واکسن های کووید 19
اطالعات بهداشت و ایمنی کار برای کارکنان
آیا می توانند مرا مجبور به واکسن زدن بکنند؟

شما را نمی توانند مجبور به واکسیناسیون بکنند یا بر خالف میل تان ،تحت یک عمل پزشکی قرار بگیرید.
اما در برخی موارد ،ممکن است دستورات بهداشت عمومی وجود داشته باشد که شما را ملزم به واکسینه شدن برای
کار در یک صنعت پرخطر کند .از توصیه های به روز سازمان بهداشت تان مطلع باشید.
آیا کارفرمای من می تواند تحت قوانین بهداشت و ایمنی کار مرا ملزم به واکسینه شدن علیه کووید  19کند؟

برای اکثر کارکنان ،کارفرمای شما قادر نخواهد بود که شما را تحت قوانین بهداشت و ایمنی کار ملزم به واکسن زدن
بکند.
اما ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد ،به خصوص اگر شما در صنایعی کار کنید که خطر در معرض بودن
افزایش یافته ای وجود داشته باشد .همچنین ممکن است دستورات بهداشت عمومی خاصی وجود داشته باشد که شما را
ملزم به واکسینه شدن کند.
اگر کارفرمایتان شما را ملزم به واکسینه شدن بکند ،باید اطالعات و مطالبی را برای تصمیم گیری آگاهانه در اختیار
شما قرار دهد .اگر نگرانی هایی دارید با پزشک خود صحبت کنید .با تنظیم کننده بهداشت و ایمنی کار ،نماینده بهداشت
و ایمنی ( )HSRیا سازمان کارکنان خود برای کمک تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات در مورد حقوق محل کار خود ،با بازرس کار منصفانه صحبت کنید.
در مورد وظیفه من به عنوان یک کارمند تحت قوانین بهداشت و ایمنی کار چطور؟ آیا این بدان معنی است که من باید
واکسینه شوم؟

به عنوان یک کارمند ،شما باید مراقبت معقول از خود را انجام دهید و هیچ کاری انجام ندهید که بر بهداشت و ایمنی
دیگران در محل کار تاثیر بگذارد .شما باید تا آنجا که به طور منطقی توانایی دارید ،از دستورالعمل های بهداشت و
ایمنی معقول کارفرمایتان پیروی کنید.
اگر یک قانون یا یک دستور بهداشت عمومی وجود داشته باشد که شما را ملزم به واکسینه شدن کند ،ممکن است الزم
باشد برای کار کردن ،یا ادامه کار در آن صنعت واکسینه شوید.
آیا کارفرمای من باید قبل از ملزم کردن من به واکسیناسیون در محل کارم با من صحبت کند؟

بله .اگر کارفرمای شما یک خط مشی اجباری واکسیناسیون را در نظر می گیرد ،باید قبل از انجام هر گونه اقدامی با
شما و نماینده بهداشت و ایمنی تان مشورت کند .اگر دلیلی وجود دارد که شما نمی توانید واکسینه شوید ،باید به آنها
بگویید.
من واکسینه شده ام آیا هنوز هم باید اقدامات احتیاطی دیگری مانند فاصله جسمی و شستن دست را انجام دهم؟

بله .یک واکسن ایمن و مؤثر بخشی از ایمن و سالم نگه داشتن جامعه است .برداشتن این قدم ها را برای جلوگیری از
گسترش کووید  19ادامه دهید:
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دستورات بهداشت عمومی را دنبال کنید
وقتی ناخوش هستید ،عالئم کووید  19را دارید یا مقامات بهداشتی گفته اند که در خانه بمانید ،به سرکار نروید
هر کاری را که می توانید بطور منطقی انجام دهید تا با ایمنی کار کنید ،از جمله رعایت کنترل های موجود
برای کووید  19مانند فاصله جسمی و نظافت
دستورالعمل ها را دنبال کنید
اگر مطمئن نیستید که چگونه با ایمنی کار کنید ،سئوال کنید
از تجهیزات حفاظتی شخصی ( )PPEمانند دستکش به نحوی که به شما آموزش و دستور داده شده است،
استفاده کنید
هر گونه شرایط نا امن را به سرپرست خود یا نماینده بهداشت و ایمنی گزارش کنید

اطالعات بیشتر
•
•
•

اطالعات بهداشت و واکسن — وزارت بهداشت
بهداشت و ایمنی کار  -کار ایمن استرالیا
حقوق محل کار — بازرس کار منصفانه
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