ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ - ໜ້າ
ທີ່ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ WHS
ໂຕແບບຂອງກົ ໝາຍ ວ່ າດ້ ວຍສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ນາຍຈ້າງຕ້ ອງເບ່ ງແຍງສຸ ຂະພາບ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ. ນ້ີ ປະກອບມີ:
▪
▪
▪

ສະໜອງ ແລະ
ຮັກສາສະພາບແວດລ້ ອມການເຮັດວຽກທ່ີ ປາສຈາກຄວາມສ່ ຽງຕ່ ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ
ສະ ໜອງ ສ່ ງ ອານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ສາມາດເຂົ້າເຖງເພ່ ອສະຫວັດດີການຂອງບັນດາພະນັກງານໃນການປະຕບັດວຽກຂອງພວກເຂົາ, ແລະ
ຕດຕາມຄວບຄຸ ມສຸ ຂະພາບຂອງບັນດາພະນັກງານ ແລະ
ສະພາບການໃນບ່ ອນເຮັດວຽກເພ່ ອປ້ ອງກັນການເຈັບເປັນຫການບາດເຈັບ.

ໜ້າທີ່ ຕີ່ ບັນດາພະນັກງານ
ທ່ ານມີ ໜ້ າທ່ີ ຮັບປະກັນສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານຂອງທ່ ານ. ທ່ ານຕ້ ອງ
ກາຈັດຄວາມສ່ ຽງຂອງການ ສາຜັດກັບ COVID-19, ຫ ຖ້ າເປັນໄປບ່ ໄດ້ , ທ່ ານຈາເປັນຕ້ ອງຫຸ ດຄວາມສ່ ຽງໃຫ້
ໜ້ ອຍທີ່ສຸ ດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ .
ປົກປ້ ອງພະນັກງານຈາກຄວາມສ່ ຽງຂອງການ ສາ ຜັດກັບ COVID-19 ໂດຍຍົກຕົວຢ່ າງ:
▪
▪
▪
▪

ຈັດຕ້ັ ງການປະຕບັດວຽກງານຈາກເຮອນ
ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ພະນັກງານປະຕບັດລະຍະຫ່ າງກັນທາງຮ່ າງກາຍແລະສຸ ຂະອະນາໄມທ່ີ ດີ
ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ພະນັກງານຢ່ ເຮອນເມ່ ອເປັນໄຂ້ , ແລະ
ທາຄວາມສະອາດບ່ ອນເຮັດວຽກເປັນປະຈາ ແລະ ໃຫ້ ທ່ົ ວ.

ໜ້າທີ່ ຕີ່ ຜ້ ອີ່ ນໃນບີ່ ອນເຮັດວຽກ
ທ່ ານຕ້ ອງໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າການເຮັດວຽກຂອງທຸ ລະກດຂອງທ່ ານບ່ ເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນອ່
ນເຊັ່ນ ຜ້ ຊົມໃຊ້ , ລກຄ້ າ ແລະ ຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມມີຄວາມສ່ ຽງ.
ປົກປ້ ອງຄົນອ່ ນຈາກຄວາມສ່ ຽງຈາກການ ສາ ຜັດກັບ COVID-19, ຍົກຕົວຢ່ າງ, ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ພວກເຂົາ:
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▪
▪
▪

ຝຶກແອບລະຍະຫ່ າງທາງຮ່ າງກາຍ, ລວມທັງການສົ່ງຂອງ ແລະ
ການຈ່ າຍເງນແບບບ່ ມີການຕດຕ່ ສາຜັດກັນ
ປະຕບັດສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ດີ, ແລະ
ຢ່ ຫ່າງຈາກບ່ ອນເຮັດວຽກ, ເວັ້ນເສັຍແຕ່ ວ່ າ ຈາ ເປັນ

ໜ້າທີ່ ໃນການຮັກສາບີ່ ອນເຮັດວຽກແລະສີ່ ງ ອາ ນວຍຄວາມສະດວກ
ທ່ ານຕ້ ອງຮັກສາສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກຂອງທ່ ານເພ່ ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ ອມໃນການເຮັດວຽກບ່ ເຮັດໃຫ້ ພະ
ນັກງານແລະຜ້ ອ່ ນມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ ການຕດເຊ້ ອໂຣກCOVID-19.
ຮັກສາສະພາບແວດລ້ ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ໂດຍ ຍົກຕົວຢ່ າງ:
▪
▪
▪

ທາຄວາມສະອາດບ່ ອນເຮັດວຽກເປັນປະຈາ ແລະ ໃຫ້ ທົ່ວເຖງ
ການປ່ ຽນແປງໂຄງຮບແບບຂອງບ່ ອນເຮັດວຽກເພ່ ອໃຫ້ ມີລະຍະຫ່ າງທາງຮ່ າງກາຍ, ແລະ
ຈາກັດ ຈາ ນວນຄົນໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ.

