COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ –
ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਿ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਿੈਨੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਮਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਬਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵੱ ਚ, ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜੰ ਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਉੱਚ-ਿਤਰੇ
ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਮਵੱ ਚ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਿੋ।
ਕੀ ਿੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈਨੰ ਕੰ ਿ ਦੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ COVID-19 ਦੇ ਮਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਿ ਦੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਹ ਸਕੇਗਾ।
ਮਫਰ ਵੀ, ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਮਵੱ ਚ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ
ਿਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜੰ ਨਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱ ਗਰੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ
ਅਮਧਮਨਯਿਕ (ਰੈਗਲੇ ਟਰ), ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪਰਤੀਮਨਧ (HSR) ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਕੰ ਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਕੰ ਿ ਦੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਿੇ ਵਜੋਂ ਿੇਰੇ ਕਰੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਮਕ ਿੈਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਕ ਕਾਿੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਧਆਨ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰ ਿ ਉੱਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਮਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰ ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਮਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਮਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਮਵੱ ਚ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੰ ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਿੇਰੇ ਕੰ ਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੰ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਕਸੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ
ਪਰਤੀਮਨਧ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਨਹੀਂ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਿੈਨੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ
ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ?

ਹਾਂ। ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਅਤੇ ਮਸਹਤਿੰ ਦ ਰੱ ਿਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਸਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ:
•

ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

•

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਬਿਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮਸਹਤ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਮਵੱ ਚ
ਰਮਹਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰ ਿ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੋ

•

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ
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•

ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ

•

ਮਨਿੱਜੀ ਰੱ ਮਿਆਤਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਿਾਨ (PPE) ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਦਸਤਾਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰ
ਮਸਿਲਾਈ ਮਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਮਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

•

ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਮਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪਰਤੀਮਨਧ ਨੰ
ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ

•

ਕੰ ਿ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ – ਸੇਫ ਵਰਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

•

ਕੰ ਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ – ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਲੋ ਕਪਾਲ
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