
Mga COVID Marshal 

– kung ano ang dapat mong malaman

Ang ilang negosyo ay kinakailangang magtalaga at sumuporta sa mga COVID 

Marshal.

• Dapat na itala ng mga employer ang listahan ng mga COVID Marshal. 

• Sinusuportahan ng mga COVID-Marshal ang pagsunod sa lugar at nagbibigay sila ng payo 

sa mga pisikal na distansya, kalinisan at mga gawain sa pagtatala na alinsunod sa mga 

kinakailangan sa COVIDSafe Plans at High-Risk COVIDSafe Plans.

• Ang mga COVID Marshal ay dapat na sumalamin sa pagkakaiba-iba sa lugar ng trabaho.

Ano ang mga tungkulin ng isang COVID Marshal?

Dapat na subaybayan ng isang COVID Marshal ang pagsunod sa COVIDSafe Plans at High-Risk COVIDSafe Plans. 

Ang mga COVID Marshal ay magbibigay ng payo sa:

• mga sukat ng pisikal na distansya 

• pamamaraan sa kalinisan

• pagsisiguro na may sapat na bentilasyon 

• pagpapanatili ng wasto at mahalagang talaan (na maaaring suriin) 

• pag-update sa COVIDSafe Plans kapag kinakailangan

Ano pang ibang impormasyon ang mahalaga?  

Ang COVID Marshal ay dapat na sumailalim sa pangunahing pagsasanay sa kabatiran sa pagkontrol ng impeksyon. 

Matatagpuan mo ang ganitong pagsasanay sa page ng Kagawaran ng Kalusugan, Pagsasanay sa Pagkontrol ng 

Impeksyono sa website ng Skills Victoria. Inirerekomenda na magsanay ang mga COVID Marshal para sa paunang 

lunas (Lebel 2).

Dapat na may COVID Marshal sa pinagtatrabahuhan kapag nasa lugar ng trabaho ang mga manggagawa (hindi 

kasama ang lugar ng tingian sa mga supermarket). Inirerekomendang gumugol ang nakatalagang COVID Marshal ng 

halos 50 porsyento ng kanilang oras sa pagtatrabaho sa pagtupad ng kanilang mga gawain bilang Marshal. Ang mga 

employer ay maaring magtalaga nang mahigit sa isang COVID Marshal kung kinakailangan.

Angpagtatalaga ay dapat na ikonsulta sa mga empleyado at Kinatawan ng Kalusugan at Kaligtasan.

Hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon laban sa mga COVID Marshal o ng anumang masamang hakbang laban sa 

kanila upang matanggal sila sa kanilang mga tungkulin.

Tandaan, ang employer ang may pinakamalaking responsibilidad sa pagsisiguro na ang obligasyon sa 

COVIDsafe ay natutugunan.

Kung naghihinala ka na ikaw, ang iyong kawani o ang isang kostumer ay maaring may 

coronavirus (COVID-19) tumawag sa Coronavirus Hotline sa 1800 675 398

Para malaman ang higit pa tungkol sa COVIDSafe Plans, bisitahin ang Business Victoria

o tumawag sa hotline ng Business Victoria sa 13 22 15
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