معلومات السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل– COVID-19
سوف تساعدك ورقة الحقائق هذه على جعل مكان عملك آمنا من  .COVID-19تتوفر أيضا معلومات أخرى بلغتك على الموقع
.COVID-19 Information in your language
تتطلب منك قوانين السالمة والصحة في العمل االهتمام بصحة وسالمة ورفاهية العاملين واآلخرين في مكان عملك ،بما في ذلك أنت
وموظفيك والمتعاقدين والعمالء والزوار .يجب عليك إزالة أو تقليل المخاطر على الصحة والسالمة قدر اإلمكان .انه القانون.
خطط وتواصل
يجب عليك إدارة مخاطر التعرض لـ  COVID-19في مكان عملك ،للحفاظ على سالمة العاملين ،ستحتاج إلى خطة لمكان عملك
تتضمن التباعد الجسدي والنظافة الشخصية والتنظيف.
للتأكد من أن خطتك فعالة ،يجب عليك أيضا:
•

البقاء على اطالع على أحدث المعلومات من مصادر موثوقة .فموقع  Public health directionsفي واليتك أو
إقليمك يتضمن قواعد حول القيود والمتطلبات لنوع عملك.

•

استعد لِما يمكنك فعله إذا كان هناك  COVIDفي مكان عملك.

•

ضع في اعتبارك أي مخاطر جديدة التي قد تنشأ عن التغييرات في طريقة عملك (على سبيل المثال ،تصرف العمالء
العدواني ،أو وجود العمال في العزل).

•

تحدث إلى العاملين لديك وخذ في االعتبار قلقهم.

•

قم بتدريب الموظفين وتأكد من أن الجميع يعرف ما عليه القيام به.

•

ضع الالفتات والملصقات لتذكير الناس بمخاطر  COVID-19وكيفية وقف االنتشار.

قم بايقاف انتشارCOVID-19
• يجب عليك وعلى العاملين لديك البقاء في المنزل ،إذا كنت مريضا (بالحمى أو السعال أو التهاب في الحلق ،أو ضيق في
التنفس).
•

تأكد من امكانية بقاء الناس على بعد مسافة  1.5مترا على األقل عن بعضهم البعض.

•

شجع العمال على غسل أيديهم بشكل متكرر لمدة  20ثانية على األقل بالماء والصابون أو استخدام معقم لليدين قائم على
الكحول.

•

قم بتشجيع العمال على ممارسة النظافة الجيدة والسعال أو العطس في ذراعهم.

•

تأكد من تنظيف مكان عملك وتعقيمه بانتظام ،وتنظيف األسطح التي تتعرض للّمس بانتظام.

•

احصل على معدات الحماية الشخصية (مثل القفازات واألقنعة) للعاملين إذا كانوا بحاجة إليها ،وعلمهم كيفية استخدامها.

قم بالمراجعة
• راجع خطتك بانتظام للتأكد من أنها فعالة وستحافظ على سالمة العمال من .COVID-19
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•

إذا ظهرت أي مخاطر جديدة ،ضع في اعتبارك إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ أي تدابير إضافية.

للمزيد من المعلومات حول  COVID-19والسالمة والصحة في العمل ،اذهب إلى موقع .Safe Work Australia
للمزيد من صحائف الوقائع حول السالمة والصحة في العمل ،اذهب إلى موقع COVID-19 Information in your
language website.
للمعلومات الصحية ،قم بزيارة . health.gov.au
للحصول على معلومات خاصة بمكان عملك ،يرجى االتصال بـ WHS regulator in your state or territory
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