COVID-19 – कार्यस्थलहरूको लागि कार्य स्वास््र् र सुरक्षा जानकारी
यो तथ्य पत्रले तपाइँको काययस्थल COVID-19 सरु क्षित बनाउन मद्दत गर्यछ। अन्य COVID-19 जानकारी तपाईको
ं भाषामा
(COVID-19 Information in your language)पक्षन उपलब्ध छन्।
कायय स्वास्थ्य र सरु िा काननू हरूले तपाईलाई
ं स्वास्थ्य, सरु िा र तपाईको
ं श्रक्षमक र तपाईको
ं काययस्थलमा रहेकाहरु तपाई ंलगाएत,
तपाईको
ं कमयचारी, ठे केर्ार, ग्राहक र आगन्तुकहरूको कल्याणको हेरचाह गनय आवश्यक गर्यछ। सम्भव भएसम्म तपाईले स्वास्थ्य
र सरु िाको लाक्षग जोक्षिमहरू हटाउनु पर्यछ वा कम गनय पछय । यो काननू हो।
र्ोजना र सच
ं ार
तपाईलें COVID-19 लाई तपाईको
ं काययस्थलमा हुन सक्ने जोक्षिमको व्यवस्थापन गनपुय र्यछ। कामर्ारहरूलाई सरु क्षित राख्न
तपाईको काययस्थलको लाक्षग योजना चाक्षहन्छ जसमा शारीररक र्रू ी, स्वच्छता र सरसफाई समावेश छन्।
तपाइँको योजना प्रभावकारी भएको क्षनक्षित गनयको लाक्षग तपाइँले पक्षन:
• सम्माक्षनत स्रोतहरूबाट नवीनतम जानकारीहरु अद्यावक्षधक राख्नुहोस।् तपाईको
ं राज्य वा इलाकामा सावयजक्षनक स्वास्थ्य
क्षनर्ेशनहरू(Public health directions)ले तपाईको
ं प्रकारको व्यवशायको लाक्षग प्रक्षतबन्धहरू र आवश्यकताहरूको
बारेमा क्षनयमहरू समावेश गर्यछ।
• तपाइँको काययस्थलमा COVID छ भने तपाइँ के गनुयहुन्छ भनेर तयारी गनुयहोस।्
• कुनै पक्षन नयाँ जोक्षिमहरू क्षवचार गनुयहोस् जनु तपाईको
ं काम गने तरीकाका पररवतयनको कारण उत्पन्न भएको छ
(उर्ाहरणका लाक्षग ग्राहक आक्रामक, वा कामर्ारहरूवा टाढा हुनु)।
• तपाईका काययकतायहरूसँग कुरा गनहुय ोस् र उनीहरूको सरोकारको बारेमा सोच्नुहोस्
• कमयचारीलाई ताक्षलम क्षर्नुहोस् र क्षनक्षित गनुयहोस् क्षक सबैले के गनय जान्छन् भनेर।
• COVID-19 को जोक्षिम र कसरी प्रसार लाई रोक्नको लाक्षग माक्षनसहरूलाई सम्झाउन संकेतहरू र पोस्टरहरू(signs
and posters) राख्नुहोस।्
COVID-19 को फै लावटलाई रोकौं
• तपाई ंर तपाईको
ु ाइ र सासको
ं कामर्ारहरू यक्षर् तपाई ंक्षबरामी हुनुहन्ु छ भने घरमा बस्नै पछय (ज्वरो, िोकी, घाँटी र्ि
कमी)।
• सक्षु नक्षित गनहुय ोस् क्षक व्यक्षि कक्षम्तमा १.५ क्षमटरको शारीररक र्रू ी राख्न सक्छन्।
• कामर्ारहरूलाई प्रायः आफ्ना हातहरू साबुन र पानीले कक्षम्तमा २० सेकेन्डको लाक्षग धनु ुहोस् वा मक्षर्रामा आधाररत
ह्याण्ड सेक्षनटाइटर प्रयोग गनय प्रोत्साहन क्षर्नुहोस।्
• कामर्ारहरुलाई राम्रो स्वच्छता र िोकी वा ह्याछयँु आफ्नो पािरु ामा गने अभ्यास गनय प्रोत्साक्षहत गनहुय ोस।्
• सक्षु नक्षित गनहुय ोस् क्षक तपाईको
ं काययस्थल क्षनयक्षमत रूपमा सफा र कीटाणरु क्षहत छन्। प्राय: छोइएका सतहहरू प्राय: सफा
गनुयहोस।्
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• कामर्ारहरूको लाक्षग यक्षर् क्षतनीहरूलाई आवश्यक पर्यछ भने व्यक्षिगत सरु िात्मक उपकरणहरू (जस्तै पञ्जाहरु र
मास्कहरू) क्षर्नहु ोस।् कसरी यसको प्रयोग गने क्षसकाउनहु ोस।्
पुनरावलोकन
• तपाईको योजनालाई क्षनयक्षमत रूपमा समीिा गनुयहोस् क्षक यसले काम गरररहेको छ र यसले कामर्ारलाई COVID-19
बाट सरु क्षित राख्छ।
• यक्षर् कुनै नयाँ जोक्षिम र्ेिा पर्यो भने, क्षवचार गनुयहोस् क्षक तपाईलाई
ं कुनै थप उपायहरू लागू गनय आवश्यक छ भनेर।
COVID-19 र कायय स्वास्थ्य र सरु िाको बारेमा अक्षधक जानकारीको लाक्षग, Safe Work Australia website मा जानुहोस।्
कायय स्वास्थ्य र सरु िामा अक्षधक तथ्य पत्रहरूका लाक्षग COVID-19 Information in your language website मा
जानुहोस।्
स्वास्थ्य जानकारी को लागी, health.gov.au मा जानहु ोस।्
तपाइँको काययस्थलको लाक्षग क्षनक्षर्ष्टय जानकारीको लाक्षग कृ पया तपाइँको राज्य वा इलाकामा सम्बक्षन्धत WHS regulator in
your state or territory मा सम्पकय गनहुय ोस।्
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