COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးမ ာေး – အလု ပ်ရှင်မ ာေးနှ င် အဆ ေးစာေး
စေးပွ ာေးလု ပ်ငန်ေးအတွ က် အလု ပ်ခွင် က န်ေးမာဆ ေးနှ င်
ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ တင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး
ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးခခင်ေးနှ င် WHS တာဝန်မ ာေး
အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း ဉပရေ စြုံ ခပပပဌာန််းချက်မျာ်းအ သင်သည် အလု ပ်ခွင်ရန ာ၌
သင်အလု ပ်သမာ်းမျာ်း၊ သင်ကု ယ်တု င်နှင် အပခာ်းသူ မျာ်း၏ ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်းကု သင်တင်ရလျာက်ပတ်စွာ
လက်ရတွ ကျနု င်သမျှ မျာ်းမျာ်း လြုံု ခခြုံ ရအာင် ရသချာရစ မည်။ သင်အရနပြင် အလု ပ်ခွင်၌ အလု ပ်သမာ်းမျာ်းက
COVID-19 နှ င်ထရတွ မှု ရှပခင််း အန တ ာယ်ကု လြုံု ်းဝ ြယ်ရှာ်းသု တ်သင်ပစ်၍ မလု ပ်နု င်ရကာင််း မလု ပ်နု င်ပါ။
သု ရသာ်လည််း သင်သည် အန တ ာယ်ကု အနည််းဆြုံု ်းပြစ်ရစ န် သင်တင်ရလျာက်ပတ်စွာ လု ပ်နု င်သမျှ
အ ာအာ်းလြုံု ်းကု လု ပ် မည်။
အလု ပ်ခွင်ရန ာ၌ အန တ ာယ်မျာ်းကု ရလျာချ န် သင်သည်•

အန တ ာယ် စစစ်မှု လု ပ် မည်

•

ထန််းချျုပ်မှုဆု င် ာ အစီ အမြုံ မျာ်းနှ င်တကွ လူ ချင််း ခပ်ခွာခွ ာရနပခင််း၊ တစ်ကု ယ်ရ သန် စင်ပခင််းနှ င် ပြုံု မှ န်
သန် ရှင််းရ ်းလု ပ်ပခင််းအပပင် - ရှနု င်ရသာ ကာကွ ယ်ရဆ်းမျာ်းလည််းအပါအဝင် အန တ ာယ်
စီ မြုံထန််းချျုပ်ပု ြုံ ကု ထည်သွင််းစဉ််းစာ်း မည်။

•

COVID-19 နှ င် ထန််းချျုပ်ရ ်းဆု င် ာ အစီ အမြုံ မျာ်းအပပင် ကာကွ ယ်ရဆ်းမျာ်း အပါအဝင် အရ ကာင််းကု
အလု ပ်သမာ်းမျာ်းနှ င် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း ကု ယ်စာ်းလှ ယ်မျာ်း (HSRs) တု နှ င်
ရဆွ ်းရနွ်းတု င်ပင် မည်။

•

သင်အလု ပ်ခွင်ရန ာ၌ အရကာင်အထည်ရြာ် န် သင်တင်ရလျာက်ပတ်စွာ လက်ရတွ ကျမည်
အစီ အမြုံ မျာ်းကု ဆြုံု ်းပြတ် မည်။

ကျွန်ု ပ်၏ က န်ေးမာဆ ေးနှ င် ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ တာဝန်မ ာေးနှ င် ကု က်ညဆစ န် မခြစ်မဆန
ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးခခင်ေးကု ထန်ေးခ ျုပ်ဆ ေး အစအမြုံ အခြစ် ထည် ွ င်ေးထာေး န် လု အပ်ပါ လာေး။
အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်းဆု င် ာ ဉပရေအ ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်းရစ န် သတ်မှတ်ချက်မှာ
သင်တင်ရလျာက်ပတ်ရသာ လက်ရတွ ကျမှု ဟု ပြစ်နု င်ြွယ် မရှပါ။
သင်အလု ပ်သမာ်းမျာ်း ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်း န်အတွ က် သင် သတ်မှတ်သင်သည် ဟု တ်မဟု တ်သည် သင်
အန တ ာယ် စစစ်မှု လု ပ်ရနချန် ပတ်ဝန််းကျင် အရနအထာ်းမျာ်းအရပေါ် မူ တည်ပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
သင်အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်းရစ န် လု အပ်ရနလျှင် အ ကြုံ ဉာဏ် ရတာင််းခြုံ ပါ၊ အလု ပ်ခွင်ရန ာ
ဆက်ဆြုံရ ်းမျာ်း၊ ခွွဲ ပခာ်းဆက်ဆြုံရ ်းနှ င် ကု ယ်ရ ်းအချက်လျှျု ဝှ က်ထာ်းရှမှု ဆု င် ာ ပပဿနာမျာ်းကု
ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းပါ။
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အချျု လု ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်း သု မဟု တ် အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအတွ က် ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်း န် သတ်မှတ်ထာ်းသည်
အမျာ်းပပည်သူ ကျန််းမာရ ်း အမန် မျာ်း ရှရကာင််း ရှနု င်ပါသည်။ သင် ကျန််းမာရ ်း ရအဂျင်စီ၏ အ ကြုံ ဉာဏ်ပြင်
ရနာက်ဆု ြုံ ်း သတင််း ရနရအာင်လုပ်ပါ။

