کام ےک مقام پر جگہ جگہ ایک دورسے ےس فاصلہ ر ن
کھن ےک بارے می سائن لگائی

کھن یک وجہ ےس اگر صحت اور حفاظت ےک لی ی
آپ پر الزم ہ کہ لوگوں ےک ایک دورسے ےس فاصلہ ر ن
کون خطرات (جیےس بات
ے
ن
سمجھن اور سمجھا ن
ن
ن پر اثرات) پیدا ہوں تو انہی دور کرن کا انتظام کریں۔

کوارنٹی
صحت ےک معائن اور
ر
ن
اپن کارکنوں می  COVID-19یک عالمات جیےس بخار پر نظر رکھی۔
تمام کارکنوں کو ،چا ےہ وہ کام ےک مقام پر ہوں یا نہ ہوں ،ہدایت دیں کہ مندرجہ ذیل صورتوں می وہ آپ کو بتائی:
• انہی ی
کون عالمات پیش ہوں
•
•

انہی کیس ایےس شخص ےس واسطہ پڑا ہو جےس  COVID-19ہو سکتا ہو (چا ےہ اس شخص کا ابیھ ٹیسٹ نہ ہوا ہو جس
ن
ہون کا شبہ ےہ)
ےک  COVID-19می مبتال
انہوں ن
ن کیس اور کارکن می عالمات دیکیھ ہوں

اگر کارکنوں می عالمات ظاہر ہوں تو انہی کام ےس روک دیں۔

صفان

صفان ے
ی
کرن رہی:
ڈی رٹجنٹ یا ڈس انفیکٹینٹ (جراثیم کش دوا) ےس بار بار ان جگہوں یک
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•
•
•
•

ن وایل سطحی – سازوسامان ،لفٹی ،وزن اٹھا ن
چھون جا ن
ی
ر
ن
تھامی ےک سہارے (ریلنگ)
ن وایل ہوائسٹ ،راستوں ےک ساتھ
اکٹ
اور دروازے
ے
ذان ن
چٹیں جیےس عینک اور فون
ن
ہون وایل ن
چٹیں جیےس اوزار
کام می استعمال
قریب سہولیات
کام ےک مقام یک ے

کارکنوں کو تربیت دیں کہ وہ سازوسامان کو استعمال ےک فورا بعد صاف کریں۔
صفان ن
ی
کرن واےل ہر شخص کو چاہن کہ
• دستا ن
ن پہنن
• دستا ن
ن ن
پہنی ےس پہےل اور بعد می الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرے

پیٹ وغٹہ ڈال سکی۔
بند کوڑے دان مہیا رکھی جن می کارکن کوڑا اور استعمال شدہ ٹشو ر
حفظان صحت
کارکنوں کو پابند کیا جانا چاہن کہ وہ حفظان صحت ےک اچھے طریقوں پر عمل کریں:
ی
ے
ے
اپب ن
ہون ن
پیٹ ےس منہ اور ناک ڈھکی
چھینکی
کھانسی اور
•
کہب یا ٹشو ر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پیٹز کو مناسب طرح ےس پھینکی
ٹشو ر
ن ےس پہےل اور بعد می بیھ اور ٹائلٹ جا ن
دھون رہی ،اور کچھ کھا ن
ے
بار بار ،کم از کم  20سیکنڈ تک ،صابن اور ن
ن
پان ےس ہاتھ
ن
دھون ےک بعد ہمیشہ پوری طرح ہاتھ خشک کریں
ےس پہےل اور بعد می بیھ ہاتھ دھوئی ،اور
الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں
جسم ،بالوں (چہرے ےک بالوں سمیت) اور ر ر
کٹوں کو روزانہ اچیھ طرح دھوئی
دورسے لوگوں ےس  1.5ر
میٹ ےس زیادہ فاصےل پر رہی
بیمار ن
ہون یک صورت می گھر پر رہی
اپن چہرے کو ہاتھ لگا ن
ن
ن ےس گریز کریں
ن
ن
قریب جسمان واسےط ےس گریز کریں
ہاتھ مالن اور دیگر ے
ن
تھوکن ےس باز رہی
کھج ٹکڑے کوڑے دان می ڈالی
بج ے
سگرٹوں ےک ے

ن
ن
آپ ےک غسلخا ن
ی
پیٹ موجود ہونا چاہن۔ کارکنوں ےک استعمال ےک لی
ہون
ن اور ٹائلٹ صاف
چاہیی اور ان می صابن ،پان اور ٹائلٹ ر
الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر مہیا رکھی۔

کانی ر
کام ےک مقام پر سامان یک ڈیلیوری اور دورسے ر
یکیز یک آمد
اگر کام ےک مقام پر کیس کا آنا نضوری ہو تو:
ی
ی
تقاض بتا ے
اپن ن
موجودیک ےک دوران انہی ن
ہون واضح ہدایات دیں
ن
• کام ےک مقام پر ان یک
• ان ےک ساتھ کام ن
کرن واےل کارکنوں یک تعداد کم ےس کم کریں
• پہنچا ی
ن
ن ی
گی سامان کو رکھن ےک بعد استعمال ےک لی الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر مہیا کریں
• آن
ن واےل ٹرک ڈرائیوروں کو ہدایت کریں کہ وہ ٹرک ےک اندر یہ رہی
ن
ے
ر
• الیکٹانک کاغذات استعمال کریں اور دورسوں ےس بیھ ییہ کہی ،اور دستخط کرن ےک متبادل طریق استعمال کریں

مزید معلومات
کام پر صحت اور حفاظت ےک بارے می معلومات ےک لی دیکھی Safe Work Australia website
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