ن
قوانی ےک تحت فرائض
کام پر صحت اور حفاظت WHS -
قوانی الزیم قرار ے
ںن
دیت ںہی کہ آجر کام ےک مقام پر لوگوں یک صحت اور حفاظت کا خیال
کام پر صحت اور حفاظت ےک ماڈل
می یہ شامل ےہ:
رکھ ںی۔ اس ں
▪
▪
▪

می صحت اور حفاظت ےک ںلی خطرہ نہ ہو
کام کا ایسا ماحول فراہم کرنا اور برقرار رکھنا جس ں
ی
سکی ،اور
کارکنوں یک فالح ےک ںلی مناسب اور قابل رسائ سہولیات فراہم کرنا تاکہ کارکن اپنا کام انجام دے ں
ی
کارکنوں یک صحت اور کام ےک مقام ےک حاالت پر نظر رکھنا تاکہ بیماری یا نضر یک روک تھام یک جائ۔

کارکنوں یک طرف فرض
آپ کا فرض ہ کہ ن
اپت کارکنوں یک صحت اور حفاظت ن
بنائی۔  COVID-19ےس واسےط کا خطرہ ختم کرنا آپ پر الزم
یقین ں
ے
ےہ یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ کو اس خطرے کو ہر ممکن حد تک کم کرنا ہو گا۔
ن
کھی ،مثال ےک طور پر ان طریقوں ےس:
کارکنوں کو  COVID-19ےس واسطہ پڑن ےک خطرے ےس محفوظ ر ں
▪
▪
▪
▪

می النا
گھر ےس کام ےک انتظامات عمل ں
کھی اور اچھے حفظان صحت پر عمل کریں
کارکنوں کو پابند کرنا کہ وہ لوگوں ےس فاصلہ ر ں
می وہ گھر ےس کام کریں ،اور
کارکنوں کو پابند کرنا یکہ بیماری یک صورت ں
ی
کام ےک مقام پر باقاعدیک ےس اور پوری طرح صفائ۔

کام ےک مقام پر دورسے لوگوں یک طرف فرض
آپ پر یہ ن
یقین بنانا الزم ےہ کہ آپ کا کاروبار دورسے لوگوں جیےس گاہکوں ،کالئنٹس اور مالقاتیوں یک صحت اور حفاظت
می نہ ڈاےل۔
کو خطرے ں
ن
کھی ،مثال ےک طور پر ان طریقوں ےس:
دورسے لوگوں کو  COVID-19ےس واسطہ پڑن ےک خطرے ےس محفوظ ر ں
▪
▪
▪

ی
ی
ے
طریق استعمال ہوں
چھون سامان یک ڈیلیوری اور ادائیگ جیےس
بغی
می فاصلہ رکھنا جس ےک ںلی ں
لوگوں کا آپس ں
اچھے حفظان صحت پر عمل کرنا ،اور
ی
سوان اس ےک کہ آنا الزیم ہو
کام ےک مقام ےس دور رہنا،

کام ےک مقام اور سہولیات کو درست حالت می ر ن
کھن کا فرض
ن
می رکھنا تاکہ یہ ن
یقین ہو کہ کام کا ماحول کارکنوں اور دورسے لوگوں ےک ںلی COVID-
اپت کام ےک مقام کو درست حالت ں
ن
نہی کرتا۔
می مبتال ہون کا خطرہ پیدا ں
 19ں
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کھی ،مثال ےک طور پر ان طریقوں ےس:
کام کا محفوظ ماحول برقرار ر ں
▪
▪
▪

ی
ی
صفائ۔
کام ےک مقام پر باقاعدیک ےس اور پوری طرح
می فاصلہ رکھنا ممکن ہو ،اور
کام ےک مقام کا ڈیزائن اس طرح بدلنا کہ لوگوں ےک ںلی آپس ں
کام ےک مقام پر لوگوں یک تعداد کو محدود کرنا۔

