ኮቪድ/COVID-19 – በሥራ ቦታዎች ላይ ለሥራ ጤንነትና ደህንነት መረጃ
ለሥራ ቦታዎ ከኮቪድ/COVID-19 ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ ይህ እውነታዊ ጽሁፋዊ ወረቀት ይረዳል። እንዲሁም ሌላ
የCOVID-19 Information in your language ይቀርባል።
በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት የሚያስፈልገው በሥራ ቦታ ላይ ለርስዎ ሰራተኞችና ሌሎች ሰዎች፤ ይህም እርስዎን፣
የሥራ አባላትን፤ ኮንተራክተሮችን፤ ደንበኞችንና ጎብኝዎችን ያካተተ ስለሚኖር ጤንንነት፤ ደህንነትና በጎ አድራጎት ላይ እንክብካቤ
ማድረግ እንዳለብዎት ነው። በተቻለ መጠን ለጤና እና ደህንነት ያሉትን ችግሮች ማስወገድ ወይም መቀነስ አለብዎት። ይህ በህግ
የቀረበ ነው።
እቅድና ግንኙነት
በሥራ ቦታዎ ላይ ከኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ጋር የመጋለጥ ችግርን መቆጣጠር አለብዎት። የሰራተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ
ለርስዎ የሥራ ቦታ እቅድ ማውጣት እንዳለብዎ፤ ይህም የአካል እርቀትን፤ ንጽህና ሃይጂንና ጽዳትን መጠበቅ ያካተተ።
የርስዎ እቅድ ተግባራዊ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ እንዲሁም ማድረግ ያለብዎት:
•
•
•
•
•
•

በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ በኩል Public health directions ምንጭ በተደጋጋሚ የሚሰጡትን
ወቅታዊ መረጃ፤ ይህም ስለ እገዳዎችና ለርስዎ ዓይነት ንግድ ሥራ ስለሚፈለጉ ደንቦችን ያካትታል።
በርስዎ የሥራ ቦታ ላይ ኮቪድ/ COVID ቫይረስ ካለ ምን ማድረግ እንዳለብዎ መዘጋጀት
ከሚሰሩበት መንገድ ለውጦች (ለምሳሌ፡ የደንበኛ አምባጓሮነት ወይም የሰራተኞች ለብቻ መገለል).ሳቢያ ለሚከሰት
ማንኛውም አዳዲስ ችግሮች ግምት ውስጥ ማስገባት
ለርስዎ ሰራተኞች ማነጋገርና ስለምን እንዳሳሰባቸው ማሰብ
የሥራ አባላትን ማሰልጠንና እያንዳንዱ ምን ማድረግ እንዳለበት ስለማወቁ ማረጋገጥ.
ሰዎችን ለኮቪድ/COVID-19 ችግር ለማስታወስ እና እንዴት ስርጭቱን ማቆም እንደሚቻል ምልክቶችንና የሚለጠፍ
ማስታወቂያዎችን/ signs and posters ማስቀመጥ

የኮቪድ/COVID-19 ስርጭትን ማስቆም
• እርስዎና ሰራተኞችዎ እቤት መቆየት ያለባቸው ከታመሙ ሲሆን (ትኩሳት፤ ማሳል፤ የጕሮሮ ህመምና የትንፋሽ እጥረት).
• ሰዎች በአካል ተራርቀው ቢያንስ 1.5 ሜትር መጠበቅ እንዳለባቸው ማረጋገጥ .
• ሰራተኞች ቢያንስ ለ20 ሰኮንዶች የሚሆን በተደጋጋሚ እጃቸውን በሳሙናና ውሃ አድርገው እንዲታጠቡ ወይም
አልኮሆል ባለበት የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርን እንዲጠቀሙ ማበረታታት
• ሰራተኞች ጥሩ ንጽህና ሃይጂን እንዲያካሂዱን እና ሲያስላቸው ወይም ሲያስነጥሳቸው በክንዳቸው ውስጥ እንዲያደርጉ
ማበረታታት
• የርስዎ ሥራ ቦታ በተደጋጋሚ እንደሚጸዳና በጸረ-ነፍሳት ማጽዳትን ማረጋገጥ። የሚነካኩ ስፍራዎችን ሁልጊዜ ደጋግሞ
ማጽዳት
• አስፈላጊ ከሆነ ለሰራተኞች የግላዊ መከላከያ መሳሪያን ማግኘት (እንደ ጓንት እና ጭምብል)። እንዴት መጠቀም
እንደሚችሉ ማስተማር።
እንደገና ማየት
• የርስዎ እቅድ እንደሚሰራና ከኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ሰራተኞችን ስለመጠበቅ ለማረጋገጥ እቅድዎን በየጊዜው
መገምገም
• የሆነ አዲስ ችግር ከተፈጠረ፤ ለሚያፈልግዎ ማንኛውንም ተጨማሪ እርምጃዎች ለማስቀመጥ ግምት ውስጥ ማስገባት።
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በኮቪድ/ COVID-19 እና ለሥራ ጤንነትና ደህንነት የበለጠ መረጃ በድረገጽ Safe Work Australia website ላይ ገብቶ
ማየት።
በሥራ ጤንነትና ደህንነት ለበለጠ እውነታዊ ጽሁፍ ወረቀት በድረገጽ COVID-19 Information in your language
website ላይ ገብቶ ማየት።
ለጤና መረጃ ለማግኘት በድረገጽ health.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።
በተለይ ስለርስዎ የሥራ ቦታ መረጃ ለማግኘት፤ እባክዎ ጠቃሚ ለሆነው WHS regulator in your state or territory
ያነጋግሩ።
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