ജ ോലിസ്ഥലത്തെ അജ ോഗ്യവ ും സ ക്ഷയ ും – WHS
നിയമപ്രകോ മ ള്ള കടമകൾ
ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജ ോഗ്യവ ും സ ക്ഷയ ും സുംബന്ധിച്ച ള്ള നിയമങ്ങൾ അന സ ിച്ച്
ത്ത ോഴില ടമകൾ ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആള കള ത്തട ആജ ോഗ്യും, സ ക്ഷ, ജക്ഷമും എന്നിവ
ശ്രദ്ധിജേണ്ട ണ്ട്. ഇ ിൽ ഇവ ഉൾത്തെട ന്ന :

▪
▪
▪

ത്ത

ആജ ോഗ്യെിന ും സ ക്ഷയ്േ ും ഒ അപകടവ മില്ലോെ ത്ത ോഴിൽ അന്ത ീക്ഷും
നൽക കയ ും പ ിപോലിേ കയ ും ത്തെയ്യ ക
ത്ത ോഴിലോളികള ത്തട ജക്ഷമെിനോയി അവ ത്തട ജ ോലി നിർവഹിേ ന്ന ിന്
മ ിയോയ ും ആക്സസ് ത്തെയ്യോവ ന്ന മോയ സൗക യങ്ങൾ ശ്പദോനും ത്തെയ്യ ക
ജ ോഗ്ജമോ പ ിജേോ ടയ ന്ന ിന് ത്ത ോഴിലോളികള ത്തട ആജ ോഗ്യവ ും ജ ോലിസ്ഥലത്തെ
അവസ്ഥയ ും നി ീക്ഷിേ ക.

ോഴിലോളികജളോട ള്ള കടമകൾ

നിങ്ങള ത്തട ത്ത ോഴിലോളികള ത്തട ആജ ോഗ്യവ ും സ ക്ഷയ ും ഉറെ വ ജെണ്ട ് നിങ്ങള ത്തട
കടമയോണ്. COVID-19 സമ്പർേ സോധ്യ നിങ്ങൾ ഇല്ലോ ോേണും, അഥവോ ഇ ്
സോധ്യമത്തല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളോൽ കഴിയ ന്നിടജെോളും അപകടസോധ്യ ക റയ്ജേണ്ട
്
ണ്ട്.
COVID-19 സമ്പർേ അപകടസോധ്യ യിൽ നിന്ന് ത്ത
ഈ വിധ്ും കഴിയ ും, ഉദോഹ ണെിന്:

▪
▪
▪
▪

ോഴിലോളികത്തള പ ി ക്ഷിേോൻ നിങ്ങൾേ്

വർേ് ശ്രും ജഹോും സൗക യങ്ങൾ നടെിലോേ ക
രോ ീ ിക അകലവ ും നല്ല ര െി വവ ും പോലിേോൻ ത്ത ോഴിലോളികത്തള ജശ്പ ിെിേ ക
അസ ഖമ ള്ളജെോൾ ത്ത ോഴിലോളികജളോട് വീട്ടിൽ ത്തന്ന കഴിയോൻ ആവരയത്തെട ക, ഒെും
ജ ോലിസ്ഥലും പ ിവോയ ും പൂർണ്ണമോയ ും വൃെിയോേ ക.

ജ ോലിസ്ഥലെ ള്ള മറ്റ് ആള കജളോട ള്ള കടമകൾ
ഉപജയോക്തോേൾ, ക്ലയന്റ കൾ, സന്ദർരകർ
ടങ്ങിയ മറ്റ് ആള കള ത്തട ആജ ോഗ്യവ ും
സ ക്ഷയ ും നിങ്ങള ത്തട ബിസിനസ്സിത്തന്റ ശ്പവർെനും അപകടെിലോേിത്തല്ലന്ന് നിങ്ങൾ
ഉറെോേണും.
COVID-19 സമ്പർേ അപകടസോധ്യ യിൽ നിന്ന് മറ്റ ള്ളവത്ത പ ി ക്ഷിേോൻ നിങ്ങൾേ് ഈ
വിധ്ും കഴിയ ും, ഉദോഹ ണെിന്, നിങ്ങൾേ് അവജ ോട് ഇനിെറയ ന്ന കോ യങ്ങൾ പോലിേോൻ
ആവരയത്തെടോും:

