ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ - WHS ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼
ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸ ੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਸਿਹਤ, ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰੱ ਿਣ। ਇਿ ਸ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
▪
▪

ਕੰ ਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਜੋ ਕਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੰ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਹੋ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਨਾਕਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਿਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਿਕਣ, ਅਤੇ

▪

ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸ ੱ ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼
ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ COVID-19 ਦੇ

ਿੰ ਪਰਕ ਸ ੱ ਚ ਆਉਣ ਾਲੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਿੰ ਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿ ਨੰ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ੀ
ਿੰ ਭ ਹੋ ੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ ਸ ੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ:
▪
▪
▪
▪

ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਾਫ-ਿਫਾਈ ਦਾ ਅਕਭਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਮਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੰ ਿਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਫ ਕਰਨਾ।

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ ੱ ਚ ਦਿਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼
ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦੂਿਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਕਣਆਂ ਦੀ
ਕਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਵੱ ਚ ਨਾ ਪ੍ਾਵੇ।
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COVID-19 ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ ਸ ੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਰਆਂ ਨੰ ਿਚਾਓ, ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ:
▪
▪
▪

ਕਬਨਾਂ ਿੰ ਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿਮੇਤ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਕਭਆਿ
ਚੰ ਗੀ ਿਾਫ-ਿਫਾਈ ਦਾ ਅਕਭਆਿ, ਅਤੇ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹਣਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਿਹਲਤਾਂ ਨੰ ਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੂਿਕਰਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ ਸ ੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਸ ੱ ਚ ਨਾ ਪਾ ੇ।

ਕੰ ਮ ਦਾ ਿੁਰੱਕਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:
▪
▪
▪

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੰ ਿਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਫ ਕਰਨਾ।

ਿਰੀਰਕ ਦਰੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਾਿਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਿਾਕਾ ਿਦਲਣਾ, ਅਤੇ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸ ੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨਾ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸ ੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਮੇਤ ਕਾਫੀ ਿਾਰੀਆਂ ਿਹਲਤਾਂ ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
▪
▪
▪

ਿਾਬਣ, ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ

ਹੱ ਥ ਿਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਕਜੱ ਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਿੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜੋ ਕਕ ਿਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਨਯਮਤ ਛੁੱ ਟੀ ਕਦਓ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਿਲਾਈ, ਸਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਗ੍ਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ COVID19 ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ ਸ ੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
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ਇਿ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ:
▪
▪
▪
▪
▪

ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਕਹਦਾਇਤਾਂ

ਕਕਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਕਹਨਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਿਖਲਾਈ
ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਿਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਕਿਖਲਾਈ

ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਿੁਰੱਕਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਕਕਵੇਂ ਿਥਾਕਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ
ਜੇ ਕਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼।

ਿਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼
ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਿਿੰ ਸਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਿਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਿਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਾ ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦਓ। ਸ ਚਾਰਾਂ ਨੰ ਸਿਆਨ
ਸ ੱ ਚ ਰੱ ਿੋ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਿਲਾਹ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਦੱ ਿੋ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ:
▪
▪

ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਖਤਕਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਕਗਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ

ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਾਿਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ
▪
▪

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਕਵੱ ਚ ਿਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲੇ , ਅਤੇ

ਦੂਿਰੇ ਬਲਦਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਤਾਵ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੰ ਪਰਭਾਸ ਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਕਕਿੇ ਿਕਹਮਤ ਹੋਏ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱ ਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਿੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਿਲਾਹ ਸ ੱ ਚ ਜ਼ਰਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
COVID-19 ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਾਰੇ ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Safe Work ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਦੀ
ੈਿਿਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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