কর্ম ক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য এবং সু রো – WHS আইক্ষের অধীক্ষে দায়িত্ব
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও সু রো আইন (Work Health and Safety laws)-গুক্ষ ার র্ক্ষে কর্মক্ষেক্ষে র্ানুষজক্ষনর স্বাস্থ্য, সু রো এবং ক যাক্ষের
যত্ন ননওযার জনয ননক্ষযাগকর্ম াক্ষের বাধ্য কক্ষর। এক্ষর্ অন্তর্ুমক্ত হক্ষছেঃ
▪
▪
▪

স্বাস্থ্য ও সু রোর জনয ঝুুঁ নকনবহীন কাক্ষজর পনরক্ষবশ সরবরাহ এবং বজায রাখা
কর্ীক্ষের ক যাে এবং র্াক্ষের কাজ সম্পােক্ষনর জনয পযমাপ্ত এবং অযাক্ষেসক্ষযাগয সু নবধ্া সরবরাহ, এবং
অসু স্থ্র্া বা আঘার্ প্রনর্ক্ষরাক্ষধ্ কর্ীক্ষের স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষেক্ষের অবস্থ্া পযমক্ষবেে করা।

কর্ীক্ষদর প্রযি কিম বয
আপনার কর্ীক্ষের স্বাস্থ্য এবং সু রো নননির্ করার োনযত্ব আপনার। আপনাক্ষক অবশযই COVID-19- এ সংক্রর্ক্ষের ঝুুঁ নক দূর করক্ষর্ হক্ষব,
বা যনে এটি সম্ভব না হয, আপনার যর্টা সম্ভব ঝুুঁ নক হ্রাস করক্ষর্ হক্ষব।
কর্ীক্ষের COVID-19 এর সংক্রর্ক্ষের ঝুুঁ নক নেক্ষক রো করার জনয, উোহরেস্বরূপ:
▪
▪
▪
▪

বান়ি নেক্ষক কাজ করার বযবস্থ্া বাস্তবাযন করুন
কর্ীক্ষের শারীনরক দূরত্ব এবং র্া স্বাস্থ্যনবনধ্ অনুশী ন করক্ষর্ বাধ্য করুন
অসু স্থ্ অবস্থ্ায কর্ীক্ষের ঘক্ষর োকক্ষর্ বাধ্য করুন, এবং
কর্মক্ষেে ননযনর্র্র্াক্ষব এবং পু ঙ্খানুপুঙ্খরূক্ষপ পনরষ্কার করুন।

কর্ম ক্ষেক্ষে অেযােয বযযিক্ষদর প্রযি কিম বয
আপনাক্ষক অবশযই নননির্ করক্ষর্ হক্ষব নয আপনার বযবসাক্ষযর কাজ গ্রাহক, ক্লাক্ষযন্ট এবং েশমনােীর র্ক্ষর্া অনযানয বযনক্তক্ষের স্বাস্থ্য এবং
সু রো ঝুুঁ নকক্ষর্ নে ক্ষব না।
অনযক্ষের COVID-19 এর সংস্পক্ষশম যাওযার ঝুুঁ নক নেক্ষক রো করার জনয, উোহরেস্বরূপ, র্াক্ষের ননক্ষনাক্ত বযাপাক্ষর বাধ্য করুনেঃ
▪
▪
▪

শারীনরক দূরত্ব অনুশী ন, কন্টাক্টক্ষ স নেন র্ানর এবং নপক্ষর্ন্ট সহ
র্া স্বাস্থ্যনবনধ্ অনুশী ন, এবং
কর্মক্ষেে নেক্ষক দূক্ষর োকক্ষর্ ব ু ন, অপনরহাযম না হক্ষ
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কর্ম ক্ষেে এবং সু ক্ষ াগ-সু ক্ষ াগগুক্ষ া বহা রাখার দায়িত্ব
কাক্ষজর পনরক্ষবশ শ্রনর্ক এবং অনযক্ষের COVID-19-এ আক্রান্ত করার ঝুুঁ নকক্ষর্ নে ক্ষব না র্া নননির্ করার জনয আপনাক্ষক অবশযই
আপনার কর্মক্ষেে বহা রাখক্ষর্ হক্ষব।
ননরাপে কাক্ষজর পনরক্ষবশ বজায রাখু ন, উোহরেস্বরূপেঃ
▪
▪
▪

কর্মক্ষেেটি ননযনর্র্র্াক্ষব এবং পু ঙ্খানুপুঙ্খরূক্ষপ পনরষ্কার কক্ষর
শারীনরক দূরত্ব বজায রাখক্ষর্ কর্মক্ষেক্ষের নকশা পনরবর্ম ন কক্ষর, এবং
কর্মক্ষেক্ষে র্ানুক্ষষর সংখযা সীর্াবদ্ধ কক্ষর।

