‘க ோவிட்-19’ – கவலைத் தைங் ளுக் ோன கவலைச்
சு ோதோரம் மற்றும் போது ோப்பு குறித்தத்
த வல் ள்
உங்களுடைய வேடைத்தைத்திடை ‘வகோேிட்-19’ வ ோய்த்ததோற்றிைிருந்து
போதுகோப்போக டேத்துக்தகோள்ள இந்தத் தகேல் ஏடு உங்களுக்கு உதவும்.
‘வகோேிட்-19’-ஐப் பற்றி உங்கள் த ோழியிலுள்ள
ற்ற தகேல்க’(COVID-19
Information in your language)ளும் கிடைக்கும்.
ீங்கள், உங்களுடைய பணியோட்கள், ஒப்பந்ததோரர்கள், ேோடிக்டகயோளர்கள்
ற்றும் ேருைர்கள் உள்ளைங்க, உங்களுடைய வேடைத்தைத்திலுள்ள
உங்களுடைய ததோழிைோளர்கள்
ற்றும் இதர ஆட்களுடைய சுகோதோரம்,
போதுகோப்பு
ற்றும் தபோது ைத்திடை ீங்கள் கேைித்துக்தகோள்ள
வேண்டுத ை ‘வேடைச் சுகோதோரம்
ற்றும் போதுகோப்பு’ சட்ைங்கள்
வேண்டுகின்றை. இயன்ற ேடரக்கும், சுகோதோரம்
ற்றும் போதுகோப்பிற்கோை
ஆபத்துகடள ீங்கள் கட்ைோய ோக அறவே ீக்கவேண்டும் அல்ைது
ட்டுப்படுத்தவேண்டும். இதுவே சட்ைம்.
திட்டமிடுங் ள் மற்றும் ததோடர்போடல் மூைம் ததரியப்படுத்துங் ள்
உங்களுடைய வேடைத்தைத்தில் ‘வகோேிட்-19’- வ ோய்த்ததோற்றிடை
எதிர்தகோள்ளும் ஆபத்டத ீங்கள் கட்டுப்படுத்தியோகவேண்டும்.
உங்களுடைய ததோழிைோளர்கடளப் போதுகோப்போக டேத்துக்தகோள்ேதற்கு
உைல்ரீதி ேிைகல், சுகோதோரப் பழக்கங்கள்
ற்றும் சுத்திகரிப்பு
ஆகியேற்டற உள்ளைக்கும் திட்ைம் ஒன்று உங்களுடைய
வேடைத்தைத்திற்கோகத் வதடேப்படும்.
உங்களுடைய திட்ைம் தசயலூக்க ோைது என்படத உறுதிப்படுத்த, ீங்கள்
பின் ேருேைேற்டறயும் கட்ைோய ோகச் தசய்யவேண்டும்:
•

•

ற்தபயருடைய மூைேளங்களிைிருந்து கிடைக்கும்
ிகச் ச ீ பத்தியத்
தகேல்கடள அவ்ேப்வபோது ததரிந்துதகோள்ள வேண்டும்.
உங்களுடைய ேர்த்தகத்தின் ேடகக்கோை கட்டுப்போடுகள்
ற்றும்
வதடேப்போடுகள் குறித்த ேிதிமுடறகடள உங்களுடைய
ோ ிைம்
அல்ைது எல்டைப்பகுதிக்கோை ‘தபோது சுகோதோர அறிவுறுத்தல்கள்’
(Public health directions) உள்ளைக்கியிருக்கும்.
உங்களுடைய வேடைத்தைத்தில் ‘வகோேிட்-19’ வ ோய்த்ததோற்று
இருந்தோல் ீங்கள் என்ை தசய்ேர்கள்
ீ
என்பதற்கு ஆயத்த ோக
இருங்கள்.
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•

ீங்கள் வேடை தசய்யும் ேிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள
ோற்றங்களின்
கோரண ோக எழுந்துள்ள புதிய ஆபத்துகள் ஏதும் உள்ளைேோ
என்படதக் கருத்தில் தகோள்ளுங்கள் (உதோரண ோக: முரட்டுத்தை ோக
ைந்துதகோள்ளும் ேோடிக்கயோளர்கள், அல்ைது ததோழிைோளர்கடளத்
தைிட ப்படுத்தப்படுேதில் எழும் பிரச்சிடைகள்).
உங்களுடைய ததோழிைோளர்களுைன் வபசி அேர்களுடைய
கரிசைங்கடளப் பற்றி வயோசியுங்கள்.
பணியோளர்களுக்குப் பயிற்சியளித்து, என்ை தசய்யவேண்டும் என்பது
ஒவ்தேோருேருக்கும் ததரிந்திருப்படத உறுதிப்படுத்துங்கள்.
‘வகோேிட்-19’ வ ோய்த்ததோற்றின் ஆபத்துகள்
ற்றும் இந்தத் ததோற்றின்
பரேடைக் கட்டுப்படுத்தும் ேிதம் ஆகியேற்டற
ற்றேர்களுக்கு
ிடைவூட்டும் ‘அடையோளக்-குறிகள்
ற்றும் சுேதரோட்டிக’(signs and
posters)டளப் போர்டேக்கு டேயுங்கள்.

