វ៉ាក់សាំង COVID-19
ព័ត៌មានអាំពីសុខភាព និងសុវតថ ិភាពការងារសម្រមាប់បុគ្គលិក
តតើខ្ញាំអាចម្រតវូ បានបងខ ាំឱ្យទទួ លវ៉ាក់សាំងបានតទ?
អ្ន កមិនអាចត្រូវបានបង្ខ ំឱ្យទទួ លការចាក់វ៉ាក់សំង្ ឬធ្វ ើតាមនីរិ វ ិ្ីធវជ្ជ សស្រ្តណាមួ ត្បឆំង្នឹង្
ឆនទ ៈរប្់អ្នកបានធទ ធ ោះបីយ៉ាង្ណាក៏ធោយ ធៅកនុង្ករណីខ្លោះ អាចមាន បទបញ្ជជ្ុខាភិបាល
ដែលរត្មូវឱ្យអ្ន កត្រូវចាក់វ៉ាក់សំង្ធែើមបីធ្វ ើការធៅកនុង្ឧ្ស្សាហហកមម ដែលមានហានិភ័យខ្ព ្់។
បនត ទទួ លបានព័រ៌មានថ្មីៗ ធោយមានែំបូន្មមនរប្់ទីភ្ននក់ងារ្ុខ្ភ្នពរប្់អ្នក។

តតើនិតោជក់របស់ខ្ញាំអាចតម្ររូវឱ្យខ្ញាំចាក់វ៉ាក់សាំងម្របឆាំងនឹង COVID-19 តៅតម្រការចាប់
សដីពីសុខភាព និងសុវតថ ភា
ិ ពការងារបានតទ?
្ត្មាប់បុគ្គលិកភ្នគ្ធត្ចើន និធយជ្ក់រប្់អ្នកនឹង្មិនអាចរត្មូវឱ្យអ្ន កចាក់វ៉ាក់សំង្ធៅធត្កាម
ចាប់្ដីពី្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពការងារបានធទ។
ធ ោះបីយ៉ាង្ណាក៏ធោយ អាចមានការធលើកដលង្មួ យចំនួន ជាពិធ្្ត្ប្ិនធបើអ្នកធ្វ ើការធៅកនុង្
ឧ្ស្្ាហកមម ង្
ំ ឡាយណាដែលមានហានិភ័យធកើនធ ើង្កនុង្ការប៉ាោះពាល់។ ក៏អាចមានផង្ដែរនូ វ
បទបញ្ជជ្ុខាភិបាល ជាក់លាក់ដែលរត្មូវឱ្យអ្ន កចាក់វ៉ាក់សំង្។
ត្ប្ិនធបើនិធយជ្ក់រប្់អ្នករត្មូវឱ្យអ្ន កចាក់វ៉ាក់សំង្ ពួ កធគ្គ្ួ រដរផដ ល់ឱ្យអ្ន កនូ វព័រ៌មាន និង្្មាារៈន្មន្ម
ធែើមបីធ្វ ើការ្ធត្មចចិរតធោយែឹង្ព័រ៌មាន។ និយយជាមួ យអ្ន កបំធពញមុខ្ងារដផន កធវជ្ជ សស្រ្តរប្់អ្នក
ត្ប្ិនធបើអ្នកមានការត្ពួ យបារមា ។ ក់ទង្ និយ័រករដផន ក្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពការងារ
អ្ន ករំណាង្្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នព (HSR) ឬអ្ង្គ ការនិធយជ្ិររប្់អ្នក ្ត្មាប់ជ្ំនួយ។
្ត្មាប់ព័រ៌មានអ្ំពី្ិទធិរប្់អ្នកធៅកដនល ង្ធ្វ ើការ ្ូ មនិយយជាមួ យ Fair Work Ombudsman។

ចុុះកាតពវ កិចចរបស់ខ្ញាំ វ ិញ កនញងនារជាបុគ្គលិកតៅតម្រការចាប់សដីពីសុខភាព និងសុវតថ ភា
ិ ពការងារ?
តតើតនុះមានន័យថាខ្ញាំម្រតវូ តតចាក់វ៉ាក់សាំងឬ?
កនុង្ន្មមជាបុគ្គលិក អ្ន កត្រូវដរដថ្រកាខ្ល ួនអ្ន កផ្ទទល់ឱ្យបាន្មរមយ និង្មិនធ្វ ើអ្វីមួយដែលប៉ាោះពាល់ជា
អ្វ ិជ្ជ មានែល់្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពរប្់អ្នកែទទធៅកដនល ង្ធ្វ ើការធទ។ អ្ន កត្រូវដរធ្វ ើតាមការដណន្មំ
អ្ំពី្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពឱ្យបាន្មរមយពីនិធយជ្ក់រប្់អ្នក ឱ្យបានធត្ចើនដែលអាចធ្វ ើធៅបាន។
ត្ប្ិនធបើមានចាប់ ឬបទបញ្ជជ្ុខាភិបាលដែលរត្មូវឱ្យអ្ន កចាក់វ៉ាក់សំង្ អ្ន កត្បដហលជាត្រូវចាក់វ៉ាក់សំង្
ធែើមបីធ្វ ើការ ឬបនត ធ្វ ើការ ធៅកនុង្ឧ្ស្្ាហកមម ធន្មោះ។

