ெகாேரானாைவரஸ் (COVID-19) த�ப் �:
ெபா�வான பணி�டத் ேதைவகள் – ��க் கம்
The Department of Labor & Industries (L&I) (ெதா�லாளர் & ெதா�ல் �ைற) ெதா�ல்

உரிைமயாளர்கைள பா�காப்பான�ம் �காதாரமான�மான பணி�டங் கைள வழங் க�ம்
ெகாேரானாைவரஸ் பரவைலத் த�ப்பதற் கான ஆ�நரின் ஆைணைய ெசயல் ப�த்த�ம்
வ���த்��ற�.

ெதா�ல் உரிைமயாளர்க�க்கான கட்டாய ெபா�த் ேதைவகள்
ச�க இைடெவளி
•

சாத்�யமானேபா� பணியாளர்கள் சகபணியாளர்களிட��ந்�ம்
ெபா�மக்களிட��ந்�ம் ஆ� அ� �ரம் �ல���ப்பைத உ��ெசய் தல் .

•

ச�க இைடெவளி சாத்�ய�ல் ைலெயனில் , ெகாேரானாைவரஸ் பர�வைதத்
த�ப்பதற் � தைடகள் மற் �ம் �ற நி��க்கப்பட்ட த�ப்� �ைறகைளப்
பயன் ப�த்தலாம் .

•

ச�க இைடெவளிக்� வாய் ப்�ல் லாத இடங் களில் �கத்ைத ��ம் �ணிகள் ,
�கக்கவசங் கள் அல் ல� �வாசக்க��கைள பயன் ப�த்�வைத உ��ெசய் தல் .

ேபா�ய அள��ம் அ�க்க��ம் ைககைள க��தல்
•

�த்தமான�ம் �டான அல் ல� ெவ�ெவ�ப்பான நீ ர், ேசாப் மற் �ம் கா�தத்
�ண்�க�டன் உள் ள நிைலயான அல் ல� ைக�ல் எ�த்�ச்ெசல் லத்தக்க
ைகக��ம் உபகரணங் கைள வழங் �தல் .

•

ேவைலக்� வந்த�ம் , இைடேவைளகளின் ேபா�ம் , ஓய் வைறகைளப்
பயன் ப�த்�ம் ேபா�ம் , உண்பதற் � �ன் �ம் �ன் �ம் , ம� அல் ல� பாக்�
ெபா�ட்கைளப் பயன் ப�த்�ம் ேபா�ம் மற் �ம் �ற அ�த்தமான ேமற் பரப்�கைளத்
ெதாட்ட �ன் �ம் ைககைள க�வ வ���த்�தல் .

•

மற் றவர்களால் ெதாடப்பட்ட ெபா�ட்கைளக் ைகயாண்ட�ன் அ�க்க� ைககைள
�த்�கரிக்க (ைககைள க��வதற் � இைட�ல் ) ைக�ல் எ�த்�ச்ெசல் லத்தக்க
கலன் களில் ைக �த்�கரிப்பான் நிைலயங் கள் /வழங் கல் கள் , �ைடப்�த் தாள் கள்
அல் ல� ைக�ைடக்�ம் �ண்� ேபான் றவற் ைற வழங் �தல் .

வழக்கமானேதா� ��ய ��தல் �த்தப் ப�த் தல் மற் �ம் �த்�கரித் தல்
•

அ�க்க� �த்தப்ப�த்த�ம் �த்�கரித்த�ம் உள் ளடங் �ய ஒ� �ப்�ர�
அட்டவைணைய அைமத்தல் .

•

COVID-19 ெதாற் � சந்ேத�க்கப்பட்ட�ன் அ�க �த்தத்�ற் �ம் �த்�கரிப்�க்�ம்
ேபா�ய வழங் கல் கைள உ��ெசய் தல் .

•

அ�கம் ெதாடப்ப�ம் ேமற் பரப்�கைள அ�க்க� ெதாற் � நீ க்கம் ெசய் ய�ம் .

•

இரசாயனங் கைளக் ைகயா�ம் ேபா� பணியாளர்கள் த�ப்� ைக�ைறகள் மற் �ம்
கண்/�கக் காப்�கைள அணிவைத உ��ெசய் ய�ம் .

•

ஒவ் ெவா��ைற�ம் ப�ரப்பட்ட பணி வாகனங் கைள ெவவ் ேவ�
உபேயா�ப்பாளர்கள் பயன் ப�த்�ய�ம் �த்தப்ப�த்தப்ப�வைத�ம் ெதாற் �
நீ க்கப்ப�வைத�ம் உ��ெசய் வேதா� ஒேர நபர் மட்�ேம அைத
பயன் ப�த்�வதா��ந்தால் �ரான இைடெவளிகளி�ம் அைதச் ெசய் யேவண்�ம் .
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•

தளத்�ல் அைனத்� ெதாற் � நீ க்கத்�ம் பா�காப்� தர� தாள் கைள (SDSs)
பராமரிக்க�ம் .

ேநா�ற் ற பணியாளர்க�க்� நைட�ைறகைள ஏற் ப�த்�தல்
•

பண்ைண �ட்�ல் இ�க்�ம் ேநா�ற் ற பணியாளர்கைள �ட்�ேலேய இ�க்கேவா
அல் ல� ெதாடர்ந்� தனிைமப்ப�த்�க்ெகாள் ளேவ வ���த்�தல் .

•

COVID-19 ெதாற் � அ���கள் அ�கரிக்�ம் பணியாளர்கைள அைடயாளம் கண்�
�ட்�ற் � அ�ப்பேவா அல் ல� தனிைமப்ப�த்தேவா ெசய் தல் .

•

COVID-19 ெதாற் � சந்ேத�க்கப்பட்ட அல் ல� உ��ெசய் யப்பட்ட ஒ� பணியாளைரப்
பற் � ெதரி�க்கப்பட்ட�ன் நன் றாக �த்தம் மற் �ம் �த்�கரிக்கப்ப�ம் வைர
தற் கா�கமாக அவ் �டத்ைத காவல் வைளயத்�க்�ள் ைவத்��க்க ேவண்�ம் .

COVID-19 பணி�ட அபாயங் கள் ��த் த பணியாள�க்கான கல் �
பணியாளர்களால் நன் � �ரிந்�ெகாள் ளப்ப�ம் ெமா��ல் , �ழ் க்கண்டைவ அவர்க�க்�த்
ெதரிந்��ப்பைத உ��ெசய் ய�ம் :
•

COVID-19 ெதாற் �டன் ெதாடர்�ைடய ����கள் , அ���கள் மற் �ம்
ேநாய் க்காரணிகள் .

•

பணி�ல் ெகாேரானாைவரஸ் பரவைல எவ் வா� த�ப்ப�.

•

ைககைள �ைறந்த� 20 ெநா�க�க்� எவ் வா� ேசாப் மற் �ம் நீ ரினால் நன் றாகக்
க��வ�.

•

இ�மல் கைள�ம் �ம் மல் கைள�ம் ��க்ெகாள் வதன் அவ�யம் மற் �ம் க�வாத
ைககளால் �கத்ைதத் ெதாடாமல் இ�ப்ப�

* இ� ஒ� ��க்கம் மட்�ேம. ேம�ம் �பரங் க�க்�, F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and
Prevention Ideas for Workplaces பார்க்க�ம் .
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