ທ່ ານຍັງຕ້ ອງສະ ໜອງ ສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກທ່ີ ພຽງພໃນບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ ານລວມທັງ:
▪
▪
▪

ສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້ າງມດ້ ວຍສະບ, ນ້ າ ແລະ ເຈ້ັ ຍເຊັດມ
ນ້ າຢາລ້ າງມ, ບ່ ອນທ່ີ ພະນັກງານບ່ ສາມາດລ້ າງມຂອງພວກເຂົາ, ແລະ
ຫ້ ອງພະນັກງານທີ່ສະອາດແລະຊ່ ວຍໃຫ້ ມີລະຍະຫ່ າງທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ.

ໃຫ້ ພະນັກງານພັກຜ່ ອນເປັນປົກກະຕເພ່ ອການນາໃຊ້ ສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ,
ໂດຍສະເພາະການລ້ າງມຂອງພວກເຂົາ.

ໜ້າທີ່ ໃນການໃຫ້ ຂ້ ມນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຊ້ ນາ ແລະ ການຄວບຄຸມດແລ
ທ່ ານຕ້ ອງໃຫ້ ຂ້ ມນຫການຝຶກອົບຮົມແກ່ ພະນັກງານຂອງທ່ ານທີ່ ຈາ
ເປັນເພ່ ອປົກປ້ ອງພວກເຂົາຈາກຄວາມສ່ ຽງຈາກການຕດເຊ້ ອ COVID-19 ຈາກວຽກຂອງພວກເຂົາ.
ນ້ີ ອາດປະກອບມີ:
▪
▪
▪

ຊ້ີ ແນະ ກ່ ຽວກັບການລ້ າງມໃຫ້ ຖກຕ້ ອງ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບວທີການໃສ່ ແລະ ໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຸ ກຄົນທ່ີ ຈາເປັນ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບວທີແລະເວລາທ່ີ ຕ້ ອງທາຄວາມສະອາດ
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▪
▪

ຄາຊີ້ແນະກ່ ຽວກັບການຕັ້ງບ່ ອນເຮັດວຽກຢ່ ເຮອນທີ່ປອດໄພ, ແລະ
ຄາ ແນະນາ ໃນການຢ່ ເຮອນຈາກບ່ ອນເຮັດວຽກຖ້ າບ່ ສະບາຍ.

ໜ້າ ທີ່ ໃນການປຶກສາ
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ປຶກສາກັບບັນດາພະນັກງານກ່ ຽວກັບເລ່ ອງສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19
ແລະໃຫ້ ໂອກາດແກ່ ພະນັກງານເພ່ ອສະແດງຄວາມຄດເຫັນແລະຄວາມກັງວົນໃຈ.
ເອົາຄວາມຄດເຫັນເຂ້ົ າໃນການພຈາຣະນາແລະໃຫ້ ຄາແນະນາ
ແກ່ ບັນດາພະນັກງານກ່ ຽວກັບຜົນຂອງການປຶກສາຫາລ.
ປຶກສາກັບບັນດາພະນັກງານເມ່ ອທ່ ານ:
▪
▪

▪
▪

ດາ ເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ຕັດສນໃຈກ່ ຽວກັບມາດຕະການຄວບຄຸ ມ ສາລັບການຄຸ ້ ມຄອງຄວາມສ່ ຽງ, ເຊ່ັ ນແນະນາ
ການຈັດແຈງການເຮັດວຽກຢ່ ເຮອນ, ຫ
ຈາກັດບ່ ອນເຮັດວຽກເພ່ ອໃຫ້ ແນ່ ໃຈໃນລະຍະຫ່ າງທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ
ຕັດສນໃຈກ່ ຽວກັບສ່ ງອກນວຍຄວາມສະດວກຢ່ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ແລະ
ສະເໜີ
ການປ່ ຽນແປງອ່ ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາພະນັກງານ.

ທ່ ານຕ້ ອງເຮັດຕາມຂ້ັ ນຕອນການປຶກສາຫາລທ່ີ ໄດ້ ຕົກລົງກັນ.
ຖ້ າມີຕົວແທນດ້ ານສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ, ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ລວມເອົາພວກເຂົາໄປປຶກສາຫາລນາ.

ຂ້ ມນເພີ່ ມເຕມ
ສາ ລັບຂ້ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບ COVID-19 ແລະສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ,
ໃຫ້ ໄປເບ່ ງທີ່ເວັບໄຊຕ໌ Safe Work Australia.
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