វ៉ាក់សាំង COVID-19 – ព័ត៌មានអាំពីសុខភាព
និងសុវតថ ិភាពនៅកន្នែ ងន្វ ើការ សម្រមាប់និនោជក់
និងអាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ច
វ៉ាក់សាំង និងកាតពវ កិចច WHS
នៅនរោមម៉ូ ដែល ច្បាប់ស្ដីពីស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពោរងារ អ្ន ករត្ូវដត្ធានាស្ុវត្ថ ិភាពបុគ្គលិករបស្់អ្នក
ខល ួនអ្ន កផ្ទាល់ និងអ្ន កែទៃនៃៀត្នៅកដនែ ងន្វ ើោរ ឱ្យបាននរច្បើនែ៉ូ ច្បដែលអាច្បអ្នុវត្ត នៅបានស្មរស្ប។
អ្ន ករបដែលជាមិនអាច្បលុបបំបាត្់នោលទ ំងរស្ ុងហានិភ័យរបស្់បុគ្គលិក ដែលប៉ះពាល់នឹង COVID-19
នៅកដនែ ងន្វ ើោរបាននៃ។ នទ៉ះបីយងណាក៏នោយ អ្ន ករត្ូវដត្ន្វ ើអ្វីៗទង
ំ អ្ស្់ដែលអ្ន កអាច្បោត្់បនថ យ
ឱ្យបានជាអ្បបបរមានោយស្មនែត្ុផលន៉ូ វហានិភ័យនន៉ះ។
នែើមបីោត្់បនថ យហានិភ័យនៅកនុងកដនែ ងន្វ ើោរ អ្ន ករត្ូវដត្៖
•
•

•
•

ន្វ ើោរអ្នុវត្ត ោរវាយត្ទមែ នលើហានិភ័យ
ពិោរណានលើ វ ិធានោរកនុងោររគ្ប់រគ្ង និងរនបៀបដែលវ ិធានោរទ ំងននា៉ះនឹងជួ យរគ្ប់រគ្ង
នលើហានិភ័យ រ ួមមានោរកាគ្មាែត្រាងោយ អ្នាម័យលអ និងោរស្មាអត្ជារបោំ ក៏ែ៉ូច្បជា
វា៉ាក់សំងណាមួ យដែលមានផងដែរ
ពិនររ៉ះនយបល់ជាមួ យបុគ្គលិក និងអ្ន កត្ំណាងស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព (HSRs) អ្ំពី COVID-19
និង វ ិ្ីោររគ្ប់រគ្ង រ ួមមានវា៉ាក់សំងនានា
កំណត្់ វ ិធានោរអ្វ ីខែ៉ះដែលអាច្បអ្នុវត្ត បានស្មនែត្ុផល នែើមបីអ្នុវត្ត នៅកនុងកដនែ ងន្វ ើោររបស្់អ្នក

នតើខ្ញាំម្រតវូ ការរ ួម្បញ្ចូលនូ វការចាក់វ៉ាក់សាំងជាការចាាំបាច់ ជាវ ិធានការម្ររប់ម្ររងម្ួ យ
ន ើម្បីបាំនពញនៅតាម្កាតពវ កិចចសុខភាព និងសុវតថ ភា
ិ ពការងាររបស់ខ្ញាំន្ រឬនេ?
វាមិនជាៃំនងនៃដែលលកខ ខណឌត្រមូវកនុងោរោក់វា៉ាក់សំង នឹងអាច្បអ្នុវត្ត បានស្មនែត្ុផល
នៅនរោមច្បាប់ស្ដីពី ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពោរងារ។
មិនថាអ្ន កត្រមូវឱ្យបុគ្គលិករបស្់អ្នករត្ូវោក់វា៉ាក់សំងឬអ្ត្់ គ្ឺវានឹងអារស្័យនៅនលើោលៈនៃស្ៈនៅនពល
ដែលអ្ន កកំពុងន្វ ើោរអ្នុវត្ត ោរវាយត្ទមែ នលើហានិភ័យរបស្់អ្នក។ ៃៃួ លយកែំប៉ូនាាន របស្ិននបើអ្នកកំពុង
ពិោរណាកនុងោរត្រមូវឱ្យបុគ្គលិករបស្់អ្នករត្ូវោក់វា៉ាក់សំង និងគ្ិត្អ្ំពីៃំនាក់ៃំនងនៅកដនែ ងន្វ ើោរ
ោរនរ ើស្នអ្ើង និងបញ្ហាឯកជនភាព។
អាច្បមាន បៃបញ្ហាស្ុខាភិបាល ត្រមូវឱ្យមានោរោក់វា៉ាក់សំងស្រមាប់ឧស្ាែកមា ឬបុគ្គលិកខែ ៉ះ។
បនត ៃៃួ លបានព័ត្៌មានថ្ាីៗ នោយមានែំប៉ូនាានរបស្់ៃីភានក់ងារស្ុខភាពរបស្់អ្នក។

