வேலைச் சுகாதாரம் மற் றும் பாதுகாப் பு குறித்த
சட்டங் களுக்குக் கீழான கடலமகள்
வேலைத்தைத்திை் இருப்பேர்களது சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் பபாது
நலத்தினை முதலாளிகள் பபண பேண்டும் என்று ‘பேனலச் சுகாதாரம்
மற்றும் பாதுகாப்பு’ குறித்த மாதிரிச் சட்டங்கள் பேண்டுகின்றை. இதில்
உள்ளடங்குேை:
▪
▪

▪

சுகாதாரத்திற் கும் பாதுகாப்பிற் கும் ஆபத்து இை் ைாத வேலைச் சூழை்
ஒன் லற அளித்து அலதப் பராமரித்துேரை்
ததாழிைாைர்களது தபாதுநைனிற் காக, அேர்கள் தமது வேலைகலளச்
தசய் ேதற் குப் வபாதுமான மற் றும் அணுகி அலையக்கூடிய ேசதிகலள
அளித்தல், மற்றும்
சுகேைம்
ீ
அல்லது காயத்னதத் தடுக்கும் ேிதமாக, பதாழிலாளர்களது
சுகாதாரத்னதயும் பேனலத்தல நினலனமகனளயும் கண்காணித்து
ேரல்.

ததாழிைாளர்களுக்கான உங் களது கடலமகள்
உங் களுலைய ததாழிைாைர்களின் சுகாதாரத்லதயும் பாதுகாப்லபயும்
உறுதிப்படுத்தவேண்டிய வதலே உங் களுக்கு இருக்கிறது. ‘பகாேிட்-19’
பநாய்த்பதாற்ற்னற எதிர்பகாள்ளும் ஆபத்தினை நீங்கள் அறபே
ஒழித்தாகபேண்டும், அல்லது இது சாத்தியமில்னலபயல், கூடியேனரக்கும்
இந்த ஆபத்தினை நீங்கள் குனறந்தபட்சமாைதாக ஆக்கபேண்டும்.
பின்ேருேைேற்னறச் பசய்ேதன் மூலம், ‘பகாேிட்-19’ பநாய்த்பதாற்றினை
எதிர்பகாள்ேதில் இருந்து பதாழிலாளர்கனளக் காப்பாற்றுங்கள்,
உதாரணமாக:
▪
▪

வீை்டிலிருந்து வேலை தசய் ேதற் கான ஏற் பாடுகலள
நலைமுலறப்படுத்துதை்
உைை் ரீதி விைகலையும், நல்ல சுகாதாரப் பழக்கங்கனளயும்
பின்பற்றுமாறுத் பதாழிலாளர்கனள பேண்டல்
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▪
▪

சுகேைமாக
ீ
இருக்கும்பபாது ேட்டில்
ீ
இருக்குமாறு பதாழிலாளர்கனள
பேண்டல், மற்றும்
அவ்ேப்பபாது தேறாமலும், முற்றிலுமாகவும் பேனலத்தலத்தினைச்
சுத்திகரிப்பு பசய்தல்.

வேலைத்தைத்திலுள் ள மற் றேர்களுக் கான உங் களது
கடலமகள்
ோடிக்லகயாளர்கள், பசனேபபறுைர்கள் மற்றும் ேருைர்கள் ஆகிபயாரது
சுகாதாரத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் உங்களுனடய ேர்த்தகத்தில்
நனடபபறும் பேனலயின் காரணமாக ஆபத்து ஏற்படாமல் இருப்பனத
நீங்கள் உறுதிப்படுத்தபேண்டும்.
உதாரணமாக, பின்ேருேைேற்னறச் பசய்யுமாறு பேண்டுேதன் மூலம்
‘பகாேிட்-19’ பநாய்த்பதாற்றினை எதிர்பகாள்ேதில் இருந்து மற்றேர்கனளப்
பாதுகாக்கபேண்டும்:
▪

▪
▪

ஒருேனரபயாருேர் பதாடாத ேிதத்தில் பபாருட்கனளக்
பகாண்டுபசர்த்தல் மற்றும் பணம் பசலுத்துதல் ஆகியை உள்ளடங்க,
உடல்ரீதி ேிலகனலப் பின்பற்றுதல்
நல்ல சுகாதாரப் பழக்கங்கனளப் பின்பற்றுதல், மற்றும்
அேசியம் இருந்தால் ஒழிய, பேனலத்தலத்திலிருந்து ேிலகி இருத்தல்.

வேலைத்தைத்லதயும் அங்குள்ள ேசதிகலளயும்
பராமரிப்பதற்கான கடலம
பேனலச் சூழல்களின் காரணமாகத் பதாழிலாளர்களுக்கும்
மற்றேர்களுக்கும் ‘பகாேிட்-19’ பநாய்த்பதாற்று ஏற்படாதோறு
உங்களுனடய பேனலத்தலத்தினை நீங்கள் கட்டாயமாகப்
பராமரித்துேரபேண்டும்.
உதாரணமாக, பின்ேருேைேற்னறச் பசய்ேதன் மூலம்
பாதுகாப்பாைபதாரு பேனலச் சூழனலப் பராமரியுங்கள்:
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▪
▪
▪

அவ்ேப்பபாது தேறாமலும், முற்றிலும் பேனலத்தலத்தினைச்
சுத்திகரித்தல்
உடல்ரீதி ேிலகனலப் பின்பற்றுேதற்கு இயலுமாை ேிதத்தில்
பேனலத்தலத்தின் ேடிேனமப்னப மாற்றுதல், மற்றும்
பேனலத்தலத்திலுள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்னகனய மட்டுப்படுத்துதல்.

