COVID-19 – ព័ត៌មានអំពីសខុ ភាព និង
សុវតថភាិ ពធ្វើការសម្រមាប់កន្នងែ ធ្វកាើ រនានា
ម្រកដាសអងគធេតុធនេះនឹងជួយអនកធ្វើឱ្យកន្នែងធ្វើការរបស់អកន មានសុវតថិភាពពី COVID-19។ មាន
ព័ត៌មានអំពី COVID-19 ជាភាសារបស់អកន ធសេងធ ៀតសងន្ែរ។
ច្បាប់សពដី ីសុខភាព និងសុវតថិភាពធៅកន្នែងធ្វកាើ រតម្ររូវឱ្យអនកយកច្បិតត កុ ដាក់ធ ើសខុ ភាព
សុវតថិភាព និងសុខុមា ភាពននបុគ្គ កិ របស់អកន និងអនកែន ធ ៀតធៅកន្នែងធ្វើការរបស់អកន
រួរមានអនក បុគ្គ កិ របស់អកន អនកជាប់កិច្បសច នា អិថិជន និងអនករក សេនា។
អនកម្រតូវន្ត ុបបំបាត់ ឬធ្វឱ្ើ យហានិភ័យមានជាអបបបរមាន្ែ អាច្បធ្វើបានច្បំធ េះសុខភាព
និងសុវតថិភាព រេូតរកែ ់ធព ធនេះ។ វាជាច្បាប់។
ធរៀបច្បំន្សនការ និងធ្វើ នាំ ក់ នំ ង
អនកម្រតូវន្តម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័យននការឆ្ែង COVID-19 ធៅកនងុ កន្នែងធ្វកាើ ររបស់អនក។
ធែើរបីរកាឱ្យបុគ្គ កិ មានសុវតថភាិ ព អនកនឹងម្រតូវការន្សនការរួយសម្រមាប់កន្នែងធ្វើការ
របស់អកន ន្ែ រួរបញ្ចូ នូវការរកាគ្មាែតរាងកាយពីគ្នន អនារ័យ និងការសមាាត។
ធែើរបីធ្វើឱ្យម្របាកែថាន្សនការរបស់អកន មានម្របសិ ធភាព អនកក៏ម្រតូវន្ត៖
•

•
•

រកានូវបច្បចបុ បននភាពជារួយនឹងព័ត៌មានច្បុងធម្រកាយបំសតុ ពីម្របភព បីៗនានា។
ការន្ែនាំសុខភាពសាធារែៈ ធៅកនុងរែឋ ឬន្ែនែីរបស់អកន រួរមានប បញ្ញតតិសពដី ី
ការរឹតបនតឹង និង កខខែឌ តម្ររូវនានាសម្រមាប់ម្របធភ អាជីវករមរបស់អនក។
ធរៀបច្បំសម្រមាប់អវីន្ែ អនកនឹងធ្វើ ម្របសិនធបើមាន COVID ធៅកន្ ងធ្វកាើ ររបស់អនក។
ពិចារណាធ ើហានិភ័យថមីណារួយន្ែ បានធកើតមានពីការផ្លែស់បដូរនានាច្បំធ េះរធបៀបន្ែ
អនកធ្វកាើ រ (ឧទាេរែ៍ ការបំ នរបស់អតិថជិ ន ឬបុគ្គ កិ ន្ែ កំពងុ ម្រតូវបានដាក់ឱ្យ

•
•
•

ធៅធដាយន្ែកន្តឯង)។
ពិភាកាជារួយបុគ្គ ិករបស់អនក និងគ្ិតអំពីការម្រពួយបាររភរបស់ពកួ ធគ្។
បែដុ េះបណាដ បុគ្គ កិ និងធ្វើឱ្យម្របាកែថារនុសេម្រគ្ប់រូបែឹងថាម្រតូវធ្វអើ វីខេះែ ។
ដាក់t សញ្ញញ និងផ្លទងំ សេពវសាយ ធែើរបីររែឹករនុសេអំពីហានិភ័យនន COVID-19
និងអំពីរធបៀបធែើរបី បញ្ឈប់ការឆ្ែងរា ដា ។

បញ្ឈប់ការឆ្ែងរា ដា នន COVID-19
• អនក និងបុគ្គ កិ របស់អកន ម្រតូវន្តសាន ក់ធៅសទេះ ម្របសិនធបើអកន ឈឺ (ម្រគ្នុ កាក ឈឺបំពង់ក
•
•
•

និងមានែធងហើរខែី)។
ធានាឱ្យរនុសេអាច្បរកាគ្មាែតរាងកាយយ៉ា ងធហាច្បណាស់ 1.5 ន្រ៉ាម្រតពីគ្នន។
ជំរុញឱ្យបុគ្គ កិ លាងនែរបស់ពកួ ធគ្ជាញឹកញាប់សម្រមាប់រយៈធព យ៉ា ងធហាច្បណាស់ 20 វិនា ី
ជារួយនឹងសាបូ និង កឹ ឬធម្របើម្របាស់វតថុលាងនែអនារ័យន្ែ មានជាតិអាកុ ។
ជំរុញឱ្យបុគ្គ កិ អនុវតតអនារ័យ ា ធេើយម្រតូវកាក ឬកណាដស់ច្បូ ធៅកនុងនែរបស់ពកួ ធគ្។
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•
•

ធានាថាកន្នែងធ្វើការរបស់អកន ម្រតូវបានសមាា ត និងបាញ់សមាែបធរធរាគ្ជាម្របចាំ។
សមាា តឱ្យបានញឹកញាប់ធ ើនសទន្ែ បានប៉ាេះជាធរឿយៗ។
ួ បានឧបករែ៍ការ រផ្លទ ់ខនែួ (ែូជាធម្រសារនែ និមា៉ាស់) សម្រមាប់បគ្ុ គ កិ ម្របសិនធបើ
ពួកធគ្ម្រតូវការវា។ បធម្រងៀនងពួកធគ្អំពីរធបៀបធម្របើម្របាស់វា។

ការពិនតិ យធែើងវិញ
•

ពិនតិ យធែើងវិញជាម្របចាំធ ើន្សនការរបស់អកន ធែើរបីធ្វឱ្ើ យម្របាកែថាវាែំធែើរការ

•

ធេើយនឹងរកាឱ្យបុគ្គ កិ មាន សុវតថិភាពពី COVID-19។
ម្របសិនធបើមានហានិភ័យណារួយបានធ ច្បធច្បញធែើង សូរពិចារណាម្របសិនធបើអនកម្រតូវការ
ដាក់ធច្បញនូវវិធានការបន្នថរណារួយឱ្យែំធែើរការ។

សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នថរអំពី COVID-19 និងសុខភាព និងសុវតថភា
ិ ពធៅកន្នងែ ធ្វើការ សូរច្បូ ធៅ

ធគ្េ ពំ ័ររបស់ Safe Work Australia។
សម្រមាប់ម្រកដាសអងគធេតុបន្នថរសដីពីសុខភាព និងសុវតថិភាពធៅកន្នែងធ្វើការ សូរច្បូ ធៅ

ធគ្េ ពំ ័រព័ត៌មានអំពី COVID-19 ជាភាសារបស់អកន ។
សម្រមាប់ព័ត៌មានសុខភាព សូរច្បូ ធៅ health.gov.au។
សម្រមាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់ច្បំធ េះកន្នែងធ្វើការរបស់អនក សូរទាក់ ង និយត័ ករ WHS ធៅកនុងរែឋ

ឬន្ែនែីរបស់អកន ន្ែ ក់ព័ន។ធ
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