د کار روغتیا او خوندیتوب – د  WHSقانون الندي مسئولیتونه
د کار د روغتیا او خوندیتوب )) (Work Health and Safety (WHSقانون کړنه د کار ګمارونکي څخه غواړي چې
د کار په ځای کې د خلکو روغتیا ،خوندیتوب او هوساینې ته پاملرنه وکړي .پدې کې شامل دي:
▪
▪
▪

د کاري چاپیلایر چمتو کول او ساتل چې روغتیا او خوندیتوب ته خطر ونلري
د کار کوونکیو لپاره د دوی د کار د ترسره کولو لپاره کافي اسانتیاوي او السرسي یې چمتو کول ،او
د کارکوونکیو د روغتیا او د کاري ځای د شرایطو څارنه ترڅو د ناروغۍ یا ټپي کیدو مخه ونیسي.

ستاسو دنده یا مسئوولیت کارکوونکیو ته
تاسو دنده لرئ چې د خپلو کارکوونکیو روغتیا او خوندیتوب څخه ډاډمن واوسي .تاسو باید د  COVID-19سره د خطر
مخکیدنه له مینځه یوسي ،که دا امکان نلري ،نو تاسو باید د امکان تر حده خطر کم کړئ.
کارکوونکي د  COVID-19سره د خطر د مخکیدو څخه وساتي ،د مثال په توګه:
▪
▪
▪
▪

د کور څخه د کار پلي کولو تنظیمول
کارکوونکي اړ دي چې فزیکي واټن او ښه نظافت تمرین کړي
کارکوونکي اړ دي په کور کې پاتې شي ،کله چې دوي ناروغ وي ،او
د کار ځای په منظم او بشپړ ډول پاک کړي.

د کار په ځای کې نورو خلکو ته ستاسي مسئولیت یا دنده
تاسو باید ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د سوداګرۍ کار د نورو خلکو لکه مراجعینو ،اخستونکیو او د لیدونکیو روغتیا په
خطر کي وا نه چوي.
د  COVID-19د خطرڅخه د نورو ساتل ،د مثال په توګه ،دوی اړتیا لري چي:
▪
▪
▪

فزیکي واټن تمرین کړئ ،په ګدون د راوړلو ) (deliveriesاو تادیات پرته د تماس څخه
ښه نظافت تمرین کړي ،او
د کار د ځای څخه لرې اوسئ ،غیر لدې چې اړین وي

د کار د ځای او تاسیساتو د ساتلو دنده یا مسئولیت
تاسو باید د کار ځای پاک وساتئ او ډاډ ترالسه کړئ چي ترڅو د کار چاپیلایر ،کارکوونکي او نور  COVID-19ته د
خطر سره نه مخامخ کوي.
د خوندي کاري چاپیلایر ساتل د بیلګې په توګه:
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▪
▪
▪

د کار ځای په منظم او بشپړ ډول پاکول
د فزیکي واټن درلودلو لپاره د کار په ځاي کي ترتیب نیول ،او
د کار په ځاي کي د خلکو د شمیر محدودیت راوړل.

تاسو باید د خپل کارپه ځای کې کافي اسانتیاوې چمتو کړئ په ګدون دي:
▪
▪
▪

د صابون سره د الس مینځلو امکانات ،اوبه او د الس دسمال
د الس مایع صابون ،چیري که دا امکان ونلري چي کارکوونکي خپل السونه پریمینځي ،او
د کارکوونکیو اطاقونه پاک وی او فزیکي واټن درلودلو ته اجازه ورکوي.

کارکوونکیو ته منظمي وقفې ورکړي چي د امکاناتو څخه ګته واخلي ،په ځانګړي توګه د دوی د السونو مینځلو لپاره.

د مالوماتو ،روزنې ،الرښوونې او نظارت چمتو کولو مسئولیت یا دنده
تاسو باید خپلو کارکوونکیو ته هغه مالومات یا روزنه چي اړینه وي چمتو کړئ چې د دوی د کار په اړه یي د COVID-
 19د خطر څخه خوندي وساتي.
پدي کي شامل دي:
▪
▪
▪
▪
▪

په سمه ټوګه د الس مینځلو الرښوونه
د اړین شخصي محافظتي تجهیزاتو کارول او روزنه
روزنه چي کله او څرنګه پاک کاري وشي
د خوندي کاري کور د ځای تنظیم کولو په اړه الرښوونې ،او
دا الرښوونه که ناروغ یاست په کور کي پاتي شي.

د مشوري کولو مسئولیت
تاسو باید د  COVID-19اړوند د روغتیا او خوندیتوب په چارو کې د کارکوونکیو سره مشوره وکړئ او کارکوونکیو ته
دا فرصت ورکړئ چې خپل نظرونه او اندیښنې څرګندې کړي .نظرونه په پام کې ونیسئ او د مشورو په پایله کي
کارکوونکیو ته یي نتیجه ورکړئ.
د کارکوونکیو سره مشوره وکړئ کله چې تاسو:
▪
▪
▪
▪

د خطر ارزونه ترسره کړئ
د خطرونو د اداره کولو لپاره د کنټرول اقداماتو په اړه پریکړې وکړئ ،لکه د کور څخه د کار د تنظیمولو معرفي
کول ،یا د فزیکي واټن د ډاډ ترالسه کولو لپاره د کار په ځای محدودیتونو راوړل
د کارځای د امکاناتو په اړه پریکړې وکړئ ،او
د نورو بدلونونو وړاندیز وکړئ چې ممکن د کارکوونکیو پر روغتیا او خوندیتوب اغیزه وکړي.

تاسو باید د مشورې د موافقې پروسې تعقیب کړئ .که چیرې د روغتیا او خوندیتوب استازي شتون ولري ،نو تاسو باید
دوی په مشوره کې شامل کړئ.
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نور مالومات
(Safe Work  د خوندي کار استرالیا، په اړه او د کاري روغتیا او خوندیتوب د نورو مالوماتو لپارهCOVID-19 د
. ویبپاڼه ته الړشئAustralia website)
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