•
•
•

‘க ோவிட்-19’ கநோய்த்ததோற்றுப் பரவலை நிறுத்துங் ள்
•

உங்களுக்கு உைல் ிடை சரியில்டை என்றோல், ீங்களும்
உங்களுடைய ததோழிைோளர்களும் ேட்டிவைவய
ீ
இருக்கவேண்டும்
(சுரம், இரு ல், ததோண்டை ேைி
ற்றும் மூச்சு ேோங்கல்).
குடறந்தது 1.5 ீ ட்ைர் தூர் இடைதேளி ேிட்டு ேிைகியிருக்க
ஆட்களோல் இயலும் என்படத உறுதிப்படுத்துங்கள்.
வசோப்பு
ற்றும் தண்ண ீடரப் பயன்படுத்திக் குடறந்தது 20 ேிைோடி
வ ரத்திற்குக் டககடள அடிக்கடிக் கழுே, அல்ைது ‘ஆல்தகோஹோல்’-ஐ
அடிப்படையோகக் தகோண்ை டகச் சுத்திகரிப்போன் ஒன்டறப்
பயன்படுத்தத் ததோழிைோளர்கடள ஊக்குேியுங்கள்.
ல்ை சுகோதோரப் பழக்கங்கடளப் பின்பற்றவும், முழங்டக
டிப்பிற்குள்ளோக இரு வும் அல்ைது தும் வும் ததோழிைோளர்கடள
ஊக்குேியுங்கள்.
உங்களுடைய வேடைத்தைம் அவ்ேப்வபோது தேறோ ல் சுத்திகரிப்பும்,
கிரு ி ீக்கமும் தசய்யப்படுேடத உறுதிப்படுத்துங்கள். அடிக்கடிக்
டக படும் பரப்புகடள வ லும் அடிக்கடிச் சுத்தம் தசய்யுங்கள்.
வதடேப்பட்ைோல், ததோழிைோளர்களுக்கோக (டகயுடறகள்
ற்றும் முகக்
கேசங்கள் வபோன்ற) சரீரப் போதுகோப்பு சோதைங்கடள ேோங்குங்கள்.
அடத எப்படிப் பயன்படுத்துேது என்படத அேர்களுக்குக்
கற்றுக்தகோடுங்கள்.

•
•

•

•

•

மீ ள்போர்லவ
•

உங்களுடைய திட்ைம் தசயலூக்க ோக வேடை தசய்கிறது
‘வகோேிட்-19’-வ ோய்த்ததோற்றில் இருந்து ததோழிைோளர்கடளப்

ற்றும்
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•

போதுகோப்போக டேத்திருக்கிறது என்படத உறுதிப்படுத்த
உங்களுடைய திட்ைத்டத அவ்ேப்வபோது தேறோ ல் ீ ள்போர்டே
தசய்யுங்கள்.
புதிய ஆபத்துகள் எதுவும் வதோன்றியிருந்தோல், கூடுதல்
ைேடிக்டககள் எடதயும் ீங்கள் டைமுடறப்படுத்த வேண்டு ோ
என்படதக் கருத்தில் தகோள்ளுங்கள்.

‘வகோேிட்-19’ ற்றும் வேடைச் சுகோதோரம்
ற்றும் போதுகோப்பு குறித்த
வ ைதிகத் தகேல்களுக்கு Safe Work Australia website -இற்குச் தசல்லுங்கள்.
வேடைச் சுகோதோரம்
ற்றும் போதுகோப்பு குறித்த வ ைதிகத் தகேல்
ஏடுகளுக்கு COVID-19 Information in your language website -இற்குச் தசல்லுங்கள்.
சுகோதோரம் குறித்தத் தகேல்களுக்கு health.gov.au எனும் ேடைத்தைத்திற்குச்
தசல்லுங்கள்.
உங்களுடைய வேடைத்தைத்திற்கோை குறிப்பிட்ை தகேல்களுக்கு, தயவு
தசய்து தகுந்த WHS regulator in your state or territory -உைன்
ததோைர்புதகோள்ளுங்கள்.

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 - Work health and safety information for workplaces - 12072020 - Tamil

