Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 – pialgup ë luɔi
ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc ë luɔi ku tacjiir kor
Tuɔ̈m ë wɛ̈l ku pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc
Në lööŋ ajuiɛɛr ë pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc cök yïn adhil ba looi ago kɔc kuk ë luɔi ciɛ̈n
kërɛɛc yök kek, yïn ë guɔ̈pdu ku kuat ë kɔc kɔ̈k tëde luɔi të lëu yen rɔt. Yïn acie lëu në nyiɛɛi de kërɛɛc
yök kɔc ë luɔi kek cï thiɔ̈k kekë tuaany de COVID-19 në luɔi yic. Tëdɔ̈, yïn adhil ba kë puɔth lëu ë luɔi
ya looi ago yïn lëu në tëk ë yic de kërɛɛc yök.
Të bïn kërɛɛc yök tekic tëde luɔi, yïn adhil :
•
•
•

•

them kërɛɛc lëu bï rɔt looi
tak kuɛr ë gël ku të bï kek kony në muɔ̈ɔ̈k de kërɛɛc lëu bï yök, nɔŋiic mec ë rötwei , tiitroor
acuɔl ku but ë wɛ̈c ë piny- ku jɔl ya kuat ë wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p
jamë kekë raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈i ka Health ku Safety Representative (HSR) ( Raan ë Nyin tïït
në Pialgup ku Ciɛ̈n kërɛɛc yök ë kɔc luui)., nɔŋiic wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈pwhat measures are
reasonably practicable to implement in your workplace
tïŋ yic yekë kuɛr ë gël ko kek lëu bïk ke nhïïm ya luɔ̈ɔ̈I tëdun ë luɔi

Dɛ̈k ë ɣɛn kɔɔr tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p yuïc löŋ mat thïn keye kuer ë gël ba kaciɛ̈ɛ̈k ë
pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc ë luɔi yic ya luɔ̈ɔ̈I nhïïm?
Yen acie rɔt ye dac looi lɔn lëu göör ë tuɔ̈m në wɛ̈l abirguɔ̈p ya looi në lööŋ de pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc
yök ë luɔi yic.
Të cɔk yïn göör bï kɔc kuk ë luɔi toom në wɛll abirguɔ̈p abï atɔ̈ ka looi röt ë thää ë thëm de kërɛɛc yök
kɔc ë luɔi. yök luup ë nhom na kɔɔr yïn kɔc kuk ë luɔi bï kek toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p ku tak në biäk de
ruääi, tilroor ku kɛ̈k ë thiɛɛn ë kɛ̈ŋ.
Yen alëu bi dhil ë naŋ public health orders (amor ë pialgup ë juääc ) kɔɔr tuɔ̈m në ɣän ë loiloi lik ka
kɔc ë luɔi. rɛ̈ɛ̈rë keyï yök luup ë nhom bɔ̈ tënë akutnhom de kɛ̈k ë pialgup.

Lëu bï ɣɛn kɔc ë kuɔɔny kɔɔr bïk ya nyuɔɔth lɔn cïnë kek toom në wɛ̈l abirguɔ̈p të bïï
tëdiɛ̈n ë lɔui ?
Yen acie lëu rɔt bï lööŋ ë pialgup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc bï yïn ya kɔɔr ba kɔc yuïc kuɔɔny ku
amïkeeny ya thiëëc në nyooth ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirgɔup. Ke yïn ŋot ë kën kuat ëkë kɔɔr luɔ̈ɔ̈I nhom, kɔɔr
luup ë nhom cïmɛn yen alëu bi naŋ kɛ̈k athiɛɛn ë kɛ̈ŋ ku tilroor.

Lëu bï kɔc ciɛ̈ɛ̈k ë luɔi kuec ë luɔi në wɛ̈t raan ë luɔi dɔ̈ akënë toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p?
Në lööŋ ë WHS cök, raan ë luɔi alëu kɔ̈ɔ̈c ka kueec ë luɔi na nɔŋ kek ka diir kek në kɛ̈rɛɛdït tënë
pialgup ka ciɛ̈n kërɛɛc yök tënë kë cëënh thïn ka yic thiɔ̈k kekë lëu kɔc ë nɛ̈k.
Në kajuɛ̈c yiic, raan ë luɔi acie lëu bï rɔt guän ë lööŋ ë pialgup tëde luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök bi kɔ̈ɔ̈c ë
luɔi në wɛ̈t ë raan ë luɔi dɔ̈ kënë toom në wɛ̈l abirguɔ̈p.
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Bï ɣɛn yök ke ɣa cï wuɔ̈c në lööŋ ë kɛ̈k pialgup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök na kën ɣɛn
kɔc ciɛ̈ɛ̈k ë luɔi akënë toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p ku raan töŋ ë kek acï bec në tuaany de
COVID-19?
Yen acie rɔt ye looi bï wuɔ̈c në lööŋ ë kɛ̈k pileup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök në wɛ̈t yïn acie ye kɔɔr
ba kɔc ë luɔi toom në wɛ̈l abirguɔ̈p.
Yïn adhil ba gɛ̈k ëyï looi kaye looi abɛ̈n në ajuiɛɛr ë gël tëdun ë luɔi, cïmɛn de mec ë rötwei, tiit acuɔl
roor ku gɛ̈k ë wɛ̈c ë piny ku nyintïït ë piny, na cï kɔc ë luɔi cak toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p

Lëk juɛ̈c
•
•
•

Lëk ë pialgup ku tuɔ̈m ë wɛ̈l abirgup- Bak akuma muk Pialgup
Piagup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök- Luɔi cïn Kërɛɛc yök Australia
Yith ;e ŋɛk tëde luɔi- Akutnhom ë Luɔi Thöŋnhom
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