د  COVID-19واکسینونه -
د کارکوونکیو لپاره د روغتیا او خوندیتوب مالومات
ایا زه مجبور کیدی شم چې واکسین وکړم؟
تاسو نشئ مجبور کیدلی چې واکسین وکړي یا ستاسو د غوښتنې په مقابل کې کومه طبي پروسه ترسره شئ.
په هرصورت ،په ځینو قضیو کې ،ممکن د عامې روغتیا حکمونه ( )public health ordersوي چې تاسو اړ باشي د لوړ خطر په ځاي
کې د کار کولو لپاره تاسو باید واکسین شي .د خپلې روغتیا ادارې مشورې څخه ځان با خبره ساتي.

ایا زما کار ګمارونکي زما څخه غوښتنه کولی شي چې د کاري روغتیا او خوندیتوب قانون الندې د  COVID-19په مقابل کې
واکسین شم؟
د ډیرو کارکوونکیو لپاره ،ستاسو ګمارونکی به تاسو د کاري روغتیا او خوندیتوب قوانینو الندې واکسین کولو ته اړ نشي کړي.
په هرصورت ،ممکن استثناوې شتون ولري ،په ځانګړي توګه که تاسو په داسې صنعتونو کې کار کوئ چیرې چې د ډیرو خطر شتون شته
دي .دلته ممکن د عامه روغتیا ځانګړي حکمونه ( )public health ordersهم وي چې تاسو اړتیا لرئ واکسین وکړئ.
که ستاسو کارګمارونکي تاسو ته واکسین کولو ته اړ باسي ،دوی باید تاسو ته د باوري پریکړه کولو لپاره مالومات او توکي چمتو کړي .د
خپل طبي معالج سره خبرې وکړئ که تاسو اندیښنه لرئ .د مرستې لپاره د خپل کاري روغتیا او خوندیتوب تنظیم کونکي work health
) ،)and safety regulatorد روغتیا او خوندیتوب استازي ( )health and safety representative (HSRیا د کارکوونکیو د
سازمان سره اړیکه ونیسئ.
د خپل کاري ځای د حقوقو په اړه د مالوماتو لپاره ،د عادالنه کار امبدسمن ) )Fair Work Ombudsmanسره خبرې وکړئ.

د کاري روغتیا او خوندیتوب د قوانینو الندې د یوه کارکوونکي په توګه زما د وظیفې په اړه څه شي دي؟ ایا د دې مانا دا ده
چې زه باید واکسین شم؟
د یوه کارکوونکي په توګه ،تاسو باید خپل ځان ته سمه پاملرنه وکړئ او په کار کې د نورو په روغتیا او خوندیتوب د منفي اغیزو لپاره کوم
داسی کار و نه کړي .تاسو باید د خپل کار ګمارونکي څخه د روغتیا او خوندیتوب مناسب الرښوونې تعقیب کړئ تر هغه ځایه چې تاسو یي
وکولي شئ.
که چیرې یو داسي قانون یا د عامه روغتیا حکم شتون ولري چې تاسو ته د واکسین کولو اړتیا وي ،نو تاسو اړتیا لرئ چي په هماغه صنعت
کی د کار لپاره او د کار دوام ورکولو ته واکسین شي.

ایا زما کارګمارونکی باید زما سره د کاري ځای د واکسین کولو لپاره د مخه ،له ما سره خبرې وکړي؟
هو .که ستاسو کارګمارونکي د واکسین کولو الزمي پالیسۍ په پام کې ونیسي ،دوی باید د کوم اقدام کولو د مخه ستاسو او ستاسو د روغتیا او
خوندیتوب استازي سره مشوره وکړي ،که کوم وي .تاسو باید دوی ته ووایاست که چیرې دالیل شتون ولري چې تاسو واکسین نشي کولی.

زه واکسین شوی یم .ایا زه الهم باید نور احتیاطونه لکه فزیکي واټن او د الس مینځلو څخه کار واخلم؟
هو .یو خوندي او مؤثر واکسین د ټولنې د خوندي او سالم ساتلو یوه برخه ده .د  COVID-19د مخنیوي لپاره دې ګامونو ته دوام ورکړئ:
•
•
•
•

د عامې روغتیا حکمونه تعقیب کړي
کله چې تاسو ناروغ یاست ،د  COVID-19نښې ولرئ یا د روغتیایی چارواکو لخوا په کور کې پاتې کیدو درته ویل شوي دي،
کار ته مه راځي
د خوندی کار کولو لپاره ،ټول هغه څه چې تاسو یې په مناسب ډول کولی شئ ،ویي وکړئ ،په ګدون د  COVID-19لپاره ځای
په ځای شوي کنټرولونه لکه فزیکي واټن او پاکول
الرښووني تعقیب کړي
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•
•
•

پوښتنه وکړئ که تاسو ډاډه نه یاست چې څنګه په خوندي ډول کار ترسره کړئ
د شخصي محافظتي تجهیزات ( )PPEلکه دستکشې په هغه ډول چې تاسو روزل شوي یاست او الرښوونه یې شوي چې وکاروئ
د هغه څخه کار واخلي
د غیر مصئون وضعیت راپور خپل مدیر یا د روغتیا او خوندیتوب استازي ته ورکړئ

نور مالومات:
•
•
•

د روغتیا او واکسین مالومات – د روغتیا وزارت ))Health and vaccines information – Department of Health
د کار خوندیتوب او روغتیا – د استرالیا خوندي کار )(Work health and safety - Safe Work Australia
د کار د ځاي حقوق – د عادالنه کار امبدسمن )(Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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