صحت و مصئونیت کاری – وظایف شما تحت قانون WHS
مودل قوانین صحت و مصئونیت کاری ،کارفرمایان را ملزم به مراقبت از صحت ،مصئونیت و سالمتی افراد در محل کار
میکنند .که این شامل:
▪
▪
▪

تأمین و حفظ محیط کار که بدون خطر برای صحت و مصئونیت باشد
فراهم کردن و در دسترس دادن امکانات کافی برای رفاه کارمندان برای انجام کار ،و
نظارت بر صحت کارگران و شرایط محیط کار برای جلوگیری از بیماری یا زخمی شدن.

مسئولیت شما در مقابل کارمندان
شما مسئولیت وظیفوی دارید که از صحت و مصئونیت کارمندان خود اطمینان حاصل کنید .شما باید خطر قرار گرفتن در
معرض  COVID-19را از بین ببرید ،یا اگر این امکان پذیر نیست ،باید خطر را تا حد ممکن به حداقل برسانید.
از کارگران در برابر خطر قرار گرفتن در معرض  COVID-19محافظت کنید ،بطور مثال:
▪
▪
▪
▪

تنظیم اجرای کار از خانه
از کارمندان خواستن رعایت فاصله فزیکی و نظافت خوب
در صورت مریض بودن از کارمندان خواستن که در خانه بمانند ،و
پاک کردن محل کار بطور مرتب و کامل.

وظیفه و مسئولیت تان در قبال سایر افراد در محل کار
شما باید اطمینان حاصل کنید که کار تجارت شما صحت و مصئونیت افراد دیگر مانند مشتریان ،موکلین و بازدید کنندگان
را در معرض خطر قرار نمیدهد.
بطور مثال ،محافظت از دیگران در معرض خطر قرار گرفتن از  ،COVID-19بطور مثال از انها خواسته شود که:
▪
▪
▪

فاصله فزیکی را تمرین کنند ،از جمله از طریق ارسال و پرداخت کردن بدون تماس
نظافت خوب را مراعات کنید ،و
از محل کار دور باشید ،مگر اینکه ضروری باشد

وظیفه نگهداری محل کار و امکانات
شما باید محل کار خود را نگهدارید تا اطمینان حاصل کنید که محیط کار کارمندان و دیگران را در معرض خطر
 COVID-19قرار نمیدهد.
محیط کار مصئون را حفظ کنید ،بطورمثال:

swa.gov.au/coronavirus
Work Health and Safety - Duties under WHS Laws - 04072020 - Dari

▪
▪
▪

پاک کردن محل کار بطور منظم و کامل
تغییر اوردن در ساحه کار که فاصله فزیکی بیشتر ایجاد شود
محدود کردن تعداد افراد در محل کار.

شماهمچنان باید در محل کار خود تسهیالت کافی را فراهم کنید ،از جمله:
▪
▪
▪

امکانات شتشوی دست با صابون ،اب و کاغذ دستی
مایع دستی ،در جایی که امکان شستن دست برای کارمندان فراهم نباشد ،و
اطاق های کارمندان باید پاک و امکان فاصله فزیکی را داشته باشد.

وقفه کاری منظم برای کارمندان برای استفاده از امکانات ،به خصوص برای شستن دستهایشان را فراهم کنید.

وظیفه فراهم کردن معلومات ،آموزش ،پرورش و نظارت
شما باید معلومات یا آموزش هایی را که برای محافظت از آنها در معرض خطر قرار گرفتن  COVID-19باشد ،برای
کارمندان خود فراهم کنید.
این میتواند شامل:
▪
▪
▪
▪
▪

راهنمایی در مورد درست شستن دستها
اموزش و نحوه استفاده از هر گونه تجهیزات محافظتی الزم شخصی
اموزش در نحوه پاک کردن و زمان ان
هدایات برای تنظیم مصئون محل کار در خانه ،و
هدایات برای خانه ماندن در صورت مریض بودن.

مسئولیت برای مشورت
شما باید در مورد مسائل صحت و مصئونیت مربوط به  COVID-19با کارمندان خود مشورت کنید و به کارمندان
فرصت دهید تا نظرات و نگرانی های خود را بیان کنند .نظرات شان را در نظر بگیرید و نتیجه کار مشوره را به
کارگران گزارش دهید.
با کارمندان مشورت کنید زمانیکه شما :ارزیابی خطر را انجام میدهید
▪
▪
▪

تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترول برای مدیریت خطرات ،مانند معرفی کارمندان به کار از خانه ،یا محدود
کردن محل کار برای اطمینان از داشتن فاصله فیزیکی
تصمیم گیری در مورد تسهیالت محل کار ،و
تغییرات دیگری را پیشنهاد کنید که ممکن است بر صحت و مصئونیت کارمندان تأثیر بگذارد.

شما باید تمام مراحل مشوره توافق شده را دنبال کنید .اگر نمایندگان صحت و مصئونیت باشند ،باید آنها را در مشورت
دخیل سازید.
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معلومات بیشتر
 به ویب سایت صحت کاری استرالیا،  و صحت و مصئونیت کاریCOVID-19 برای معلومات بیشتر در مورد
.( مراجعه کنیدSafe Work Australia website)
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