COVID-19 – ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਖ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਹੋਰ
COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ ੱ ਚ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ ੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਦਿਸਰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸ ੱ ਚ ਤੁਿੀਂ ਿੁਦ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗ੍ਾਹਕ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਜੰ ਨਹਾਂ ੀ ਿੰ ਭ ਹੋ ਿਕੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੇ
ਿਤਸਰਆਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਕਾਨੰ ਨ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ ੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਖ ੱ ਚ ਆਉਣ ਾਲੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ ੱ ਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ, ਸਜਿ ਸ ੱ ਚ
ਿਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਸਨਿੱਜੀ ਿਾਫ-ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਿਨਮਾਸਨਤ ਿੀਸਲਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨ ੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱ ਿੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਸਹਤ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸ ੱ ਚ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ

•
•
•
•
•

ਸਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ ੱ ਚ COVID ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗ੍ੇ ਉਸ ਾਸਤੇ ਖਤਆਰੀ ਕਰੋ।
ਸਜਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਿ ਸ ੱ ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨ ੇਂ ਿਤਸਰਆਂ ਬਾਰੇ
ਸ ਚਾਰ ਕਰੋ (ਸਜ ੇਂ ਗ੍ਾਹਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁੱ ਿਾ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ)।
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚੰ ਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਿਿਲਾਈ ਸਦਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਹਰ ਸਕਿੇ ਨੰ ਪਤਾ ਹੋ ੇ ਸਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ COVID-19 ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਖਕ ੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰ ਨਹ
ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗ੍ਾਓ।
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COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕੋ
•
•
•
•
•
•

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਸ ੱ ਚ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਬੁਿਾਰ,
ਿੰ ਘ, ਿਰਾਬ ਗ੍ਲਾ ਅਤੇ ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਸ ੱ ਚ ਔਸਿਆਈ)।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦਿਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਿਸਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਿੋਣ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਿਾਸਰਤ ਹੱ ਥ ਿਾਫ ਕਰਨ ਾਲਾ ਿੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਰਤਣ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਚੰ ਗ੍ੀ ਿਾਫ-ਿਫਾਈ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਸ ੱ ਚ
ਿੰ ਘਣ ਜਾਂ ਸ ੱ ਕਣ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰ ਸਨਯਮਤ ਰਪ ਸ ੱ ਚ ਿਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਾਰ ਾਰ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਂ ਨੰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਾਰੀ ਿਾਫ ਕਰੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਾਿਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਿਰੀਦੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਦਿਤਾਨੇ
ਅਤੇ ਮਾਿਕ)। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਿਿਾਓ ਸਕ ਇਿ ਨੰ ਸਕ ੇਂ ਰਤਣਾ ਹੈ।

ਿਮੀਸਿਆ
•
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱ ਿੇਗ੍ੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਨ ੇਂ ਿਤਰੇ ਉਘੜਦੇ ਹਨ, ਸ ਚਾਰੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਾਿ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

COVID-19 ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਖਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Safe Work Australia ਦੀ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ
ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਖਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ ੱ ਚ ੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ
ਜਾਓ।

ਖਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਿਬੰ ਸਿਤ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬੰ ਸਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ
WHS ਖਨਗ੍ਰਾਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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