នតើខ្ញាំអាចតម្រម្ូវឱ្យអតិថិជនបងាាញថាពួ កនរបានចាក់វ៉ាក់សាំងម្ុនចូ លកនញងកន្នែ ងន្វ កា
ើ ររបស់ខ្ញាំនេ?
វាមិនៃំនងនៃដែលច្បាប់ស្ដីពីស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពោរងារត្រមូវឱ្យអ្ន កស្ួ រអ្ត្ិថ្ិជន និងអ្ន កៃស្សនាន៉ូ វ
ភស្តុតាងទនោរោក់វា៉ាក់សំង។ មុនអ្ន កោក់កំែិត្របនភៃទនលកខ ខណឌត្រមូវនន៉ះ ស្៉ូ មដស្វ ងរកែំប៉ូនាាន
នោយសរដត្វាអាច្បមានបញ្ហាឯកជនភាព និងបញ្ហានរ ើស្នអ្ើង។

នតើបុរគលិករបស់ខ្ញអា
ាំ ចប ិនស្ម្ិនន្វ ើការ ពីនម្ររោះបុរគលិកមាាក់នេៀតម្ិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងន្ រនេ?
នៅនរោមច្បាប់ WHS បុគ្កលិកអាច្បឈប់ ឬបែិនស្្មិនន្វ ើោរ របស្ិននបើពួកនគ្មានោររពួ យបារម្ ទន
ហានិភ័យ្ង ន់្ងរស្មនែត្ុផលច្បំនពា៉ះស្ុខភាព ឬស្ុវត្ថ ិភាព ោប់តាំងពីោរប៉ះពាល់ភាែមៗ ឬោរប៉ះពាល់
ខាែំងច្បំនពា៉ះនររ៉ះថានក់មួយ។
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នៅកនុងោលៈនៃស្ៈភាគ្នរច្បើន បុគ្គលិកមិនអាច្បពឹងដផអ កនលើច្បាប់ស្ដីពីស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពោរងារ
នែើមបីឈប់ន្វ ើោរ នោយររន់ដត្នោយសរបុគ្គលិកមានក់នៃៀត្មិនបានោក់វា៉ាក់សំងននា៉ះនៃ។

នតើខ្ញាំនឹងម្រតូវេេួ លខុសម្រតវូ នៅនម្រកាម្ចាប់សដីពីសុខភាព និងសុវតថ ភា
ិ ពការងារនេ
ម្របសិននបើខ្ញម្
ាំ ិនន្វ ើឱ្យបុរគលិកខែ ោះរបស់ខ្ញាំេេួ លបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ន ើយបុរគលិកមាាក់
កនញងចាំនោម្ពួ កនរឆ្ែ ង COVID-19?
វាមិនៃំនងនៃដែលថាអ្ន កបានបំពាននលើម៉ូ ដែលច្បាប់ស្ដីពីស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពោរងារ នោយររន់ដត្
នោយសរអ្ន កមិនបានត្រមូវឱ្យបុគ្គលិកៃៃួ លបានោរោក់វា៉ាក់សំង។
អ្ន ករត្ូវដត្បនត អ្នុវត្ត ន៉ូវវ ិធានោររគ្ប់រគ្ងដែលអាច្បអ្នុវត្ត បានស្មនែត្ុផលទ ំងអ្ស្់នៅកនុងកដនែ ងន្វ ើោរ
របស្់អ្នក ែ៉ូ ច្បជាោរកាគ្មាែត្រាងោយ អ្នាម័យលអ និងោរស្មាអត្ និងោរដថ្ទ ំជារបោំ ស្៉ូ មបីដត្បុគ្គលិក
រត្ូវបានោក់វា៉ាក់សំងនែើយក៏នោយ។

ព័ត៌មានបន្នថ ម្
•
•
•

ព័ត្៌មានអ្ំពីស្ុខភាព និងវា៉ាក់សំង – រកស្ួ ងស្ុខាភិបាល
ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពនៅកដនែ ងន្វ ើោរ - Safe Work Australia
ស្ិៃធិនៅកដនែ ងន្វ ើោរ – Fair Work Ombudsman
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