▪
▪
▪

സമ്പർേ ഹി മോയ ത്തെലിവറികള ും ജപയ്്ത്തമന്റ കള ും ഉൾത്തെത്തടയ ള്ള
നടപടികളിലൂത്തട രോ ീ ിക അകലും പോലിേ ക
നല്ല ര െി വും പോലിേ ക, ഒെും
അ യോവരയമിത്തല്ലങ്കിൽ ജ ോലിസ്ഥലെ് നിന്ന് അകന്ന് നിൽേ ക
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ജ ോലിസ്ഥലവ ും സൗക യങ്ങള ും ര ിരോലിജേണ്ട കടമ
ജ ോലിസ്ഥലെ് നിന്ന ും ത്ത ോഴിലോളികൾേ ും മറ്റ ള്ളവർേ ും COVID-19 പിടിത്തപടിത്തല്ലന്ന്
ഉറെോേോൻ നിങ്ങള ത്തട ജ ോലിസ്ഥലും നന്നോയി പ ിപോലിേണും.
ഇനിെറയ ന്നവ മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂത്തട സ
നിലനിർെ ക:

▪
▪
▪

ക്ഷി

മോയ ഒ

ത്ത

ജ ോലിസ്ഥലും പ ിവോയ ും പൂർണ്ണമോയ ും വൃെിയോേ ക
രോ ീ ിക അകലും അന വദിേ ന്ന ിനോയി ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ജലഔട്ട് മോറ്റ ക, ഒെും
ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആള കള ത്തട എണ്ണും പ ിമി ത്തെട െ ക.

ഇനിെറയ ന്നവ ഉൾത്തെത്തട നിങ്ങള ത്തട ജ ോലിസ്ഥലെ് മ
ഏർത്തെട െണും:

▪
▪
▪

ോഴിൽ അന്ത ീക്ഷും

ിയോയ സൗക യങ്ങള ും

ജസോെ്, ത്തവള്ളും, ജപെർ ടവൽ എന്നിവ ഉൾത്തെത്തട കകകഴ കോന ള്ള സൗക യങ്ങൾ
നൽകണും
ത്ത ോഴിലോളികൾേ് കകകഴ കോന ള്ള സൗക യും ഒ േോൻ കഴിയോെിടെ് ഹോൻെ്
സോനികറ്റസർ നൽക ക, ഒെും
വൃെിയ ള്ള ും രോ ീ ിക അകലും പോലിേോൻ അന വദിേ ന്ന മോയ സ്റ്റോര് റൂമ കൾ
നൽക ക.

കകകഴ ക ന്ന ിന ള്ള സൗക യങ്ങൾ ഉപജയോഗ്ിേ ന്ന
ഇടജവളകൾ നൽക ക.

ിന് ത്ത

ോഴിലോളികൾേ് കൃ

യമോയ

വിവ ങ്ങൾ, ര ിശീലനും, നിർജേശും, ജമൽജനോട്ടും എന്നിവ
നൽക ന്ന ിന ള്ള കടമ
നിങ്ങള ത്തട ത്ത ോഴിലോളികൾേ് അവ ത്തട ജ ോലിയിൽ നിന്ന് COVID-19 സമ്പർേും
ഉണ്ടോക ന്ന ിത്തന്റ അപകടസോധ്യ ക റയ്േോൻ അവർേ് ആവരയമോയ വിവ ങ്ങജളോ
പ ിരീലനജമോ നൽകണും.
ഇ

