ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት –
ብሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት ንሰራሕተኛታት ዝተዳለወ መረዳእታ
ክታቦት ንክወስድ ጸቕጢ ክግበረለይ ይኽእል’ዶ?
ነቲ ክታቦት ንምውሳድ ወይኻዓ ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣሰራርሓ ከይዲ ክትገር እንተዘይፈቒድካ ንኣኻ ከግዱዱኻ ኣይኻኣልን እዩ።
ይኹን እምበር ብናይ ሓድሓደ ጕዳያት ከቢድ ጸገም ኣብዘለዎ ኢንዱስትሪ ውሽጢ ንምሥራሕ ምናልባሽ ብናይ ህዝባዊ ጥዕና ትእዛዝ/public
health orders ነቲ ክታቦት ንክትወስዶ የድሊ እዩ። ብናትኻ ሓለዋ ጥዕና ተወካላይ ንዘሎ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ምኽሪ ፈሊጥካ ምጽናሕ።

ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት ሕጊታት መሰረት ናይ ኮቪድ/ COVID-19 ክታቦት ንክወስድ ናትይ ቆጻሪ ክደሊ ይኽእል’ዶ?
ንመብዛሕትኡ ሰራሕተኛታት ብዘሎ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት ሕጊታት መሰረት ክታቦት ንክወስዱ ናትኻ ቆጻራይ ከምዝደሊ እዩ።
ይኹን እምበር ፍሉይ ዝበለ ኵነታት ክነብሩ ይኽእሉ፤ ብፍላይ’ድማ ምቕላዕ ኣብዘገደደሉ ኢንዱስትሪታት ውሽጢ ትሰርሕ እንተኾይንካ እዩ።
ከምኡ’ውን ብፍላይ ብህዝባዊ ጥዕና ትእዛዝ/public health orders እንተተደልዩ ነቲ ክታቦት ንምውሳድ ዘድልየካ እንተኾይኑ እዩ።
ክታቦት ንምውሳድ ዘድልየካ እንተኾይኑ እሞ ብርግጸኝነት ውሳነ ንምግባር ብናትኻ ቆጻራይ ኣቢሉ መረዳእታን መገልገሊ ኣቕሑት ክዳለዉ
ኣለዎ። ዘተሓሳስብ ጉዳይ እንተሃልዩካ ንናትኻ ሕክምና ውሃቢ ሰበሞያ ኣዘራርብ። ንናትኻ work health and safety regulator, ናይ
ሓለዋ ጥዕናን ድሕንነት ተወካላይ (HSR) ኣዘራርብ ወይኻዓ ንተቆጻራይ ተወካሊ ድርጅት ሓገዝ ምሕታት ይኻኣል እዩ።
ብዛዕባ ሥራሕ ቦታ ንዘለካ መሰላት ዝምልከት ንFair Work Ombudsman ኣዘራርብ።

ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት ሕጊታት መሰረት ስለዘለኒ ተግባር እንታይ ይግበር? እዚ ማለት ክታቦት ከውስድ ኣለኒ’ዶ?
ከም ሓደ ሰራሕተኛ ምዃን፤ ንባዕልኻ ኣድላይ ዝኾነ ምክንኻን ክትገብር ከምዘለካን እሞ ኣብ ናትኻ ሥራሕ ቦታ ንዘለዉ ካልኦት ሰባት ጥዕናን
ድሕንነት ጸገም ንዝፈጥር ዝኾነ ነገር ዘይምግባር እዩ። ብናትኻ ቆጻራይ ንዝተዳለወ ግቡእ ዝኾነ ናይ ጥዕናን ድሕንነት መምርሒታት
ብዝተኻኣለካ መጠን ክትከታተሎ ኣለካ፤።
ክታቦት ምውሳድ ከምዘድልየካ ብሕጊ ወይኻዓ ብህዝባዊ ጥዕና ትእዛዝ ዝተቐመጠ እንተሃልዩ እሞ በቲ ኢንዱስትሪ ውሽጢ ንምስራሕ ወይኻዓ
ንሥራሕ ንምቅጻል ነቲ ክታቦት ምውሳድ የድልየካ ይኸውን።

ብናተይ ሥራሕ ቦታ ክታቦት ምውሳድ ከምዘድሊ ብቕድሚያ ናተይ ቆጻራይ የዘራርበኒ’ድዩ?
እወ፤ ናትኻ ቆጻራይ ብግደታ ንዝውሰድ ክታቦት ፖሊሲ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእትው እንተኾይኑ ስቅድሚ ዝኾነ ስጕምቲ ምውሳድ ምሳኻን
ምስ ናትኻ ጥዕናን ድሕንነት ተወካላይ ክዘራረብ ኣለዎ። ነቲ ክታብት ብምንታይ ምክንያት ክወስድ ከምዘይኽእል ከዘራርቦም ኣለዎ።

ነቲ ክታቦት ወሲደ እየ። ሕጂውን ንካልኦት ጥንቓቐታት ከም ኣካላዊ ርሕቐቲ ምህላውን ንኢድካ ክሕጸብ ኣለኒ’ዶ?
እወ፤ ድሕንነቱ ንዝተሃለወን ተግባራዊ ንዝኾነ ክታቦት ምውሳድ ነቲ ማሕበረሰብ ድሕንነትን ጥዕና ንምህላው ከም ሓደ መከላኸሊ ኣካል
ይኸውን። ንኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ምስርጫው ንምዕጋት ነዞም ስጕምቲታት ብዘይምቁራጽ ምግባር:
•
•
•
•
•

ንህዝባዊ ጥዕና ትእዛዛት ምክትታል
ድሓን እንተዘይኾይንካ ናብ ሥራሕ ዘይምኻድ፤ ናይ ኮቪድ/COVID-19 ሕማም ምልክታት እንተሃልዩካ ወይኻዓ ከምዘለካ
እንተተነጊሩካ ኣብ ገዛኻ ንክትጸንሕ ብናይ ሓለዋ ጥዕና ሓለፍቲ ኣቢሉ ይንገረካ።
ድሕንነቱ ብዝተሓለዎ ንምሥራሕ ተግባራዊ ንዝኾኑ ኩሎም ምግባር፤ እዚ’ውን ኮቪድ/COVID-19 ብዘለዎ ቦታ ናይ ምቑጽጻር
ጠመት ምግባር ማለት ከም ኣካላዊ ምርሕሓቕ ምህላውን ጽሬት ምህላው ዘኣመሰሉ
ነቶም መምርሒታት ምክትታል
ድሕንነት ብዝተሓለዎ ሥራሕ ብኸመይ ከምትሰርሕ ርግጸኛ እንተዘይኾይንካ ምሕታት
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•
•

ንብሕታዊ መከላኸሊ መሳርሒ (PPE) ብኸመይ ሥልጠና ከምቲ ዝገበርካዮን ብዝተውሃበካ መምርሒ መሰረት ነቶም ጓንቲታት
ምጥቓም
ድሕንነቱ ንዘይተሃለዎ ዝኾነ ኵነታት ንናትካ ሱፐርቫይዘር/ሓላፊ ወይኻዓ ንናይ ጥ ዕናን ድሕንነት ተወካላይ ሪፖርቲ ምግባር።

ንዝበለጸ መረዳእታ
•
•
•

Health and vaccines information – Department of Health
Work health and safety - Safe Work Australia
Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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