د  COVID-19واکسینونه  -د کار ګمارونکو او کوچني سوداګرۍ لپاره د دندي
روغتیا او خوندیتوب مالومات
د واکسین کولو او  WHSدندې
د کار د روغتیا او خوندیتوب قانون سره سم تاسو باید د خپل کارکوونکیو ،د خپل ځان او کوم بل چا چې د کارځای کې شتون لري د دوي د
خوندیتوب څخه ډاډه اوسئ تر څومره چې په مناسب ډول د عملي کیدو وړ وي .تاسو ممکن ونشئ کولی چي په بشپړ ډول کارکوونکي د کار
په ځاي کي د  COVID-19خطر له مینځه یوسي .بیا هم ،تاسو باید ټول هغه څه وکړئ چې مناسب وي د دې خطر د کمولو لپاره ترسره
کړئ.
د کارپه ځای کې د خطراتو د کمولو لپاره ،تاسو باید:
•
•
•
•

د خطر ارزونه ترسره کړئ
د کنټرول تدابیر په پام کې ونیسئ او دا چې دوی به د خطراتو په اداره کولو کې څنګه مرسته وکړي ،په ګدون د فزیکي واټن ،ښه
حفظ الصحه او منظم پاکول  -همدا رنګه د هر یوه واکسین چي شتون ولري
د  COVID-19واکسینونو په ګدون د کنټرول د اقداماتو په اړه د کارکوونکیو او روغتیا او خوندیتوب استازو ( health and
 )safety representatives HSRsسره مشوره وکړئ
هغه څه مشخص کړئ چې ستاسو د کار په ځای کې د پلي کولو لپاره مناسب اقدامات دي

ایا زه اړتیا لرم چې د خپل کاري روغتیا او خوندیتوب دندو د پوره کولو لپاره د کنټرول اقدام په توګه د واکسین کول الزمي
(حتمي) کړم؟
دا امکان نلري چې د واکسین کیدو اړتیا به د کاري روغتیا او خوندیتوب قانون سره سم په مناسب ډول عملي شي.
که چیرې تاسو د خپلو کارکوونکیو څخه د دوي واکسین کیدل وغواړئ ،نو دا په شرایطو پورې اړه لري کله چې تاسو د خپل خطر ارزونه
ترسره کوئ .مشوره ترالسه کړئ که چیري تاسو خپلو کارکوونکیو څخه د واکسین کیدل غواړي نو د کاري ځای اړیکو ،امتیاز او محرمیت
مسلو په اړه فکر وکړئ.
ممکن د عامې روغتیا امرونه ( )public health ordersوي چې د ځینې صنعتونو یا کارکوونکیو لپاره واکسین کولو ته اړتیا ولري .د
خپلې روغتیا ادارې مشورې څخه ځان باخبره ساتي.

ایا زه کولي شم د مراجعینو څخه وغواړم چې دا ثابت کړي چی واکسین یي کړیدي مخکي لدي چي زما د کار ځای ته د داخل
شي؟
دا امکان نلري چې د روغتیا او خوندیتوب قوانین به تاسي اړ کري چي د مراجعینو او لیدونکیو څخه د واکسین کولو ثبوت لپاره غوښتنه
وکړي .مخکې لدې چې تاسو دا ډول غوښتنې پلي کړئ ،مشوره وغواړئ ځکه چې ممکن د محرمیت او تبعیض مسئلې شتون ولري.

ایا زما کارکوونکي د کار کولو څخه انکار کولی شي ځکه چې بل کارکوونکې واکسین ندي کړی؟
د  WHSقوانینو پراساس ،یو کارکوونکي کولی شي د کار د ترسره کولو څخه ډډه وکړي یا انکار وکړي که چیرې دوی د خطر یا سمدستي
یا نزدې راښکیل کیدو څخه د دوي روغتیا یا خوندیتوب ته جدي خطر متوجه وي.
په ډیری حالتو کې ،یو کارکوونکي نشي کولی ترڅو د کار په روغتیا او خوندیتوب قوانینو تکیه وکړي او کار ودروي ځکه چې بل
کارکوونکي واکسین نه دی کړی.

ایا زه به د کاري روغتیا او خوندیتوب قانون سره سم مسؤل وم که زه خپل کارکوونکي واکسین کولو ته اړ نه کړم او له هغې
څخه یو یې  COVID-19شي؟
د دي احتمال شتون نلري چې تاسو د کار روغتیا او خوندیتوب قانون مات کړي وي ځکه چې تاسو کارکوونکي دي ته اړ کړي ندي چي
واکسین شي.
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تاسو باید د خپل د کارپه ځای کې د منلو وړ ټول عملي د کنټرول اقدامات پلي کولو ته دوام ورکړئ ،لکه فزیکي واټن ،ښه حفظ الصحه او په
منظم دول پاکول او ساتنه ،حتی که کارکوونکي واکسین شوي هم وي.

نور مالومات:
•
•
•

د روغتیا او واکسین مالومات – د روغتیا وزارت ))Health and vaccines information – Department of Health
د کار خوندیتوب او روغتیا – د استرالیا خوندي کار )(Work health and safety - Safe Work Australia
د کار د ځاي حقوق – د عادالنه کار امبدسمن )(Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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