COVID-19 – ത

ൊഴിൽ സ്ഥലതെ ആരരൊഗ്യവുും സുരക്ഷയുും

ത ൊഴിൽ സ്ഥലതെ COVID-19-ൽ നിന്ന് പ്രതിര ോധിക്കോൻ ഈ വസ്തുതോ ഷീറ്റ് നിങ്ങളെ
സഹോയിക്കുും. നിങ്ങളുതെ ഭൊഷയിൽ മറ്റ് COVID-19 വിവരങ്ങളുും ലഭയമൊണ്.
നിങ്ങളുും നിങ്ങളുതെ സ്റ്റൊഫുും കരൊറുകൊരുും കസ്റ്റമർമൊരുും സന്ദർശകരുും ഉൾതെതെ,
നിങ്ങെുളെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലളെ നിങ്ങെുളെ ളതോഴിലോെികെുളെയുും മറ്റുള്ളവ ുളെയുും
ആര ോഗ്യവുും സു ക്ഷയുും രക്ഷമവുും നിങ്ങൾ ഉറപ്പോക്കണളമന്ന് ത ൊഴിൽ സ്ഥലതെ
ആരരൊഗ്യവുും സുരക്ഷയുമൊയി ബന്ധതെട്ട നിയമങ്ങൾ ആവശയതെെുന്നു.
സോധയമോയിെരെോെും, ആര ോഗ്യവുും സു ക്ഷയുും ആയി ബന്ധളപ്പട്ട അരകെസോധയതകൾ
നിങ്ങൾ ഇല്ലോതോക്കുകരയോ ലഘൂക ിക്കുകരയോ ളെയ്യണും. ഇതോണ് നിയമും.
ആസൂത്

ണും തെയ്യുക, ആശയവിനിമയും നടെുക

നിങ്ങളുതെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലെ് COVID-19-മോയി സമ്പർക്കെിൽ ഏർളപ്പെൊനുള്ള
അപകെസൊധ്യ നിങ്ങൾ കകകൊരയും തെയ്യണും. ളതോഴിലോെികെുളെ സു ക്ഷ
ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് നിങ്ങെുളെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലെ് ശോ ീ ിക അകലും രോലിക്കൽ, ശുെിതവും,
വൃെിയോക്കൽ എന്നിവ ഉൾളപ്പെുന്ന ഒ ു രദ്ധതി ആവശയമോണ്.
നിങ്ങളുതെ പദ്ധ
തെയ്യണും:
•

•
•

•
•
•

ി ഫലപ്പദമൊതണന്ന് ഉറെൊക്കൊൻ നിങ്ങൾ ഇനിെറയുന്ന കൊരയങ്ങളുും

പ്പശസ്തമൊയ ഉറവിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവുും പു ിയ വിവരങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുതവന്ന് ഉറെൊക്കുക. നിങ്ങളുതെ രസ്റ്ററ്റിതലരയൊ പ്പരദശതെരയൊ
തപൊ ുജന ആരരൊഗ്യ മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നെെുന്ന രെിലുള്ള
ബിസിനസുമൊയി ബന്ധതെട്ട നിയപ്രണങ്ങതളയുും ആവശയക കതളയുും കുറിച്ചുള്ള
നിയമങ്ങൾ ഉൾതെെുന്നു.
നിങ്ങളുതെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലെ് രകൊവിഡ് ഉതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എതരൊതക്ക തെയ്യണും
എന്ന ിതന കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധ ി യ്യൊറൊക്കുക.
നിങ്ങൾ രജൊലി തെയ്യുന്ന രീ ിയിൽ വരുെിയിരിക്കുന്ന മൊറ്റങ്ങൾ കൊരണമൊയി
ഉെൊയിട്ടുള്ള ഏത ങ്കിലുും പു ിയ അപകെസൊധ്യ കൾ പരിഗ്ണിക്കുക
(ഉദോഹ ണെിന്, കസ്റ്റമർമോ ുളെ രക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രരകോരനും അളല്ലങ്കിൽ
ര ോലിക്കോർ ഒറ്റളപ്പട്ടുരരോകുന്നത്).
നിങ്ങളുതെ രജൊലിക്കൊരുമൊയി സുംസൊരിക്കുകയുും അവരുതെ ആശങ്കകതള കുറിച്ച്
െിരിക്കുകയുും തെയ്യുക.
സ്റ്റൊഫിതന പരിശീലിെിക്കുക, എളതോളക്ക ളെയ്യണളമന്ന് എല്ലോവർക്കുുുും
അറിയൊതമന്ന് ഉറെൊക്കുക.
COVID-19-തെ അരകെസോധയതകളെ കുറിച്ുും വയൊപനും എങ്ങതന െയൊതമന്ന ിതന
കുറിച്ചുും ആളുകതള ഓർമ്മതെെുെുന്ന ിന് അെയൊളങ്ങളുും രപൊസ്റ്ററുകളുും
സ്ഥൊപിക്കുക.

