COVID Marshals
كورونا
لمتطلّبات
على اال
( Marshalsال ُم
اإلمتثال لمتطلّ
فيرو)س
فيروسبات
متثالعلى
شرفون
شرفون (ال ُم
COVID
– ما يجب عليكم معرفته
كورونا)
تحتاج بعض المصالح التجارية إلى تعيين  COVID Marshalsوتقديم الدعم لهم.
•

يجب على أصحاب المصالح التجارية االحتفاظ بسجالت لجداول نوبات عمل . COVID Marshal

•

يدعم  COVID Marshalsامتثال موقع العمل للمتطلّبات ويقدّمون المشورة حول التباعد الجسدي ،والنظافة
وحفظ السجالت وفقا ً لمتطلبات خطط  COVIDSafeوخطط  High-Risk COVIDSafeلألماكن
المُعرّ ضة لمخاطر عالية.

•

تنوع مكان العمل.
على نحو مثالي يجب أن يعكس ّ COVID Marshals

ما هي مسؤوليات COVID Marshal؟
يشرف  COVID Marshalعلى االمتثال لخطط  COVIDSafeوخطط  High-Risk COVIDSafeلألماكن المُعرّ ضة لمخاطر عالية.
يقدّم  COVID Marshalsالمشورة حول:
•
•

تدابير التباعد الجسدي
تدابير النظافة

•
•

ضمان التهوية بشكل مناسب
االحتفاظ بسجالت دقيقة وفعّالة (يمكن مراجعتها)

•

تحديث خطط  COVIDSafeعند الضرورة

ما هي المعلومات األخرى المهمة؟
يجب أن يخضع  COVID Marshalsللتدريب األساسي على التوعية بمكافحة العدوى .وتجدون هذا التدريب في صفحة التدريب على مكافحة
العدوى التابعة لدائرة الصحة أو موقع  Skills Victoriaاإللكتروني .ويُنصح بأن يتدرّ ب  COVID Marshalsعلى اإلسعافات األولية (المستوى
.) 2
يجب أن يكون هناك  COVID Marshalفي مكان العمل عندما يتواجد الع ّمال في الموقع (باستثناء أماكن بيع البضائع في محالت السوبر ماركت).
ونوصي بأن يقضي  COVID Marshalال ُمكلّف ما ال يقل عن  50في المئة من ساعات عمله في تأدية وظائف ( Marshalاإلشراف على االمتثال
للمتطلّبات) .ويستطيع أصحاب العمل تعيين عدّة  COVID Marshalsإذا لزم األمر.
يجب إجراء التعيينات بالتشاور مع الممثلين المسؤولين عن الصحة والسالمة والموظفين.
ال ينبغي التمييز ضد  COVID Marshalsأو اتخاذ أي إجراءات سلبية بِحقّهم ألنهم يقومون بتأدية واجباتهم.
تذكّروا أن المسؤولية القصوى تقع على عاتق صاحب العمل لضمان االمتثال بالتزامات . COVIDSafe

إذا كنتم تش ّكون في إصابتكم أو إصابة أحد العاملين لديكم أو أحد الزبائن بفيروس كورونا (كوفيد-
 ، )19اتصلوا بالخط الساخن الخاص بفيروس كورونا على الرقم 1800 675 398

لمعرفة المزيد حول خطط  ، COVIDSafeيُرجى زيارة Business Victoria
أو االتصال بالخط الساخن التابع لـ  Business Victoria hotlineعلى الرقم .13 22 15

