ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት – ንተቆጸርቲን ኣናእሽቶ ንግዲ ትካላት ብጥዕና
ንምሥራሕን ድሕንነትን መረዳእታ
ክታቦት ምሃብን ጥዕና ዘለዎ ሥራሕን ድሕንነት/WHS ተግባራት
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ሕጊታት መሰረት ኣብ ሥራሕ ቦታ ናትኻ ሰራሕተኛታትን ዝኾኑ ካልእ ሰባት ድሕንነቶም ከምዝህሎ
ብዝተኻኣለ መጠን ተግባራዊ ንክኸውን ርግጸኛ ምዃን ኣለካ። ኣብ ሥራሕ ቦታ ብናይ ኮቪድ/ COVID-19 ጸገም ዝተቓሉዑ ሰራሕተኛታት
ነዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፍኡዎ ኣይኽእሉን። ስለዙይ ነቲ ጸገም ንምቕናስ ብዝተኻኣለ ግቡእ ንዝኾኑ ነገራት ኩሉ ክትገብር ኣለካ።
ኣብ ሥራሕ ቦታ ነቲ ጸገም ንምቕናስ፤ ክትገብሮ ዘለካ:
•
•

•
•

ነቲ ጸገም ኣጻሪኻ ገምጋም ምግባር
ንናይ ምቑጽጻር ስጕምቲታት ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታውን ብኸመይ ጌርካ ነቶም ጸገማት ምቁጽጻር ከምዝኻኣል ይፈልጡ፤
እዚ’ውን ኣካላዊ ርሕቐትካ ምህላው፤ ጽቡቕ ሓይጂንን ብተደጋጋማይ ጽሬትካ ምሕላው – ከምኡ’ውን ንዝተዳለወ ዝኾኑ ክታቦታት
ምውሳድ
ብዛዕባ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት ዘኻተተ ናይ ምቁጽጻር ስጕምቲታት ምስ ሰራሕተኛታትን ምስ ሓለዋ ጥዕናን ድሕንነት
(HSRs) ምኽሪ መምይያጥ ምግባር
ኣብ ናትኻ ሥራሕ ቦታ እንታይ ዓይነት ተግባራዊ ንዝኾኑ ስጕምቲ ምውሳን

ብናተይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ተግባራት ንክማላእ ከም መቆጻጸሪ ስጕምቲታት ብግዴታዊ ክታቦት ንምውሳድ ከማልእ
ኣለኒ’ዶ?
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ሕጊታት መሰረት ክታቦት ናይ ምውሳድ ተግባራዊነት ኣድላይ ከይኸውን ይኽእል።
ናትኻ ሰራሕተኛታት ክታቦት ምውሳድ ከምዘለዎም ኣድላዊነት ኣብ ናትኻ ጸገም ምጽራይ ገምጋም ዝግበረሉ ግዘ በቲ ዘሎ ኵነታ ተበጊሱ
ይውሰን እዩ። ናትኻ ሰራሕተኛታት ክታቦት ክወስዱ ኣለዎም ኢልካ ትሓስብ እንተኾይንካ እሞ ምስቲ ሥራሕ ቦታ ዚተዛመደ ርክብ፤ ኣድልዎ
ምፍጣርን ናይ ብሕታዊነት ጕዳያት ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ምኽሪ ሓበሬታ ምርካብ።
ምናልባሽ ንሓደሓደ ኢንዱስትሪታትን ሰራሕተኛታት ንህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ትእዛዝ/public health orders ዘድሊ ናይ ክታቦት ውህብቶ
ክነብር ይኽእል። ብናትኻ ሓለዋ ጥዕና ድርጅት ንዝዳለዉ እዋናዊ ምኽሪ ምፍላጥ።

ዓሚላት ናብ ናተይ ሥራሕ ቦታ ቅድሚ ምእታዎም ክታቦት ከምዝወሰዱ ማስረጃ ምሕታት ኣለኒ’ዶ?
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ሕጊታት መሰረት ንዓሚላትን ገያሹን ክታቦት ስለምውሳዶም ማስረጃ ምሕታት ኣድላይ ከይኸውን ይኽእል።
ናይዚ ዓይነት ኣድላይነት ቅድሚ ምፍጻም ንናይ ብሕታዊነት ኵነታን ናይ ኣድልዎ ምፍጣር ጕዳያት ክነብር ስለዝኽእል ምኽሪ ምርካብ የድልየካ
እዩ።

ካልእ ሰራሕተኛ ክታቦት ስለዘይወሰደ ናተይ ሰራሕተኛ ኣይሰርሕን ክብል ይኽእል’ዶ?
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነትን ሕጊታት መሰረት ሓደ ሰራሕተኛ ኣይሰርሕን እምቢ ክብል ዝኽእሎ በቲ ዘሎ ጸገም ወይኻዓ ቐልጢፉ
ዝሰራጮ ሕማም ብምቕላዕ ከቢድ ናይ ጥዕናን ድሕንነትን ጸገም ክፍጠር ይኽእል ዝብል ምክንያታዊ ዝኾነ ጥርጣረ እንተሃልይዎም እዩ።
ኣብ መብዛሕትኡ ኵነታት ካልእ ሰብ ክታቦት ስለዘይረኸበ ብዝብል ምክንያት ሓደ ሰራሕተኛ ብቐሊሉ ካብ ሥራሕ ጠጠው ምግባር ዝኽ እሎ
ብናይ ሥራሕ ጥዕናን ድሕንነት ሕጊታት መሰረት ክተዓማመን እንተዘይኪእሉ እዩ።

ናተይ ሰራሕተኛታት ክታቦት እንተዘይወሲዶም እሞ ሓዲኡ ብናይ ኮቪድ/COVID-19 ክትሓዝ እንከሎ ብናይ ሥራሕ ጥ ዕናን
ድሕንነትን ሕጊታት መሰረት ናተይ ሓላፍነት ይኸውን’ዶ?
ሰራሕተኛታት ክታቦት ንዘይምውሳድ ድሌት ምክንያት ኣብ ሥራሕ ጥ ዕናን ድሕንነትን/WHS ሕጊታት ንዝተቐመጠ መርኣይ ሞዴል ምጥሓስ
ከይኸውን ይኽእል።
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ምክንያት ንዘለዎም ተግባራት መቆጻጸሪ ስጕምቲታት ኩሉ ብናትካ ሥራሕ ቦታ ብቐጻላይ ክትግበር ከምዘለዎ፤ እዚ’ውን ዋላ እዃዕ
ሰራሕተኛታት ክታቦት ተወሲዶም ግናስ ንናይ ኣካላዊ ርሕቐቲ ምሕላው፤ ጽቡቕ ሓይጂንን ብተደጋጋማይ ጽሬትካ ምሕላው ከምዘለካ እዩ።

ንዝበለጸ መረዳእታ
•
•
•

Health and vaccines information – Department of Health
Work health and safety - Safe Work Australia
Workplace rights – Fair Work Ombudsman
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