 - COVID-19معلومات برای مصئونیت و صحت در محل کار
این برگه معلوماتی به شما کمک میکند تا محل کار خود را از  COVID-19مصئون داشته باشید .سایر معلومات
 COVID-19به لسان شما نیز موجود است.
قوانین صحت و مصئونیت کاری شما را ملزم میکند تا از سالمتی ،مصئون بودن و رفاه کارمندان و دیگران در محل کار خود،
از جمله خود شما ،کارمندان ،قراردادیان ،مشتریان و بازدید کنندگان خود مراقبت کنید .شما باید خطرات مربوط به صحت و
مصئونیت را تا حد امکان از بین ببرید یا به حداقل برسانید .این قانون است
پالن و ارتباط داشتن
شما باید خطر ،قرار گرفتن در معرض  COVID-19را در محل کار خود مدیریت کنید .شما برای مصئون نگه داشتن
کارمندان خود در محل کار به پالنی که شامل فاصله فزیکی ،صحت و پاک کردن باشد ،احتیاج دارید.
برای اطمینان داشتن از اینکه پالن شما مؤثر است ،باید اینرا نیز انجام دهید:
•
•
•
•
•
•

با آخرین معلومات از منابع معتبر با خبر باشید .دستورالعمل های صحت عمومی در ایالت یا قلمرو شما شامل قوانینی
در مورد محدودیت ها و الزامات مربوط به نوع تجارت شما است.
در صورت موجودیت  COVIDدر محل کار تان ،امادگی برای اینکه چه انجام دهید.
خطرات جدیدی را که ناشی از تغییر در نحوه کار شماست (بطور مثال مشتری عصبانی یا جدا شدن کارگران) را در
نظر بگیرید.
با کارمندان خود صحبت کنید و در مورد نگرانیهای آنها فکر کنید.
به کارمندان آموزش دهید و مطمئن شوید که همه میدانند چه کاری را انجام دهند.
لوحه ها و پوسترها را برای یادآوری مردم از خطرات  COVID-19و چگونگی متوقف کردن ان نصب کنید.

گسترش  COVID-19را متوقف کنید
• اگر شما و کارمندان تان مریض (تب ،سرفه ،گلودردی و تنگی نفس دارید) باید در خانه بمانید.
• اطمینان حاصل کنید که مردم حداقل  1.5متر فاصله فیزیکی از یکدیگر داشته میتوانند.
• کارمندان را تشویق کنید که حداقل برای  20ثانیه مرتبا ً دست خود را با آب و صابون بشویند یا از یک ضدعفونی
کننده الکهلی دست استفاده کنند.
• کارمندان را به عملی کردن نظافت خوب و سرفه و عطسه زدن در بازوی شان تشویق کنید.
• اطمینان حاصل کنید که محل کار شما مرتبا ً پاک و ضد عفونی میشود .سطوح که زیاد لمس میشوند را بیشتر پاک
کنید.
• در صورت نیاز تجهیزات محافظت شخصی (مانند دستکش و ماسک) را برای کارمندان بدست آورید .به آنها بیاموزید
که چگونه از آن استفاده کنند.
بازنگری
•
•

پالن خود را مرتبا ً مرور کنید تا مطمئن شوید که کار میکند و کارمندان را از  COVID-19مصئون نگه میدارد.
اگر خطرات جدیدی ایجاد شده است ،در نظر بگیرید که آیا میخواهید اقدامات دیگری را اعمال کنید.
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برای معلومات بیشتر در مورد  COVID-19و صحت و مصئونیت کاری ،به ویب سایت  Safe Work Australiaمراجعه
کنید.
برای معلومات بیشتر در مورد صحت و مصئونیت کاری ،به معلومات  COVID-19در ویب سایت به لسان خود
 COVID-19 Information in your language websiteمراجعه کنید.
برای معلومات مربوط به صحت ،به  health.gov.auمراجعه کنید.
برای معلومات خاص برای محل کار خود لطفا با تنظیم کننده مربوط  WHSدر ایالت یا قلمرو خود WHS regulator in
 your state or territoryتماس بگیرید.

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 - Work health and safety information for workplaces - 12072020 - Dari