আপনার কর্মক্ষেক্ষে আপনাক্ষক অবশযই ননক্ষনাক্ত বযবস্থ্াগুক্ষ া সহ পযমাপ্ত সু ক্ষযাগ-সু নবধ্া সরবরাহ করক্ষর্ হক্ষবেঃ
▪
▪
▪

সাবান, পানন এবং কাগক্ষজর নর্াযাক্ষ সহ হার্ নধ্াওযার সু নবধ্া
হযান্ড সযাননটাইজার, নযখাক্ষন কর্ীক্ষের পক্ষে র্াক্ষের হার্ নধ্াযা সম্ভব নয, এবং
পনরষ্কার এবং শারীনরক দূরত্ব প্রোন কক্ষর এর্ন স্টাে রুর্।

সু ক্ষযাগ-সু নবধ্াগুক্ষ া বযবহার করার জনয, নবক্ষশষর্ হার্ নধ্াযার জনয, কর্ীক্ষের ননযনর্র্ নবরনর্ নেন।
িথ্য, প্রযিেণ, যেক্ষদম িো এবং িদারযক প্রদাক্ষের দায়িত্ব
আপনাক্ষক আপনার কর্ীক্ষের অবশযই র্েয বা প্রনশেে সরবরাহ করক্ষর্ হক্ষব যা র্াক্ষের কর্মক্ষেে নেক্ষক COVID-19 এর ঝুুঁ নক নেক্ষক
রো করক্ষর্ প্রক্ষযাজনীয।
এর র্ক্ষধ্য অন্তর্ুমক্ত োকক্ষর্ পাক্ষরেঃ
▪
▪
▪
▪
▪

সঠিকর্াক্ষব হার্ নধ্াযা উপর গাইক্ষেন্স
নযক্ষকানও প্রক্ষযাজনীয বযনক্তগর্ সু রোর্ূ ক সরঞ্জার্ কীর্াক্ষব পনরধ্ান এবং বযবহার করক্ষর্ হয নস সম্পক্ষকম প্রনশেে
কীর্াক্ষব এবং কখন পনরষ্কার করক্ষর্ হক্ষব র্ার প্রনশেে
বান়িক্ষর্ ননরাপে কর্মক্ষেে স্থ্াপক্ষনর ননক্ষেম শাব ী, এবং
অসু স্থ্ হক্ষ কর্মক্ষেে নেক্ষক বান়িক্ষর্ োকার ননক্ষেম শাব ী।

পরার্িম করার কিম বয
আপনাক্ষক অবশযই COVID-19 সম্পনকম র্ স্বাস্থ্য এবং সু রোর নবষক্ষয কর্ীক্ষের সাক্ষে পরার্শম করক্ষর্ হক্ষব এবং কর্ীক্ষের র্র্ার্র্ এবং
উক্ষেগ প্রকাশ করার সু ক্ষযাগ নেক্ষর্ হক্ষব। র্াক্ষের র্র্ার্র্ গুরুক্ষত্বর সাক্ষে গ্রহে করুন এবং পরার্ক্ষশমর ে াে কর্ীক্ষের জানান।
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কর্ীক্ষের সাক্ষে পরার্শম করুন যখন আপননেঃ
▪
▪
▪
▪

নরস্ক অযাক্ষসসক্ষর্ন্ট করক্ষেন
ঝুুঁ নক বযবস্থ্াপনার জনয ননযন্ত্রে বযবস্থ্া সম্পক্ষকম নসদ্ধান্ত ননক্ষছন, নযর্ন বান়ি নেক্ষক কাজ করার বযবস্থ্া শুরু করা, বা শারীনরক দূরত্ব
নননির্ করার জনয কর্মক্ষেে সীর্াবদ্ধকরে
কর্মক্ষেক্ষের সু ক্ষযাগ-সু নবধ্া সম্পক্ষকম নসদ্ধান্ত ননক্ষছন, এবং
অনযানয পনরবর্ম ন প্রস্তাব করক্ষেন যা কর্ীক্ষের স্বাস্থ্য এবং সু রোক্ষক প্রর্ানবর্ করক্ষর্ পাক্ষর।

আপনাক্ষক অবশযই সম্মর্র্াক্ষব ননযা নয নকানও পরার্শম পদ্ধনর্ অনুসরে করক্ষর্ হক্ষব। যনে স্বাস্থ্য এবং সু রো প্রনর্নননধ্ নেক্ষক োক্ষকন র্ক্ষব
আপনাক্ষক অবশযই র্াুঁক্ষেরক্ষক পরার্ক্ষশমর সাক্ষে অন্তর্ুমক্ত করক্ষর্ হক্ষব।
আরও িথ্য
COVID-19 এবং কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য এবং সু রো সম্পক্ষকম আরও র্ক্ষেযর জনয নসে ওযাকম অক্ষেন যা ওক্ষযবসাইট-এ যান।
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