COVID-19 ভ্যাকসিনিমূ হ –
কমীদের জনয কমম দেদে স্বাস্থ্য এবং িু রো িম্পসকমত তথ্য
আমাদক সক ভ্যাকসিন সনদত বাধ্য করা হদত পাদর?
আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুকে কোনও ভ্যােবিন কেওযা িা কোনও বিবেৎিার প্রবিযায িাধ্য েরা যাকি না।

তকি, বেছু বিল্প িা ের্মীকের ভ্যােবিন কেওযার জনয গণ স্বাস্থ্য আদেশ থােকত পাকর। আপনার স্বাস্থ্য িংস্থ্ার পরার্মিশ বনকয আপ টু কেট
থাকুন।
আমার নিয াগকর্ত া কী আমাযক কমত যেযে স্বাস্থ্য এবং সু রো আইযির অধীযি COVID-19 এর নবরুযে ভ্যাকনসি দেও ার
জিয বাধয করযর্ পাযরি?
কিিীরভ্াগ ের্মীকের কেকে, আপনার বনকযাগেতশ া আপনাকে ের্মশকেকে স্বাস্থ্য এিং িু রো আইকনর আওতায ভ্যােবিন কেওযার জনয িাধ্য েরকত
িের্ম হকিন না। তকি, এর িযবতির্ম থােকত পাকর, বিকিষত যবে আপবন এর্মন বিল্পগুবিকত োজ েকরন কযখাকন এক্সকপাজাকরর অবতবরক্ত ঝুুঁ বে আকছ।
বনবেশ ষ্ট বেছু গণ স্বাস্থ্য আদেশও থােকত পাকর যার জনয আপনাকে ভ্যােবিন কেওযার প্রকযাজন হকত পাকর।
যবে আপনার বনকযাগেতশ ার আপনাকে ভ্যােবিন কেওযার প্রকযাজন হয, তকি অিবহত বিোন্ত কনওযার জনয আপনাকে তাুঁকের তথয এিং উপেরণ
িরিরাহ েরা উবিৎ। আপনার উদেগ থাকদে আপনার চিচকৎসদকর সাদথ কথা বেু ন। িহাযতার জনয আপনার ের্মশকেকে স্বাস্থ্য ও িু রো বনযন্ত্রে, স্বাস্থ্য
ও িু রো প্রবতবনবধ্ (HSR) িা ের্মশিারী িংস্থ্ার িাকথ কযাগাকযাগ েরুন।
আপনার কর্মদেত্র অচিকার সম্পদকম তদথযর জনয, ফেযার ওযাকম ওম্বডসর্যাদনর সাদথ কথা বেু ন।

একজি কমী নিযসযব কমত যেযে স্বাস্থ্য এবং সু রো আইযির অধীযি আমার োন ত্ব কী? এর অর্ত নক আমাযক ভ্যাকনসি নিযর্
িযব?
এেজন ের্মী বহিাকি আপনাকে অিিযই বনকজর যথাযথ যত্ন বনকত হকি এিং ের্মশকেকে অকনযর স্বাস্থ্য এিং িুরোকত বিরূপ প্রভ্াি কেকি এর্মন বেছু
েরা যাকি না। আপনাদক যথাযথভাদব যতটা সম্ভব আপনার চনদযাগকতম ার কাছ ফথদক যু চিসঙ্গত স্বাস্থ্য এবং সু রো চনদেম শাবেী অনু সরণ করদত হদব।
যবে এর্মন কোনও আইন িা গণস্বাকস্থ্যর আকেি থাকে কযখাকন আপনাকে ভ্যােবিন কেওযার েরোর হয তকি কিই বিকল্প আপনাকে োজ েরার জনয,
িা োজ িাবিকয যাওযার জনয ভ্যােবিন কেওযার েরোর হকত পাকর।

আমার কমম স্থ্দে আমাদক ভ্যাকসিন দেওযার আদে আমার সনদযােকারীদক সক আমার িাদথ্ কথ্া বেদত হদব?
হযাুঁ। যবে আপনার বনকযাগেতশ া এেটি িাধ্যতার্মূ িে টিোোন নীবত বিকিিনা েকর থাকেন, তকি কোনও পেকেপ কনওযার আকগ তাকের অিিযই
আপনার এিং আপনার স্বাস্থ্য ও িু রো প্রবতবনবধ্র িাকথ পরার্মিশ েরকত হকি। আপনার যবে ভ্যােবিন না কেযার এর্মন কোনও োরণ থাকে তকি তা
তাুঁকেরকে আপনার জানাকনা উবিৎ।
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আমার ভ্যাকনসি দেও া আযে। শারীনরক দূরত্ব এবং িার্ দধাও ার মযর্া অিযািয সর্কতর্া নক আমাযক এখিও দমযি চলযর্
িযব?
হযাাঁ। একটি চনরাপে এবং কাযমকর ভযাকচসন সম্প্রোযদক চনরাপে ও স্বাস্থ্যকর রাখার শুিু একটি উপায। COVID-19 এর চবস্তার ফেকাদত এই
পেদেপগুচে অচবরত করুন:
•

গণস্বাস্থ্য আদেশগুদো অনু সরণ করুন

•

আপবন অিু স্থ্ হকি, আপনার COVID-19 উপিগশ থােকি িা স্বাস্থ্য ের্মশেতশ া েততশ ে আপনাকে িাব়িকত থােকত েথা িিা হকি োকজ
আিকিন না

•

শারীচরক দূরত্ব এবং পচরষ্কাদরর র্দতা COVID-19-এর চনযন্ত্রণগুচে পযমদবেণ সহ চনরাপদে কাজ করার জনয আপনার যথাসািয ফিষ্টা
করুন

•

বনকেশ িািিী অনু িরণ েরুন

•

আপচন কীভাদব চনরাপদে কাজ সম্পােন করদবন তা চনচিত না থাকদে চজজ্ঞাসা করুন

•

িযবক্তগত িু রোর্মূ িে িরঞ্জার্ম (PPE) কযর্মন গ্লাভ্ি এর্মনভ্াকি িযিহার েরুন কযভ্াকি আপনাকে প্রবিেণ ও বনকেশ ি কেযা হকযকছ

•

আপনার তত্ত্বািধ্াযে িা স্বাস্থ্য ও িু রো প্রবতবনবধ্কে কোনও অবনরাপে পবরবস্থ্বত িম্পকেশ অিবহত েরুন

আদরা তথ্য
•

স্বাস্থ্য এবং ভযাকচসন সম্পচকম ত তথয – Department of Health

•

কর্মদেদত্রর স্বাস্থ্য এিং িু রো - Safe Work Australia

•

কর্মদেদত্রর অচিকার – Fair Work Ombudsman
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