ኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች –
የሥራ ጤንነትና ደህንነት ለሰራተኞች የቀረበ መረጃ
ክትባት እንድወስድ ግዴታ ሊደረግብኝ ይችላልን?
ክትባቱን ለመውሰድ ወይም ማንኛውንም የህክምና ሂደት ለማካሄድ ካልፈቀዱ እርስዎን ማስገደድ አይቻልም።
ይሁን እንጂ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ችግር ባለባቸው ኢንዱስትሪ ላይ ለመሥራት ምናልባት በህዝባዊ ጤና ትእዛዝ/public health
orders ክትባቱን እንዲወስዱ ይፈለጋል። በርስዎ የጤና ጥበቃ ተወካይ ያለን ወቅታዊ ምክር አውቆ መቆየት።

በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት ለኮቪድ/ COVID-19 ክትባት እንድወስድ የእኔ ቀጣሪ ሊፈልግ ይችላልን?
ለአብዛኞች ሰራተኞች በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት ክትባት እንዲወስዱ የርስዎ ቀጣሪ እንደማይፈልግ ነው።
ይሁን እንጂ ለየት ያሉ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ፤ በተለይ የችግር መጋለጥ በተባባሰበት ኢንዱስትሪዎች ላይ የሚሰሩ ከሆነ ነው። እንዲሁም
በተለይ በህዝባዊ ጤና ትእዛዝ/public health orders ከተፈለገ ክትባቱን መውሰድ ካስፈለግዎት ይሆናል።
ክትባት መውሰድ ካስፈለግዎት ለተረጋገጠ ውሳኔ ለማካሄድ የርስዎ ቀጣሪዎ መረጃና ቆሳቁስ ማቅረብ አለበት። አሳሳቢ ጉዳይ ካለዎት ለርስዎ
ህክምና አቅራቢ ባለሙያ ማነጋገር። ለርስዎ work health and safety regulator, የጤና ጥበቃ እና ደህንነት ተወካይ (HSR)
ማነጋገር ወይም ለተቀጣሪ ድርጅት እርዳታ መጠየቅ።
ስለ ሥራ ቦታ ላለዎት መብቶች በተመለከተ ለ Fair Work Ombudsman ማነጋገር።

በሥራ ጤንነትና ደህንነት ህጎች መሰረት ስላለኝ ተግባር ምን ይደረጋል? ይህ ማለት ክትባት መውሰድ አለብኝን?
እንደ ሰራተኛ መሆንዎ፤ ለራስዎ ምክንያታዊ የሆነ እንክብቤን መውሰድ እንዳለብዎትና በሥራ ቦታዎ ላይ ለሌሎች ጤንነትና ደህንነት ችግር
ለሚፈጥር ማንኛውንም ነገር አለማድረግ ነው። ከርስዎ ቀጣሪ ለቀረቡት ተገቢ ለሆኑ የጤና እና ደህንነት መመሪያዎች በተቻለ መጠን መከተል
አለብዎት።
ክትባት መውሰድ እንደሚያስፈልግዎት በህግ ወይም በህዝባዊ ጤና ትእዛዝ የተቀመጠ ካለ በዚያን ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመሥራት ወይም ሥራን
ለመቀጠል ክትባቱን መውሰድ ያስፈልግዎት ይሆናል።

በእኔ ሥራ ቦታ ላይ ክትባት መውሰድ ስለማስፈለጉ በፊት የእኔ ቀጣሪ ያነጋግረኛል ወይ?
አዎ፤ ቀጣሪዎ ለግዴታዊ ክትባት መውሰድ ፖሊሲ ግምት ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ ማንኛውንም ድርጊት ከመውሰዱ በፊት ከርስዎ እና ከርስዎ
የጤና እና ደህንነት ተወካይ ጋር መነጋገር አለበት። ለምን ክትባቱን መውሰድ እንደማይችሉ ምክንያቱን ለእነሱ መናገር አለብዎት።

ክትባቱን ውስጃለሁ። አሁንም ሌሎች ጥንቃቄዎችን እንደ የአካል እርቀት መጠበቅ እና እጅን መታጠብ ማካሄድ አለብኝ ወይ?
አዎ፤ ደህንነቱ ለተጠበቀና ተግባራዊ ለሆነ ክትባት መውሰዱ የማህበረሰቡን ደህንነትና ጤና ለመጠበቅ አንዱ አካል ይሆናል።
ለኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል እነዚህን እርምጃዎች ያለማቋረጥ መውሰድ:
•
•
•
•
•
•

ለህዝባዊ ጤና ትእዛዞችን መከተል
ደህና ካልሆኑ ወደ ሥራ አለመሄድ፤ የኮቪድ/COVID-19 በሽታ ምልክቶች ካለብዎት ወይም ከተነገርዎ እቤት እንዲቆዩ በጤና
ጥበቃ ሀላፊዎች በኩል ይነገርዎታል
ደህንነቱ በተጠበቀ ለመሥራት ተግባራዊ የሆኑትን በሙሉ ማድረግ፤ ይህም ኮቪድ/COVID-19 ባለበት ቦታ ላይ የቁጥጥር እይታ
ማካሄድ ማለት እንደ የአካል እርቀትን መጠበቅና ንጽህናን መጠበቅ ያሉት
መመሪያዎችን መከተል
ደህንነቱ በተጠበቀ ሥራ ላይ እንዴት እንደሚሰራ እርግጠኛ ካልሆኑ መጠየቅ
ለግላዊ መከላከያ መሳሪያ (PPE) እንደ ሥልጠና ባደረጉበትና በተሰጠ መመሪያ መሰረት ጓንቶችን መጠቀም
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•

ደህንነቱ ላልተጠበቀ ማንኛውም ሁኔታዎች ለርስዎ ሱፐርቫይዘር/ተቆጣጣሪ ወይም ለጤና እና ደህንነት ተወካይ ሪፖርት ማድረግ።

ለበለጠ መረጃ
•
•
•

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

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 vaccines – Work health and safety information for workers – 25022021 - Amharic