COVID-19 വയൊപനും
ടയുക
•
അസുഖമുതെങ്കിൽ (രനി, െുമ, ളതോണ്ടരവദന, ശവോസതെസ്സും) നിങ്ങെുും നിങ്ങെുളെ
ര ോലിക്കോ ുും വീട്ടിൽ തളന്ന കഴിയണും.
•
മ്മിൽ കുറഞ്ഞ ് 1.5 മീറ്റർ ശോ ീ ിക അകലും രോലിക്കോൻ ആെുകൾക്ക്
കഴിയുന്നുളണ്ടന്ന് ഉറപ്പോക്കുക.
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•

•
•

•

രസൊെുും തവള്ളവുും ഉപരയൊഗ്ിരച്ചൊ ആൽക്കരഹൊൾ അധ്ിഷ്ഠ ി മൊയ ഹൊൻഡ്
സൊനികറ്റസർ ഉപരയൊഗ്ിരച്ചൊ കുറഞ്ഞ ് 20 ളസക്കൻഡ് രന ും കക കഴുകോൻ
ര ോലിക്കോള രപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുക.
നല്ല ശുെി വും പൊലിക്കൊനുും കകകൾ ഉപരയൊഗ്ിച്ച് മുഖും െഞ്ഞുതകൊെ്
െുമയ്ക്കുകരയൊ ുമ്മുകരയൊ തെയ്യൊനുും രജൊലിക്കൊതര രപ്പൊത്സൊഹിെിക്കുക.
നിങ്ങളുതെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലും പ ിവൊയി വൃെിയൊക്കുകയുും
അണുവിമുക്തമൊക്കുകയുും തെയ്യുന്നുതെന്ന് ഉറെൊക്കുക. രതിവോയി ആെുകൾ
ളതോെുന്ന പ്രതലങ്ങൾ ഇെയ്ക്കിളെ വൃെിയോക്കുക.
രജൊലിക്കൊർക്ക് ആവശയമുതെങ്കിൽ വയക്തിഗ് പരിരക്ഷൊ ഉപകരണങ്ങൾ
(കയ്യുറകൾ, മോസ്ക്കുകൾ എന്നിവ) വോങ്ങുക. എങ്ങളന ഉരരയോഗ്ിക്കണതമന്ന്
അവതര പഠിെിക്കുക.

അവരലൊകനും തെയ്യുക
•
നിങ്ങളുതെ പദ്ധ ി പ്പവർെനക്ഷമമൊതണന്ന് ഉറെൊക്കൊൻ പ ിവൊയി അവരലൊകനും
തെയ്യുക, ഇത് ര ോലിക്കോള COVID-19-ൽ നിന്ന് സു ക്ഷിതമോയി നിലനിർെുും.
•
എതരങ്കിലുും പു ിയ അപകെസൊധ്യ കൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുതെങ്കിൽ, എളതങ്കിലുും
അധ്ിക നെപെികൾ സവീകരിരക്കെ ുരെൊ എന്ന കൊരയും പരിഗ്ണിക്കുക.

COVID-19-ളന കുറിച്ുും ത ൊഴിൽ സ്ഥലളെ ആര ോഗ്യളെ കുറിച്ുും സു ക്ഷളയ
കുറിച്ുമുള്ള കൂെുതൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, ‘രസഫ് വർക്ക് ഓസ്രപ്െലിയ’ ളവബ്കസറ്റിരലക്ക്
രപൊകുക.

COVID-19, ത ൊഴിൽ സ്ഥലളെ ആര ോഗ്യവുും സു ക്ഷയുും ആയി ബന്ധളപ്പട്ട കൂെുതൽ
വസ്തുതോ ഷീറ്റുകൾക്കോയി, നിങ്ങളുതെ ഭൊഷയിലുള്ള തവബ്കസറ്റിതല COVID-19 വിവ ങ്ങൾ
കൊണുക.
ആരരൊഗ്യവുമൊയി ബന്ധതെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് health.gov.au സന്ദർശിക്കുക.
നിങ്ങളുതെ ത ൊഴിൽ സ്ഥലവുമൊയി ബന്ധതെട്ട നിർേിഷ്ട വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവൊയി നിങ്ങളുതെ
രസ്റ്ററ്റിതലരയൊ പ്പരദശതെരയൊ ബന്ധതെട്ട WHS ളറഗ്ുരലറ്ററുമോയി ബന്ധതെെുക.
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