பின்ேருேை உள்ளடங்க, பபாதுமாை ேசதிகனளயும் நீங்கள் உங்களுனடய
பேனலத்தலத்தில் கட்டாயமாக அளிக்கபேண்டும்:
▪
▪
▪

பசாப்பு, தண்ண ீர் மற்றும் காகிதத் துனடப்பான்கபளாடு கூடிய னககழுேல் ேசதிகள்
பதாழிலாளர்களால் தமது னககனளக் கழுே இயலாத நினலகளில்,
னகச் சுத்திகரிப்பான் இருக்கும் ேசதி, மற்றும்
சுத்தமாை மற்றும் உடல்ரீதி ேிலகலுக்குப் பபாதுமாை இடம் உள்ள
பணியாளர் அனறகள்.

ேசதிகனளப் பயன்படுத்துேதற்காக, குறிப்பாகக் னககனளக் கழுே,
பதாழிலாளர்களுக்கு அவ்ேப்பபாது தேறாத இனடபேனளகனளக்
பகாடுக்கபேண்டும்.

தகேல்கள், பயிற்சி, அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும்
வமற்பார்லே ஆகியேற்லற அளிப்பதற்கான கடலம
உங்களுனடய பதாழிலாளர்கனளது பேனலயின் காரணமாக
அேர்கனளயும், மற்றேர்கனளயும் ‘பகாேிட்-19’ பநாய்த்பதாற்றில் இருந்து
பாதுகாக்கத் பதனேப்படும் தகேல்கனள அல்லது பயிற்சினய நீங்கள்
அேர்களுக்குக் கட்டாயமாகக் பகாடுக்கபேண்டும்.
இதில் பின்ேருேை உள்ளடங்கக்கூடும்:
▪

னககனளச் சரியாை முனறயில் கழுவுதல் குறித்த ேழிகாட்டல்
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▪
▪
▪
▪

அேசியமாை சரீரப் பாதுகாப்பு சாதைங்கள் எதனையும் அணிேது
மற்றும் பயன்படுத்துேது குறித்த பயிற்சி
எப்படி மற்றும் எப்பபாது சுத்திகரிப்பு பசய்யபேண்டும் என்பதிலாை
பயிற்சி
ேட்டிலிருந்து
ீ
பேனல பசய்ேதற்காைப் பாதுகாப்பாைபதாரு இடத்னத
எப்படி ஏற்படுத்துேது என்பதற்காை அறிவுறுத்தல்கள், மற்றும்
சுகேைமாக
ீ
இருந்தால், ேட்டில்
ீ
இருக்கபேண்டும் என்பது குறித்த
அறிவுறுத்தல்கள்.

கைந்துரயாடல்கலள வமற்ககாள்ேதற்கான கடலம
‘பகாேிட்-19’ சம்பந்தப்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்னபப் பற்றிய
ேிடயங்கள் குறித்து உங்களுனடய பதாழிலாளர்களுடன் நீங்கள் கட்டாயம்
கலந்துனரயாடபேண்டும், மற்றும் அேர்களது கருத்துக்கனளயும்,
கரிசைங்கனளயும் பேளிப்படுத்தத் பதாழிலாளர்களுக்கு ோய்ப்புக்
பகாடுக்கபேண்டும். அேர்களுனடய கருத்துக்கனளக் கணக்கில்
எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள், மற்றும் கலந்துனரயாடல்களின் முடிவுகனளப்
பற்றித் பதாழிலாளர்களுக்கு அறிேியுங்கள்.
பின் ேருேைேற்னற நீங்கள் பசய்யும்பபாது பதாழிலாளர்களுடன்
கலந்துனரயாடல்கனள பமற்பகாள்ளுங்கள்:
▪
▪

▪

ஆபத்து மதிப்பீடு ஒன்னறச் பசய்யும்பபாது
ேட்டிலிருந்து
ீ
பேனல பசய்ேதற்காை ஏற்பாடுகள், அல்லது
உடல்ரீதி ேிலகனல உறுதிப்படுத்துேதற்காக பேனலத்தலத்தினை
ேனரயறுத்தல் பபான்ற காரியங்கனள அறிமுகப்படுத்துதல் பபான்ற
ஆபத்துக் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்னககனளப் பற்றிய முடிவுகனள
பமற்பகாள்ளும்பபாது
பேனலத்தல ேசதிகள் குறித்த முடிவுகனள பமற்பகாள்ளும்பபாது,
மற்றும் பதாழிலாளர்களுனடய சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்னபப்
பாதிக்கக்கூடிய மற்ற மாற்றங்கனள முன்பமாழியும்பபாது.

ஏற்கைபே உடன்பாடு காணப்பட்டக் கலந்துனரயாடல் பசயற்பாட்டு
முனறகனள நீங்கள் கட்டாயமாகப் பின்பற்றபேண்டும். ‘சுகாதாரம் மற்றும்
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பாதுகாப்பு’ பிரதிநிதிகள் இருந்தால், அேர்கனள நீங்கள் கலந்துனரயாடலில்
கட்டாயமாக உள்ளடக்க பேண்டும்.

வமைதிகத் தகேல்கள்
‘பகாேிட்-19’ மற்றும் பேனலச் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு
ஆகியேற்னறப் பற்றிய பமலதிகத் தகேல்களுக்கு Safe Work Australia website
- இற்குச் பசல்லுங்கள்.
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