واکسین های - COVID-19
معلومات برای مصئونیت و صحت کاری کارمندان
آیا من مجبور به واکسین کردن میشوم؟
شما نمیتوانید مجبور به واکسین کردن شوید و یا برخالف میل خود تحت هیچ گونه اقدام صحی قرار بگیرید.
با وصف این ،در برخی موارد ،ممکن است احکام صحت عمومی ) )public health ordersوجود داشته باشد که برای کار در یک
صنعت با خطر باال واکسین شدن شما را الزامی میکند .از مشوره اداره صحت خود با خبر باشید.

آیا کارفرمای من میتواند طبق قوانین مصئونیت و صحت کاری ،از من بخواهد که در برابر  COVID-19واکسین شوم؟
برای اکثر کارمندان ،کارفرمای شما قادر نخواهد بود طبق قوانین مصئونیت و صحت کاری شما را مجبور به واکسین کردن کند.
با وصف ان ،ممکن است استثنااتی وجود داشته باشد ،به خصوص اگر در صنایعی کار میکنید که احتمال خطر مواجه شدن با آن بیشتر است.
همچنین ممکن است احکام صحت عمومی ) )public health ordersخاصی وجود داشته باشد که شما نیاز به واکسین شدن راداشته باشید.
اگر کارفرمای شما نیاز به واکسین کردن شما را داشته باشد ،انها باید معلومات و مواد را برای تصمیم گیری آگاهانه تان در اختیار شما قرار
دهد .اگر نگرانی دارید با داکتر معالج خود صحبت کنید .برای کمک با تنظیم کننده مصئونیت و صحت کاری work health and
) ،)safety regulatorنماینده مصئونیت و صحت ( )HSR health and safety representativeیا سازمان کارمندان خود تماس
بگیرید.
برای معلومات در مورد حقوق محل کار خود ،با دادرس کار عادالنه ) )Fair Work Ombudsmanصحبت کنید.

وظیفه من به عنوان یک کارگر تحت قوانین مصئونیت و صحت کاری کار چه میباشد؟ آیا این بدان معناست که باید واکسن
شوم؟
شما به عنوان یک کارمند باید از خویش مراقبت کنید و کاری نکنید که برای سالمتی و مصئونیت دیگران در محل کار تأثیر منفی بگذارد .تا
جایی که منطقی باشد و میتوانید باید از رهنمای های مصئونیت و صحت کاری ،کارفرمای خود را دنبال کنید.
اگر قانونی یا حکم صحت عمومی وجود داشته باشد که واکسین کردن شما را الزامی میکند  ،ممکن است برای کار یا ادامه کار در آن صنعت
واکسین شوید.

آیا کارفرمای من باید قبل از واکسین کردن در محل کار ،با من صحبت کند؟
بلی .اگر کارفرمای شما واکسین کردن اجباری را در نظر دارد ،قبل از هر اقدامی با شما و نماینده مصئونیت و صحت شما اگر باشد ،باید
مشورت کند .اگر دلیلی برای عدم واکسین کردن شما وجود دارد باید به آنها بگویید.

من واکسین شده ام .ایا هنوز هم باید اقدامات احتیاطی دیگری مانند فاصله فیزیکی و شستن دست ها را انجام دهم؟
بلی .واکسین مصئون و موثر بخشی از مصئون و سالم نگه داشتن جامعه است .برای جلوگیری از شیوع  COVID-19به این اقدامات ادامه
دهید:
•
•
•
•
•
•

احکام صحت عمومی را دنبال کنید
اگر مریض هستید ،عالئم  COVID-19دارید یا از طرف مقامات صحت به شما گفته شده در خانه بمانید به محل کار نیایید
تمام تالش خود را برای کار کردن مصئون انجام دهید ،از جمله نظارت های  COVID-19مانند فاصله فیزیکی و پاک کردن
دستورات را تعقیب کنید
اگر مطمئن نیستید که چگونه با خیال راحت کار را با مصئونیت انجام دهید ،بپرسید
از روشهای محافظت شخصی ( )PPEمانند دستکش به طریقه که به شما آموزش داده شده و رهنمایی استفاده از آن برای شما
شده است
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•

هرگونه وضعیت نامصئون را به مدیر یا نماینده مصئونیت و صحت خود راپور دهید

معلومات بیشتر
•
•
•

معلومات صحت و واکسین – وزارت صحت
مصئونیت و صحت کاری – مصئونیت کاری استرالیا
حقوق محل کار – دادرس (امبدسمن) کار عادالنه
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