▪
▪
▪
▪
▪

ിൽ ഇവ ഉൾത്തെടോും:
ര ിയോയി കക കഴ ക ന്ന ിന ള്ള മോർഗ്ഗനിർജേരും
ആവരയമോയ എല്ലോ വയക്തിഗ് സും ക്ഷണ ഉപക ണങ്ങൾ എങ്ങത്തനയോണ്
ധ് ിേ കയ ും ഉപജയോഗ്ിേ കയ ും ത്തെയ്യോും എന്ന ിത്തനേ റിച്ച ള്ള പ ിരീലനും
എങ്ങത്തന, എജെോൾ വൃെിയോേണും എന്ന ിത്തനേ റിച്ച ള്ള പ ിരീലനും
വീട്ടിൽ സ ക്ഷി മോയ ഒ ജ ോലിസ്ഥലും എങ്ങത്തന സജ്ജീക ിേോും എന്ന ിത്തന
ക റിച്ച ള്ള നിർജേരങ്ങൾ, ഒെും
അസ ഖമ ത്തണ്ടങ്കിൽ ജ ോലിസ്ഥലെ് വ ോത്ത വീട്ടിൽ കഴിയ ന്ന ിന ള്ള നിർജേരങ്ങൾ.
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ത്ത

ോഴിലോളികള മോയി കൂടിയോജലോചിജേണ്ട കടമ

COVID-19-മോയി ബന്ധത്തെട്ട ആജ ോഗ്യ, സ ക്ഷോ കോ യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ത്ത ോഴിലോളികള മോയി
ആജലോെിേ കയ ും, അവ ത്തട കോഴ്ചെോട കള ും ആരങ്കകള ും ശ്പകടിെിേോൻ
ത്ത ോഴിലോളികൾേ് അവസ ും നൽക കയ ും ത്തെയ്യണും. അവ ത്തട കോഴ്െെോട
്
കൾ
മ ഖവിലയ്്ത്തേട ജേണ്ട ും, കൂടിയോജലോെനയിൽ നിന്ന ള്ള രലത്തെ ക റിച്ച്
ത്ത ോഴിലോളികത്തള ഉപജദരിേ കയ ും ത്തെയ്യ ക.
ഇനിെറയ ന്ന സോഹെ യങ്ങളിൽ ത്ത

▪
▪

▪
▪

ോഴിലോളികള മോയി കൂടിയോജലോെിേ ക:

ഒ അപകടസോധ്യ ോ വിലയി െൽ നടെ ജമ്പോൾ
വർേ് ശ്രും ജഹോും സൗക യങ്ങൾ നൽക ക, അത്തല്ലങ്കിൽ രോ ീ ിക അകലും
ഉറെോേ ന്ന ിന് ജ ോലിസ്ഥലെ് നിയശ്ന്തണങ്ങൾ ഏർത്തെട െ ക
ടങ്ങിയ
അപകടസോധ്യ കൾ കകകോ യും ത്തെയ്യ ന്ന ിന ള്ള നിയശ്ന്തണ നടപടികളിൽ
ീ മോനങ്ങൾ എട േ ക.
ജ ോലിസ്ഥലത്തെ സൗക യങ്ങത്തളേ റിച്ച് ീ മോനങ്ങൾ എട േ ക, ഒെും
ത്ത ോഴിലോളികള ത്തട ആജ ോഗ്യത്തെയ ും സ ക്ഷത്തയയ ും ബോധ്ിജച്ചേോവ ന്ന മറ്റ് മോറ്റങ്ങൾ
നിർജേരിേ ക.

കൂടിേോഴ്്െയിൽ സമ്മ ിച്ച എല്ലോ നടപടിശ്കമങ്ങള ും നിങ്ങൾ പോലിേണും. ആജ ോഗ്യ,
സ ക്ഷോ ശ്പ ിനിധ്ികൾ ഉത്തണ്ടങ്കിൽ, അവത്ത യ ും കൂടിേോഴ്്െയിൽ ഉൾത്തെട െണും.

കൂട

ൽ വിവ ങ്ങൾ

COVID-19-ത്തനയ ും ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജ ോഗ്യത്തെയ ും സ ക്ഷത്തയയ ും ക റിച്ച ള്ള കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക് സേഫ് വർക്ക് ഓേ്സരടലിയ വവബ്സേറ്റ് േന്ദർശിക്കുക.
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