ኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች – ለተቀጣሪዎችና ለጥቃቅን የንግድ ሥራዎች በጤና
ለመሥራትና ደህንነት መረጃ
ክትባት መስጠትና የጤናማ ሥራና ደህንነት/WHS ተግባራት
በጤናማ ሥራና ደህንነት ህጎች መሰረት በሥራ ቦታ ላይ የርስዎ ሰራተኞች እና የማንኛውም ሌሎች ሰዎች ደህንነት ስለመጠበቁ በተቻለ መጠን
ተግባራዊ እንዲሆን ማረጋገጥ አለብዎት። በሥራ ቦታ ላይ በኮቪድ/ COVID-19 ችግር ለተጋለጠ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አይችሉ
ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመቀነስ በተቻለዎ ተገቢ የሆኑትን በሙሉ ማድረግ አለብዎት።
በሥራ ቦታ ላይ ችግርን ለመቀነት፤ ማድረግ ያለብዎት:
•
•
•
•

ለችግር ማጣራት ግምገማ ማካሄድ
ለመቆጣጠር እርምጃዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት እና እንዴት ችግሮችን መቆጣጠር እንደሚቻል ይረዳሉ፤ ይህም የአካል እርቀትን
መጠበቅ፤ ጥሩ ሃይጂን እና በተደጋጋሚ ንጽህናን መጠበቅ – እንዲሁም ለቀረቡ ማንኛውም ክትባቶች
ስለ ኮቪድ/COVID-19 እና ስለ ለክትባቶች ያካተተ መቆጣጠሪያ እርምጃዎች ከሰራተኞችና ከጤና እና ደህንነት ተወካዮች
(HSRs) ጋር መመካከር
በርስዎ የሥራ ቦታ ላይ ምን ዓይነት ተግባራዊ የሆኑ እርምጃዎችን መወሰን

ለእኔ ሥራ ጤንነትና ደህንነት ተግባራት እንዲያሟላ እንደ መቆጣጠሪያ እርምጃዎች ለግዴታዊ ክትባት መውሰድ ማካተት አለብኝ
ወይ?
በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት ክትባትን መውሰድ ተግባራዊነት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል።
ለርስዎ ሰራተኞች ክትባት መውሰድ እንዳለባቸው ማስፈለጉ በርስዎ የችግር ማጣራት ግምገማ በሚካሄድበት ጊዜ ባለው ሁኔታዎች ይወሰናል።
የርስዎ ሰራተኞች ክትባት መውሰድ አለባቸው የሚል ግምት ካለዎትና ስለ ሥራ ቦታ በተዛመደ ግንኙነት፤ አድልዎ ፈጠራ እና የግላዊነት
ጉዳዮች ላይ የሚያሳስብዎት ከሆነ ምክር ማግኘት።
ምናልባት ለአንዳንድ ኢንዱስትሪዎችና ሰራተኞች ለህዝባዊ ጤና ትእዛዝ/public health orders የሚያስፈልግ የክትባት አቅርቦት ሊኖር
ይችላል። ከርስዎ ጤና ጥበቃ ድርጅት ለሚቀርብ ወቅታዊ ምክር ማወቅ።

ደንበኞች ወደ እኔ ሥራ ቦታ ከመግባታቸው በፊት ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ መጠየቅ ይኖርብኛል ወይ?
በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት ለደንበኞችና እንግዶች ክትባት ስለመውሰድ ማስረጃ መጠየቁ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። የዚህ ዓይነት
አስፈላጊነት ከመፈጸም በፊት የግላዊነት ሁኔታ እና የአድልዎ ፈጠራ ጉዳዮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ምክር ማግኘት ይኖርብዎታል።

ሌላው ሰራተኛ ክትባት ስላልወሰደ የእኔ ሰራተኛ አልሰራም ማለት ይችላልን?
በሥራ ጤንነትና ደህንነት/WHS ህጎች መሰረት አንድ ሰራተኛ ሥራውን ማካሄድ አልችልም እምቢ ማለት የሚችለው ካለው ቀጥታ ወይም
ፈጣን በሽታ ችግር ጋር የመጋለጥ ከፍተኛ የጤና ወይም የደህንነት ችግር ይኖራል የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬ ካላቸው ይሆናል።
በአብዛኛው ሁኔታዎች ላይ አንድ ሰራተኛ ሌላው ሰራተኛ ክትባት ባለመውሰዱ ምክንያት በቀላሉ ሥራ ለማቆም በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች
ላይ መተማመን የማይችል ከሆነ ነው።

የእኔ ሰራተኞች ክትባት ካልወሰዱ እና አንዳቸው በኮቪድ/COVID-19 ከተያዙ በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት የእኔ
ሃላፊነት ይሆናልን?
ሰራተኞች ክትባትን ባለመሰድ ፍላጎት ምክንያት በሥራ ጤንነትና ደህንነት/WHS ህጎች ላይ የተቀመጠን ማሳያ ሞዴል መጣስ ላይሆን
ይችላል።
ምክንያታዊ ለሆኑ ተግባራት መቆጣጠሪያ እርምጃዎች በሙሉ በርስዎ ሥራ ቦታ ላይ ተግባራዊ በማድረግ መቀጥል አለበት፤ ይህም ምንም
እንኳን ሰራተኞች ክትባት ቢወስዱም ነገር ግን የአካል እርቀትን መጠበቅ፤ ጥሩ ሃይጂን እና በተደጋጋሚ ንጽህና መጠበቅ ይኖርባቸዋል።
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ለበለጠ መረጃ
•
•
•

Health and vaccines information – Department of Health
Work health and safety - Safe Work Australia
Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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