ကျွန်ု ပ်၏ အလု ပ်ခွင်ဆန ာ ု မဝင်ဆ ာက်မ ဆြာက် ည်မ ာေးအဆနခြင် ၎င်ေးတု
ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးထာေးပပေးခြစ်ဆ ကာင်ေး အဆထာက်အထာေးတင်ခပ န် ကျွန်ု ပ် တ်မှတ်နု င်ပါ လာေး။
ရြာက်သည်မျာ်းနှ င် ဧည်သည်မျာ်းအာ်း ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်းရ ကာင််း အရထာက်အထာ်း ရမ်းပမန််း န်အတွ က်
အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း ဉပရေမျာ်းက သတ်မှတ် န် ပြစ်နု င်ြွယ် မရှပါ။ သင်အရနပြင်
ဤသု ရသာ သတ်မှတ်ချက် မချမှ တ်မီ ကု ယ်ရ ်းလျှျု ဝှ က်ထာ်းရှမှု နှင် ခွွဲ ပခာ်းဆက်ဆြုံပခင််းဆု င် ာ ပပဿနာမျာ်း
ရှရကာင််းရှနု င်ရသာရ ကာင် အ ကြုံ ဉာဏ် ရတာင််းခြုံ ပါ။

အခခာေး အလု ပ် မာေး ကာကွ ယ်ဆ ေး မထု ေးထာေးဆ ာဆ ကာင် ကျွန်ု ပ်၏ အလု ပ် မာေးမ ာေး
အလု ပ်လုပ် န် ခငင်ေး ု နု င်ပါ လာေး။
WHS ဉပရေမျာ်းအ အလု ပ်သမာ်းတစ်ဉီ်းသည် အကယ်၍ သူ တု တွ င် ချက်ချင််း သု မဟု တ် ပြစ်အြုံဆွဲ ဆွဲ
ရ ်းအန တ ာယ်နှင် ထရတွ မှု မှ ကျန််းမာရ ်း သု မဟု တ် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း အရပေါ် ကကီ ်းရလ်းသည် အန တ ာယ်နှင်
ပတ်သက်၍ သင်တင်ရလျာက်ပတ်ရသာ စု ်း မ်ပူပန်မှု ရှပါက အလု ပ်ကု ပ်ဆွဲနု င်သည် သု မဟု တ် အလု ပ်လုပ် န်
ပငင််းဆု နု င်သည်။
အရပခအရန အမျာ်းစု ၌ အလု ပ်သမာ်းတစ်ဉီ်းသည် အပခာ်း အလု ပ်သမာ်း ကာကွ ယ်ရဆ်း မထု ်းထာ်းရသာ
အတွ က်ရ ကာင်သာ အလု ပ်ကု ပ်ဆွဲ န် အလု ပ်ခွင် ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း ဉပရေမျာ်းကု
အာ်းကု ်းအာ်းထာ်း မလု ပ်နု င်ပါ။

အကယ်၍ ကျွန်ု ပ် အလု ပ် မာေးမ ာေးအာေး ကာကွ ယ်ဆ ေးထု ေးထာေးဆစ န် မလု ပ် ဲ ၎င်ေးတု အနက်
တစ်ဉေးတွ င် COVID-19 ဆ ာဂါ ရှလျှင် အလု ပ်ခွင် က န်ေးမာဆ ေးနှ င် ဆ ေးကင်ေးလြုံု ခခြုံ ဆ ေး ု င် ာ
ဥပဆေမ ာေးအ ကျွန်ု ပ်အာေး တာဝန်ခြုံဆစမည်လာေး။
သင် အလု ပ်သမာ်းမျာ်းအာ်း ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်းရစ န် မလု ပ်သည်အတွ က်ရ ကာင်သာ အလု ပ်ခွင်
ကျန််းမာရ ်းနှ င် ရ ်းကင််းလြုံု ခခြုံ ရ ်းဆု င် ာ ဉပရေ စြုံ ခပပပဌာန််းချက်မျာ်းကု သင် ချျု်းရြာက်ခွဲသည်မှာ ပြစ်နု င်ြွယ်
မရှပါ။
သင်အလု ပ်ခွင်ရန ာ၌ အလု ပ်သမာ်းမျာ်းမှ ာ ကာကွ ယ်ရဆ်းထု ်းထာ်းသည်တု င်ရအာင် လူ ချင််း ခပ်ခွာခွ ာရနပခင််း၊
တစ်ကု ယ်ရ သန် စင်ပခင််းနှ င် ပြုံု မှ န် သန် ရှင််းရ ်းလု ပ်ပခင််းနှ င် ထန််းသမ််းပခင််းကွဲ သု သင်တင်ရလျာက်ပတ်ရသာ
လက်ရတွ ကျကျ ထန််းချျုပ်ရ ်း အစီ အမြုံ အာ်းလြုံု ်းကု သင် ဆက်လက် အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက် မည်။

ပု မု ဆ ာ အခ က်အလက်မ ာေး
•

Health and vaccines information – Department of Health

•

Work health and safety - Safe Work Australia

•

Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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