ක ෝවිඩ්-19 එන්නත් - ක ව
ේ ාකයෝජ යන් හ කුඩා වයාපාර ඳහා රාජ ාරී
ක ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව ම්බන්ධ ක ාරතුරු
එන්නත් හ රාජ ාරී ක ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව (Work health and safety (WHS)) ම්බන්ධ වගකීම
රාජකාරී ස ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව ම්බන්ධ නීති රාමුව තුල ඔබසේ ස ේවකයන්, ඔබ, හ ඔබසේ ස ේවා ේථානය් සිටින සියළුම
අය හැකි තරම් ප්රාසයෝගික ආකාරයට ආරක්ෂාකාරී කරන බවට වග බලා ගත යුතුය. ස ේවකයන් සකෝවිඩ්-19 ආ ාදනයට
නිරාවරණය වීම ම්බන්ධ අවදානම ම්ූර්ණ වශසයන් තුරන් කිරීමට ඔබට සනාහැකි විය හැකිය. සකස ේවුවද ධාරණ
සල කලයුතු සියළු සේ ඔබ විසින් සිදු කල යුතුය.
ස ේවා ේථානසය් ඇති අවදානම අඩු කිරීම ඳහා ඔබ විසින් පහත සේ සිදු කල යුතුය:
•

අවදානම් ඇගයීමක් සිදු කිරීම

•

සභෞතික දුර ේථභාවය, මනා නීපාරක්ෂාව හ නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම - සමන්ම ලබාගත හැකි එන්නත් ඇතුළු
පාලනය කල හැකි ක්රියා මාර්ග හ ඒ මගින් අවදානම කළමණාකරණය කිරීම ඳහා උපකාර කල හැකි ආකාරය

•

ස ව
ේ කයන් හ ස ෞඛ්ය හ ආරක්ෂක නිසයෝජිතයන්
ම්බන්ධසයන් ාකච්ඡා කිරීම

•

ඔබසේ ස ේවා ේථානසය් ක්රියාත්මක කල හැකි ප්රාසය්ගික ක්රියා මාර්ග තීරණය කිරීම

මඟ සකෝවිඩ්-19

හ පාලනය කරන ක්රියාමාර්ග

මාකේ රාජ ාරී ක ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව ම්බන්ධ වගකීම පුරාලීම ඳහා මා විසින් පාලන ක්රියා මාර්ගයක්
වශකයන් අනිවාර්යකයන් එන්නත් කිරීම ඇතුලත් ල යුතුද?
රාජකාරී ස ෞඛ්ය හ ආරක්ෂක නීති
ප්රාසයෝගිකවීමට ඉඩකඩ සනාමැත.

ම්බන්ධසයන් එන්නත් කිරීසම් අවශයතාවය ඇති කිරීම

ාධාරණ සල

ඔබසේ ස ේවකයන් හට එන්නත් කිරීසම් අවශයතාවයක් ඇති කිරීම කල යුතුද යන්න ඔබ විසින් අවදානම් ඇගයීම සිදු කරන
අව ේථාව අනුව සවන ේ විය හැකිය. ඔබසේ ස ේවකයන් හට එන්නත කිරීම අවශය කරන්සන් නම්, ස ේවා ේථාන ම්බන්ධතා,
සවන කට ලක් කිරීම හ පුේගලිකතාව ම්බන්ධ කරුණු ම්බන්ධසයන් උපසද ේ ලබා ගන්න.
මහර කර්මාන්තවල සිටින ස ේවකයන් ඳහා එන්නත අවශය කිරීම ම්බන්ධසයන් මහජන ස ෞඛ්ය නිසයෝග තිබිය හැකිය.
ඔබසේ ස ෞඛ්ය ඒජන්සිසය් උපසද ේ ම්බන්ධසයන් යාවත්කාලීනවී සිටින්න.

මාකේ ක ේවා ේථානයට පාරික ෝගි යන් පැමිණීමට කපර ඔවුන් එන්නත් ලබාකගන ඇති බවට නාථ
කල මා විසින් ඉල්ලා සිටිය හැකිද?

රන

සබාසහෝවිට රාජකාරී ස ෞඛ්යය හ ආරක්ෂාව ම්බන්ධ නීති මගින් ඔබ විසින් පාරිසභෝගිකයන්සගන් එන්නත ලබා ගත්
බවට නාථ කරන සල ඉල්ලා සිටීම අවශය සනාවනු ඇත. සම් ආකාරසය් ඉල්ලීමක් පැනවීමට සපර, පුේගලිකතාව හ
සවන කට ලක් කිරීම ම්බන්ධ ගැටළු මතුවිය හැකි බැවින් උපසද ේ ලබා ගන්න.

කවනත් ක ව
ේ කයකු එන්න
හැකිද?

ලබා කනාතිබීම කහේතුකවන් මාකේ ක ේච යන් හට වැඩ කිරීම ප්රතිකක්ෂේප

ල

WHS නීති යටසත් ස ේවකසයකු විසින් රාජකාරී කිරීම නැවැත්වීම සහෝ ප්රතික්ෂේප කිරීම කල හැක්සක් ක්ෂණික හ ආ න්න
වශසයන් උවදුරකට නිරාවරණයවීම සහේතුසවන් සිය ස ෞඛ්යයට සහෝ ආරක්ෂාවට දරුණු අවදානමක් ඇති බවට ාධාරණ
ගැටළුවක් ඇති අව ේථාවක පමණි.
සබාසහෝ අව ේථාවල, සවනත් ස ේවකසයකු එන්නත් ලබා සනාමැත යන කරුණ මතම රාජකාරී ස ෞඛ්යය හ ආරක්ෂාව
ම්බන්ධ නීති යටසත් ස ේවකයකු විසින් රාජකාරී කිරීම නැවැත්විය සනාහැක.
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මාකේ ක ේව යන් හට එන්නත් ර ගැනීමට අවශය ාවයක් ඇති කනාකිරීම කහේතුකවන් එක් අකයකු හට
ක ෝවිඩ්-19 ආ ාදනය වුවකහාත්, රාජ ාරී ක ෞඛ්යය හ ආරක්ෂාව ම්බන්ධ නීති යටකත් මට වගකීමක්
ඇතිකේද?
ඔබසේ ස ේවකයන් හට එන්නත් ලබා ගැනීම අවශය සනාකිරීම යන පදනම මතම ඔබ විසින් රාජකාරී ස ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව
ම්බන්ධ ආදර්ශ නීති උල්ලංඝනය වීමක් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අඩුය.
සභෞතික දුර ේථභාවය, යහපත් නීපාරක්ෂාව හ නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම හ නඩත්තු කිරීම, හ ස ේවකයන් එන්නත ලබා
ගැනීම ආදී ප්රාසයෝගිකව ගත හැකි සියළුම ාධාරණ ක්රියා මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම ඔබ විසින් දිගටම සිදුකල යුතුය.

වැඩිදුර ක ාරතුරු
•
•
•

ස ෞඛ්ය හ එන්නත් සතාරතුරු - ස ෞඛ්ය සදපාර්තසම්න්තුව
රාජකාරී ස ෞඛ්ය හ ආරක්ෂාව - ස ේෆේ වර්ක් ඕ ේසේලියා
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