តតើនិតោជក់របស់ខ្ញាំម្រតវូ តតនិោយជារួ យខ្ញាំតៅរុនតពលតម្ររូវឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងតៅកតនែ ង
ត្វ ើការរបស់ខ្ញាំឬ?
បាទ/ចា្។ ត្ប្ិនធបើនិធយជ្ក់រប្់អ្នកកំពុង្ពិចារណាធលើធោលការណ៍ចាក់វ៉ាក់សំង្ថាជាការចាំបាច់
ធន្មោះពួ កធគ្ត្រូវដរពិធត្ោោះធយបល់ជាមួ យអ្ន ក និង្អ្ន ករំណាង្្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពរប្់អ្នក ត្ប្ិនធបើមាន
ធៅមុនធពលចារ់ វ ិ្ន្មការណាមួ យ។ អ្ន កគ្ួ រដរត្បាប់ពួកធគ្ ត្ប្ិនធបើមានធហរុផលណាមួ យដែល
អ្ន កមិនអាចចាក់វ៉ាក់សំង្បាន។
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ខ្ញាំបានចាក់វ៉ាក់សាំង។ តតើខ្ញាំតៅតតម្របកាន់យកនូ វការម្រប ុងម្របយ័តនទក
ុ ជារុនតសេងតទៀត
ដូ ចជាការរកាគ្មាែតរាងកាយ និងការលាងដដឬ?
បាទ/ចា្។ វ៉ាក់សំង្មាន្ុវរថ ិភ្នព និង្ត្ប្ិទធភ្នព គ្ឺជាដផន កមួ យកនុង្ការបនត រកា្ហគ្មន៍ ឱ្យមាន
្ុវរថ ិភ្នព និង្្ុខ្ភ្នពលអ ។ បនត ត្បកាន់យកនូ វជ្ំហាន ង្
ំ ធនោះ ធែើមបីទប់សារ់ការឆល ង្រាលោលទន COVID-19៖
•
•
•
•
•
•
•

ធ្វ ើតាមបទបញ្ជជ្ុខាភិបាល
កុំធៅធ្វ ើការធៅធពលអ្ន កមិនត្្ួ លខ្ល ួន មានធរាគ្្ញ្ជា COVID-19
ឬត្រូវបានត្បាប់ឱ្យសនក់ធៅផទ ោះធោយមស្រនតី្ុខាភិបាល
ធ្វ ើអ្វីៗ ំង្អ្្់ដែលអ្ន កអាចធ្វ ើបាន្មត្្ប ធែើមបីធ្វ ើការឱ្យមាន្ុវរថ ិភ្នព រ ួមមានការធោរព
តាមការត្រួ រពិនិរយ COVID-19 ដែលមានត្សប់ ែូ ចជាការរកាគ្មាលររាង្កាយ និង្ការ្មាអរ
ធ្វ ើតាមការដណន្មំន្មន្ម
្ួ រ ត្ប្ិនធបើអ្នកមិនត្បាកែអ្ំពីរធបៀបធែើមបីបំធពញការងារត្បកបធោយ្ុវរថ ិភ្នព
ធត្បើត្បា្់ឧ្ស្បករណ៍ការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (PPE) ែូ ចជាធត្សមទែ
ធៅតាមរធបៀបដែលអ្ន កត្រូវបានធគ្បណ្ុោះបណា
ដ ល និង្បានដណន្មំធែើមបីធត្បើត្បា្់វ
រាយការណ៍អ្ំពីសថនភ្នពមិនមាន្ុវរថ ិភ្នពណាមួ យធៅអ្ន កធមើលខ្ុ្ត្រូវ ឬអ្ន ករំណាង្្ុខ្ភ្នព
និង្្ុវរថ ិភ្នពរប្់អ្នក

ព័ត៌មានបតនថ រ
•
•
•

ព័រ៌មានអ្ំពី្ុខ្ភ្នព និង្វ៉ាក់សំង្ – ត្ក្ួ ង្្ុខាភិបាល
្ុខ្ភ្នព និង្្ុវរថ ិភ្នពធៅកដនល ង្ធ្វ ើការ - Safe Work Australia
្ិទធិធៅកដនល ង្ធ្វ ើការ – Fair Work Ombudsman
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