COVID-19 – કામના સ્થળો માટે કાર્ય આરોગ્ર્ અને સલામતી વિષે
માહિતી
આ તથ્ય પત્રિકા તમને તમારા કામના સ્થળને COVID-19થી સુરક્ષિત બનાવવામાાં મદદ કરશે. બીજી
COVID-19 માહિતી તમારી ભાષામાાં પણ ઉપલબ્ધ છે .

કાયય આરોગ્ય અને સલામતી કાયદાઓ િેઠળ તમારે , તમારા કામના સ્થળે તમારા કામદારો અને અન્ય

લોકો જેમાાં તમારો, તમારા કમયચારીઓનો, ઠેકેદારોનો, ગ્રાિકોનો અને મુલાકાતીઓનો સમાવેશ થાય છે ,
તે બધાના આરોગ્ય, સલામતી અને કલ્યાણની કાળજી લેવી જરૂરી છે . જયાાં સુધી શક્ય િોય તયાાં સુધી
તમારે જોખમને દૂ ર કરવુ ાં અથવા ઘટાડવુ ાં જોઇએ. તે કાયદો છે .
આર્ોજન કરો અને તેની જાણ કરો
તમારે તમારા કામના સ્થળે COVID-19ના સાંપકય ના જોખમનુ ાં વ્યવસ્થાપન કરવુ ાં પડશે. કામદારોને
સુરક્ષિત રાખવા તમારે યોજના કરવી પડશે જેમાાં, શારીહરક અંતર, સ્વચ્છતા અને સફાઇનો સમાવેશ
થાય છે .

તમારી યોજના અસરકારક છે તે સુત્રનત્રિત કરવા તમારે નીચેન ુ ાં પણ કરવુ ાં પડશે⁚
•

પ્રત્રતષ્ઠઠત સ્ત્રોતો પાસેથી અદ્યતન માહિતી મેળવતા રિો. તમારા રાજય અથવા પ્રદે શની જાિેર
આરોગ્ય સ ૂચનાઓમાાં તમારા ધાંધાના પ્રકાર મુજબ ત્રનયાંિણો અને જરૂહરયાતોના ત્રનયમોનો
સમાવેશ થાય છે .

•
•

જો તમારા કામના સ્થળે COVID થાય તો શુ ાં કરશો તે માટે તૈયારી કરો.

તમારી કામ કરવાની પદ્ધત્રતમાાં થયેલ ફેરફારથી ઊભા થયા િોય, તેવા નવા જોખમોને ધ્યાનમાાં
લો (ઉ.દા. ગ્રાિકની આક્રમકતા અથવા કામદારો એકલા પડી જવા).

•
•
•

તમારા કામદારો જોડે વાત કરો અને તેમની ક્ષચત
િં ાઓ ત્રવશે ત્રવચારો.

કમયચારીઓને તાલીમ આપો અને સુત્રનત્રિત કરો કે શુ ાં કરવુ ાં તેની બધાને ખબર છે .

લોકોને COVID-19નુ ાં જોખમ અને કેવી રીતે ફેલાવો અટકાવવો તે યાદ કરાવવા ક્ષચન્િો અને
પોસ્ટરો મ ૂકો.
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COVID-19નો ફેલાિો અટકાિો
•

જો ક્ષબમાર િો તો, તમારે અને તમારા કામદારોએ ઘરે જ રિેવ ુ ાં જોઇએ (તાવ, ખાાંસી, ગળામાાં
દુ ખાવો અને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ).

•

લોકો ઓછામાાં ઓછાં ૧.૫ મીટરનુ ાં અંતર રાખી શકે તે સુત્રનત્રિત કરો.

•

કામદારોને વારાં વાર ૨૦સેકાંડ સુધી સાબુ અને પાણીથી િાથ ધોવા અથવા આલ્કોિોલવાળાં
િેન્ડસેત્રનટાઇઝર વાપરવા પ્રોતસાહિત કરો.

•

કામદારોને સારી સ્વચ્છતા જાળવવા અને ખાાંસી અથવા છીંક તેમની કોણીમાાં ખાવા પ્રોતસાહિત
કરો.

•

તમારુાં કામનુ ાં સ્થળ ત્રનયત્રમત રીતે સાફ થાય છે અને જતુ
ાં મક્ુ ત થાય છે તે સુત્રનત્રિત કરો.
વારાં વાર સ્પશય થતો િોય તેવી સપાટીઓને વધુ વાર સાફ કરો.

•

જો તેમને જરૂર િોય તો, કામદારો માટે સ્વસુરિાના સાધનો (જેવાકે િાથનાાં મોજા અને માસ્ક)
મેળવો. તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની તેમને તાલીમ આપો.

સમીક્ષા
•

તમારી યોજના કામ કરી રિી છે અને તે કામદારોને COVID-19થી સલામત રાખશે તે
સુત્રનત્રિત કરવા, તેની ત્રનયત્રમત સમીિા કરતા રિો.

•

જો કોઇ નવા જોખમો ઊભા થયા િોય તો, તમારે કોઇ વધારાના પગલાાં લેવાની જરૂર છે કે કેમ
તે ધ્યાનમાાં લો.

COVID-19 અને કાયય આરોગ્ય અને સલામતી ત્રવષે વધુ માહિતીઓ માટે, અહિિં જશો Safe Work
Australia website.
કાયય આરોગ્ય અને સલામતી ત્રવષે વધુ તથ્ય પત્રિકાઓ માટે, COVID-19 તમારી ભાષામાાં માહિતી
વેબસાઇટ પર જશો.

આરોગ્ય ત્રવષયક માહિતી માટે, અહિિં જશો health.gov.au.
તમારા કામના સ્થળને લગતી ચોક્કસ માહિતી માટે તમારા સાંબત્રાં ધત રાજય અથવા પ્રદે શના WHS
ત્રનયમનકારનો સાંપકય કરશો.
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