COVID-19 ভ্যাকসিনিমূ হ - সনয াগকর্তা এবং ছ াট বযবিায র জনয কমত যেযে
স্বাস্থ্য এবং িু রো িম্পসকতর্ র্থ্য
ভ্যাকসিযনর এবং WHS দাস ত্ব
কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য ও সু রো আইক্ষের র্ক্ষেলটির অধীক্ষে আপোক্ষক অবশ্যই নেক্ষের কর্ী, নেক্ষের এবং কর্মক্ষেক্ষে অেয যে যকােও বযনির নেরাপত্তা
নেনিত করক্ষত হক্ষব েতটা েু নিসঙ্গতভাক্ষব অেুশ্ীলেক্ষোগ্য। কর্মক্ষেক্ষে COVID-19-এর সম্মু খীে হওয়া যেক্ষক কর্ীক্ষের ঝুুঁ নক আপনে সম্পূ র্রূম ক্ষপ
অপসারর্ করক্ষত পারক্ষবে ো। তবে, এই ঝুঁ কি হ্রাস িরার জন্য আপন্ার যথাযথভাবে যথাসম্ভে চেষ্টা িরবত হবে।
ির্মবেবে ঝুঁ কি ির্াবত, আপন্াবি অেশ্যই চযসে িরবত হবে:
•

ঝুুঁ নকর র্ূ লযায়ে করা

•

নেয়ন্ত্রর্ বযবস্থ্া নবক্ষবচো করা এবং যসগুক্ষলা কীভাক্ষব যে যকােও উপলভয ভযাকনসেসহ শ্ারীনরক দূরত্ব, ভাল স্বাস্থ্যনবনধ এবং নেয়নর্ত
পনরষ্কাক্ষরর বযাপারগুক্ষলাক্ষত ঝুুঁ নকগুনল পনরচালো করক্ষত সহায়তা করক্ষব - তার নেয়ন্ত্রর্ বযবস্থ্া নবক্ষবচো করা

•

কর্ী এবং স্বাস্থ্য ও সুরো প্রনতনেনধক্ষের (HSRs) সাক্ষে COVID-19 এবং এর ভযাকনসে সহ নেয়ন্ত্রর্ বযবস্থ্া সম্পক্ষকম পরার্শ্ম করা

•

আপন্ার ির্মবেবে কি কি পদবেপগুকি যথাযথভাবে প্রবয়াগ িরা যায় তা কন্র্মারণ িরা

আমার কমত যেযে স্বাস্থ্য এবং িু রো দাস ত্ব পালযনর জনয সন ন্ত্রযের বযবস্থ্া সহিাযব বাধ্যর্ামূ লক ভ্যাকসিযনশন সক অন্তভ্ুতক্ত
করা দরকার?
ির্মবেবে স্বাস্থ্য ও সরো আইন্ অন্যায়়ী ভযািকসন্ চদয়া োর্যতার্ূ িি িরা যকিসঙ্গতভাবে োস্তেসম্মত চয হবেই তার সম্ভােন্া চন্ই ।
আপন্ার ির্ীবদর ভযািকসন্ চদয়া উকেৎ কিন্া তা আপন্ার ঝুঁ কি র্ূ িযায়ন্ িরার সর্য় পকরকস্থ্কতর উপর কন্ভম র িরবে। আপনে েনে আপোর কর্ীক্ষের
ভযাকনসে যেওয়ার প্রক্ষয়ােে নবক্ষবচো কক্ষরে এবং কর্মক্ষেক্ষের সম্পকম , ববষর্য এবং যগ্াপেীয়তা সম্পনকম ত সর্সযাগুনল নেক্ষয় ভাক্ষবে তক্ষব পরার্শ্ম নেে।
নকছু নশ্ল্প বা কর্ীক্ষের ভযাকনসে যেওয়ার বযাপাক্ষর গণ স্বাস্থ্য আবদশ্ োকক্ষত পাক্ষর। আপোর স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পরার্শ্ম নেক্ষয় আপ টু যেট োকুে।

আমার গ্রাহকরা আমার কমম স্থলে প্রলেলের আলে তালের ভ্যাকসিন দেওযা হলযলে সকনা তা প্রমাণ দনযার প্রলযাজন কী
আমার হলত পালর?
ির্মবেবে স্বাস্থ্য ও সরো আইন্ অন্যায়়ী আপন্ার গ্রাহি এেং দশ্মন্াথীবদর আপন্াবি ভযািকসন্ চদওয়ার প্রর্াবণর জন্য কজজ্ঞাসা িরবত হবে কিন্া
তার সম্ভােন্া ির্। আপকন্ এই র্রবণর োর্যোর্িতা আবরাবপর আবগ পরার্শ্ম কন্ন্ িারণ চগাপন়্ীয়তা এেং বেষর্য সম্পকিম ত সর্সযা থািবত পাবর।

দকান কমী ভ্যাকসিন না দেওযার কারলণ সক আমার কমীরা কাজ করলত অস্বীকার করলত পালর?
WHS আইে অেু সাক্ষর, যকােও কর্ী ঝুুঁ নকর তাৎেনর্ক বা আসন্ন এক্সক্ষপাোর যেক্ষক স্বাস্থ্য বা সু রোর বযাপাক্ষর গুরুতর ঝুুঁ নকর েু নিসঙ্গত উক্ষেগ্ কক্ষর
োকক্ষল তাুঁরা তাুঁক্ষের কাে বন্ধ বা প্রতযাখযাে করক্ষত পাক্ষরে।
চেকশ্রভাগ পকরকস্থ্কতবত, চিান্ ির্ী অন্য ির্ীর ভযািকসন্ ন্া চদওয়ার িারবণ িাজ েন্ধ িরার জন্য ির্মবেবে স্বাস্থ্য এেং সরো আইন্গুকিবত কন্ভম র
িরবত পারবেন্ ন্া।
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আসম যসে আমার কমীলের ভ্যাকসিন না সেলয থাসক এেং তাাঁলের মলযয দকউ COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত হলয যান তলে কী
আসম কমম লেলে স্বাস্থয এেং িু রো আইলনর অযীলন োযেদ্ধ হে?
আপোর কর্ীক্ষের ভযাকনসে যেওয়া বাধযতার্ূ লক ো করার কারক্ষর্ আপনে র্ক্ষেল কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য এবং সু রো আইে লঙ্ঘে কক্ষরক্ষছে এর্ে সম্ভাবো
যেই।
ির্ীবদর ভযািকসন্ চদওয়া হবিও শ্ার়ীকরি দূরত্ব, ভাি স্বাস্থ্যকেকর্ এেং কন্য়কর্ত পকরষ্কার ও রেণাবেেবণর র্বতা কেষয়গুবিা আপন্ার ির্মবেবে
যথাযথভাবে েযেহারবযাগয কন্য়ন্ত্রবণর সর্স্ত পদবেপগুকি প্রবয়াগ িরবত হবে।

আযরা র্থ্য
•

স্বাস্থ্য এেং ভযািকসন্ সম্পকিম ত তথয – Department of Health

•

ির্মবেবের স্বাস্থ্য এবং সু রো - Safe Work Australia

•

ির্মবেবের অকর্িার – Fair Work Ombudsman

swa.gov.au/coronavirus
COVID-19 vaccines – Work health and safety information for employers and small business – 25022021 - Bengali

