
(راهنماهای کووید)کووید مارشال ها 

های کووید مارشال چیست؟مسئولیت 

.  با ریسک باال را نظارت می کندCOVIDSafeو پالن های COVIDSafeکووید مارشال متابعت با پالن های 

:کووید مارشال ها در موارد ذیل مشوره می دهند

اقدامات فاصله گیری فیزیکی •

اقدامات حفظ الصحه•

اطمینان از تهویه مناسب •

(  که قابل رسیدگی باشد)ثبت دقیق و واضیح ریکارد •

در صورت لزوم COVIDSafeبه روزرسانی پالن های •

چه معلومات دیگری مهم است؟

ارت صفحۀ آموزش کنترل عفونت وزاین آموزش را می توانید در .قرار گیرند تحت آموزش آگاهی ابتدایی کنترل عفونت کووید مارشال ها باید 

.آموزش ببینند( 2سطح )توصیه می شود که کووید مارشال ها در زمینه کمک های اولیه . بیابیدSkills Victoriaیا وبسایتصحت

به استثنای مغازه های خرده فروشی یک )هر زمانی که کارکنان در محل کار حاضر باشند باید یک کووید مارشال در محل کار وجود داشته باشد 

در . درصد از ساعات کار خود را صرف انجام وظایف به حیث مارشال بکند50توصیه می شود که یک کووید مارشال تعیین شده حداقل (. سوپرمارکت

.صورت لزوم ، صاحبان کار می توانند چندین کووید مارشال تعیین کنند

.تعیینات باید با مشورۀ نمایندگان صحت و ایمنی و کارمندان انجام شود

.کووید مارشال ها نباید به دلیل انجام دادن وظایف شان مورد تبعیض قرار گیرند و یا علیه آنها اقدامات نامطلوب انجام شود

.به عهده صاحب کار استCOVIDSafeبه یاد داشته باشید که مسئولیت نهایی درمورد اطمینان از رعایت تعهدات 

داشته باشد با شماره تلفون ( COVID-19)اگر شک دارید که شما، کارمندان یا مشتری شما ممکن است ویروس کرونا  

.تماس بگیرید3986751800اختصاصی کروناویروس 

کووید مارشال ها

آنچه شما باید بدانید-

بازدید کنیدBusiness Victoria، از  COVIDSafeبرای گرفتن معلومات بیشتر در مورد 

.تماس بگیرید152213به شمارۀ Business Victoriaپیا  با تلفون اختصاصی 

.  بعضی از کسب و کارها باید کووید مارشال تعیین و از وی حمایت کنند

.  صاحبان کار باید ریکارد فهرست کار کووید مارشال را نگهدارند•

ظ الصحه کووید مارشال ها کمک می کنند که محل کار مقررات را رعایت کنند و در مورد فاصله گیری فیزیکی، حف•

COVIDSafeو پالن های ( کووید مصون)COVIDSafeو نگهداری ریکارد در مطابقت با ایجابات پالن های 

.می دهندبا خطر باال مشوره 

.به صورت ایده آل، کووید مارشال ها باید تنوع محل کار را منعکس کنند•
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