
مامورین کووید

های مامورین کووید چیست؟مسئولیت 

.  با خطر زیاد را کنترل می کندCOVIDSafeو COVIDSafeمامور کووید پیروی از طرح های 

:مامورین کووید در این موارد مشاوره ارائه می کند

اقدامات فاصله گیری اجتماعی •

اقدامات بهداشتی•

اطمینان از تهویه کافی •

(  که بتواند مورد رسیدگی قرار بگیرد)نگهداری سوابق صحیح و قوی •

در صورت نیازCOVIDSafeبروز رسانی طرح های •

چه اطالعات دیگری مهم است؟

نت اداره آموزش کنترل عفوصفحه  شما می توانید این دوره آموزشی را در. قرار بگیرندآگاهی از کنترل عفونت مامورین کووید باید تحت آموزش پایه

.را ببینند( 2سطح )توصیه می شود که مامورین کووید آموزش کمک های اولیه .پیدا کنیدSkills Victoriaوب سایتیابهداشت 

یه می شود توص. ، باید یک مامور کووید در محل کار حضور داشته باشد(به استثنای محل خرده فروشی سوپرمارکت)هر زمان که کارکنان در محل کار هستند 

کارفرمایان در صورت نیاز می توانند . درصد ساعات کاری خود را صرف انجام کارهای مربوط به این سمت بکند50که مامور کووید تعیین شده، حداقل 

.چندین مامور کووید تعیین کنند

.باید با مشاوره با نمایندگان بهداشت و ایمنی و کارکنان صورت بگیرندانتصاب ها

.مامورین کووید نباید به دلیل انجام وظایف شان، مورد تبعیض قرار گرفته یا هرگونه اقدامی علیه آنها انجام شود

.به عهده کارفرما می باشدCOVIDSafeبه خاطر داشته باشید، مسئولیت نهایی اطمینان از انجام الزامات 

داشته ( 19-کووید)اگر مشکوک هستید که خودتان، کارکنان یا یک مشتری ممکن است کروناویروس 

تماس بگیرید1800675398باشد، با خط اطالع رسانی کروناویروس به شماره 

مامورین کووید 

آنچه باید بدانید–

مراجعه کنیدBusiness Victoria، به  COVIDSafeبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه 

.تماس بگیرید132215به شماره Business Victoriaیا با خط اطالع رسانی 

.  برخی کسب و کارها ملزم به تعیین و حمایت از مامورین کووید هستند

.  کارفرمایان باید سوابق برنامه کاری مامورین کووید را نگاه دارند•

حوه فاصله گیری اجتماعی، بهداشت و نمامورین کووید از پیروی مکان کاری از قوانین حمایت کرده و در مورد •

با خطر زیاد، مشاوره ارائه می COVIDSafeو COVIDSafeنگهداری سوابق مطابق با الزامات طرح های 

.دهند

.  در حالت ایده آل، مامورین کووید باید نمایانگر تنوع در محل کار باشند•
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