COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ – ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਅਿੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਿੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਿੇ WHS ਕਰਿਵ
ਂ ਸੇਫਟੀ) ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ (ਮਾਡਲ ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਮਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵੱ ਚ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੰ ਤਜੰ ਨਾ ਵਾਜਬ ਿੌਰ ਿੇ
ਤਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਉੱਿੇ ਕਾਤਮਆਂ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਤਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਿਰੇ ਨੰ ਪਰੀ ਿਰਹਾਂ ਿਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤਫਰ ਵੀ, ਿੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ਿੇ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਿੌਰ ਿੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜੋ ਇਸ ਿਿਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਿੋਂ ਘੱ ਟ ਕੀਿਾ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵੱ ਚ ਿਿਤਰਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ਿੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਿਿਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

•

ਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਿੇ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਉਹ ਿਿਤਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਵੱ ਚ
ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਜਸ ਤਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਿੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ – ਅਿੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ

•

COVID-19 ਬਾਰੇ ਕਾਤਮਆਂ ਅਿੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਪਰਿੀਤਨਧਾਂ (HSRs) ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਮੇਿ
ਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰੋ

•

ਇਹ ਤਨਰਣਾ ਕਰੋ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵੱ ਚ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੇ ਉਪਾਅ ਵਾਜਬ ਿੌਰ ਿੇ
ਤਵਹਾਰਕ ਹਨ

ਕੀ ਮੈਨੰ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਉੱਿੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਰਿਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਵਾਜਬ ਿੌਰ ਿੇ ਤਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਕੀ ਿੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਕਾਤਮਆਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾਂ ਿੇ
ਤਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਿਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਮਆਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਲਗਵਾਉਣ ਅਿੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਤਰਸਤਿਆਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਿੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਤਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਕਾਤਮਆਂ ਵਾਸਿੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ
ਤਸਹਿ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਿੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇਹ ਸਾਬਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨ ਿੁਹਾਨੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਿੇ ਪਰਾਹੁਤਣਆਂ ਿੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਸਬਿ ਵਾਸਿੇ ਪੁੱ ਛਣ। ਇਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਤਕਉਂਤਕ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਿੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ?

WHS ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੰ ਮ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤਕਸੇ ਿਿਰੇ ਦੇ ਿੁਰੰਿ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋਂ ਤਸਹਿ ਜਾਂ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਿਰੇ ਦੀ ਵਾਜਬ
ਤਚੰ ਿਾ ਹੈ।
ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਹਾਲਾਿਾਂ ਤਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੰ ਮ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਿੇ
ਤਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਮਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਨੰ COVID-19 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਤਜੰ ਮੇਵਾਰ ਠਤਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਿੀ
ਹੋਵੇ ਤਕਉਂਤਕ ਿੁਹਾਨੰ ਕਾਤਮਆਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਿੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਿੌਰ ਿੇ ਤਵਹਾਰਕ ਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰ
ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਿੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ
ਅਿੇ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ, ਭਾਂਵੇਂ ਤਕ ਕਾਤਮਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਤਸਹਿ ਤਵਭਾਗ

•

ਕੰ ਮ ਦੀ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ – ਸੇਫ ਵਰਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

•

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ – ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਲੋ ਕਪਾਲ
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