آپ کام ےک مقام پر مناسب سہولیات فراہم ن
کرن ےک بیھ پابند ںہی:
▪
▪
▪

ن
ن
دھون یک سہولیات فراہم کرنا
تولت ےک ساتھ ہاتھ
صابن ،پائ اور کاغذی ں
جہاں کارکنوں ےک ںلی ہاتھ دھونا ممکن نہ ہو ،وہاں ہینڈ سینیٹائزر فراہم کرنا ،اور
می فاصلہ رکھنا ممکن ہو۔
عمےل ےک ںلی ایےس کمرے جو صاف ہوں اور جہاں لوگوں ےک ںلی آپس ں

ی
ن
ن
دھون ےک ںلی۔
سکی ،بالخصوص ہاتھ
کارکنوں کو باقاعدیک ےس وقق دیں تاکہ وہ ان سہولیات کو استعمال کر ں

ن
ی
کرن کا فرض
رہنمائ فراہم
معلومات ،تربیت ،ہدایات اور
آپ پر الزم ہ کہ ن
انہی کام پر  COVID-19ےس واسےط ےک خطرے
اپت کارکنوں کو اییس معلومات اور تربیت فراہم کریں جو ں
ے
ن
ےس محفوظ ر ن
کھت ےک ںلی ضوری ہو۔
می یہ شامل ہو سکتا ےہ:
اس ں
▪
▪
▪
▪
▪

ی
ن
ے
رہنمائ
می
ہاتھ دھون ےک درست طریق ےک بارے ں
ن
ے
ے
ذائ حفاظت کا سازوسامان ) (PPEن
طریق یک تربیت
پہنی اور استعمال کرن ےک
صفائ کیےس اور کب یک جا ی
ی
ئ
یہ تربیت ےک
ن
می کام کا محفوظ مقام بنائ ےک ںلی ہدایات ،اور
گھر ں
آئی۔
نہ
پر
کام
اور
رہی
می
گھر
می
صورت
یک
بیماری
کہ
ہدایات
یہ
ں
ں
ں
ں

مشورہ کر نن کا فرض
آپ پر الزم ہ کہ  COVID-19ےس متعلق صحت اور حفاظت ےک معامالت پر ن
اپت کارکنوں ےس مشورہ کریں اور کارکنوں کو
ے
ن
ن
نتیج ےس کارکنوں
اپت خیاالت اور تشویش ظاہر کرن کا موقع دیں۔ ان ےک خیاالت کو مدنظر ر ں
کھی اور صالح مشورے ےک ے
کو آگاہ کریں۔
ان مواقع پر ن
اپت کارکنوں ےس مشورہ کریں:
▪
▪
▪

ن
جانچت کا عمل انجام دیں
جب آپ خطرات کو
ر
ن
جب آپ خطرات کو سنبھالی ےک ںلی کنیول ےک اقدامات ےک فیصےل کریں جیےس گھر ےس کام ےک انتظامات متعارف
کروانا یا کام ےک مقام پر اییس پابندیاں لگانا کہ لوگوں کا ایک دورسے ےس فاصلہ رکھنا ن
یقین ہو
رہ ہوں
جب آپ کام ےک مقام پر سہولیات ےک حواےل ےس فیصےل کر ے
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▪

رہ ہوں جو کارکنوں یک صحت اور حفاظت پر اثرانداز ہوں
جب آپ دورسی اییس تبدیلیاں تجویز کر ے

اگر صالح مشورے ےک لی کیس طریق کار پر اتفاق ہوا ہو تو آپ اس طریق کار پر عمل ن
کرن ےک پابند ںہی۔ اگر صحت اور
ں
حفاظت ےک نمائندے ہوں تو آپ انہی بیھ مشورے می شامل ن
کرن ےک پابند ںہی۔
ں
ں

مزید معلومات
می مزید معلومات ےک ںلی  Safe Work Australiaیک ویب سائیٹ
 COVID-19اور کام پر صحت اور حفاظت ےک بارے ں
دیکھی۔
ں
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