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پالن COVIDSafe شما

آیا محل کار تان یک پالن COVIDSafe دارد؟1.
یک پالن COVIDSafe عبارت از یک لیست اقدامات صحی و ایمنی می باشد. این بخش مهمی از تعهدات ایمنی و صحی شغلی شما 

است و طبق هدایات همه گیری دولت ویکتوریا الزامی است.

هر محل کار* با فعالیت حضوری در ویکتوریا باید برای هر محل کار یک طرح COVIDSafe جداگانه داشته باشد و در صورت درخواست 

آن را در اختیار یک افسر مجاز )AO( قرار دهد. یک کپی از این پالن باید در هر یک از محل کار نگهداری شود.

 پالن تان توضیح می دهد که شما از کارمندان، اعضا، مشتریان و جامعه محفاظت می کنید.

این همچنان به شما کمک می کند برای یک مورد کووید-19در محل کار آماده شوید.

محل کار در این سند به همه مشاغل )مانند دکان های پرچون فروشی، رستورانت ها و دفاتر( و سایر سازمان ها )مانند گروه های    *

پیشاهنگی، گروه های ورزشی و گروه های اجتماعی( اشاره دارد.

آیا محل کار تان از کووید محفوظ است؟2.
محل کار تان باید:

نحوه مدیریت مسائل صحی و ایمنی ناشی از کووید-19 در محل کارتان را در طرح COVIDSafe خود مستند کنید، از جمله:	 

چی نوع ماسک صورت یا الزامات PPE در محل کارتان قابل تطبیق اند؛	 

اقداماتی که برای کاهش خطر ورود کووید-19 به محل کار انجام خواهید داد، که می تواند شامل توصیه های غیراجباری 	 

COVIDSafe مانند تهویه، واکسین نمودن، فاصله گذاری فیزیکی، یا الزامات حباب نیروی کار باشد.

پروسس های شما برای مدیریت در صورتی که کارمندان عالئم کووید-19 دارند یا تست آنها برای کووید-19 مثبت آمده است؛	 

 در صورت نیاز به انجام	 

 این کار، زمانی را که وضعیت تزریق واکسین کارمندان خود را مشاهده کردید، یادداشت کنید؛ و

هرگونه الزاماتی که مربوط محل کارتان است را دنبال کنید.	 

برای اینکه بدانید نظر به هدایات همه گیری دولت ویکتوریا چی نوع الزامات COVIDSafe در محل کار تان تطبیق می شود به 

coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions مراجعه کنید.

برای کاهش خطر ابتال به کووید‑19 در محل کار خود چه کارهای دیگری انجام داده 3.
می توانید؟

خطر انتقال کووید-19 در محل کار خود را با درنظر گرفتن موارد زیر کاهش دهید:

در صورت لزوم و در مواقعی که نمی توانند فاصله فزیکی را رعایت کنند، تشویق کارگران به استفاده از ماسک هایی که بینی و 	 

دهانشان را بپوشاند، زیر چنه و کناره های صورت شان را بگیرد

داشتن پروسه های نظافت محیطی مانند پاک کردن/ضد عفونی کردن و در دسترس قرار دادن ضدعفونی کننده دست	 

افزایش جریان هوا و کاهش گردش مجدد هوا.	 

آیا کارمندان تان از پالن COVIDSafe شما باخبر هستند؟4.
 کارمندان تان باید از پالن COVIDSafe تان پیروی کنند، پس این مهم است که آنها از این پالن باخبر باشند.

 از آنها، به شمول نمایندگان صحی و ایمنی تان مشوره بگیرید، و آموزش را فراهم کنید.

اطمینان حاصل کنید که آنها به آسانی به یک کپی از پالن تان دسترسی داشته باشند. این اطمینان می دهد که پالن تان تطبیق شده و در 

صورت تغییر شرایط به روزرسانی شود.
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پالن COVIDSafe شما

آیا یک افسر با صالحیت می تواند از شما تقاضای پالن COVIDSafe کند؟5.
افسران مجاز )AOs( از سراسر ادارات و سازمان های دولتی ویکتوریا، از جمله بازرسان WorkSafe که به عنوان افسران مجاز منصوب 

شده اند، ممکن است از شما درخواست کنند که در هر محل کار، یک برنامه COVIDSafe داشته باشید و همه الزامات را اجرا کرده 

باشید. در صورت هدایت یک افسر با صالحیت شما باید پالن COVIDSafe تان را اصالح کنید. عدم رعایت ممکن است منجر به اقدام 

محکمه و مجازات شود.

چطور می توانید به همگی کمک کنید تا کارهای درست انجام دهند؟6.

 coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates عالمت ها، پوسترها و نمونه ها برای محل کار تان در

قابل دسترس است

نمونه های ترجمه شده پالن COVIDSafe در 

coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english قابل دسترس 
است.

معلومات ترجمه شده همچنان از طریق خط تلفن کسب و کار ویکتوریا به شماره 15 22 13 قابل دسترس می باشند.

کمک و حمایت در دسترس است. اگر در مورد هر یک از یافته های ارزیابی خود نگران هستید، مانند مشکالتی که قابل حل نیست یا 

بهبود هایی که قابل اجرا نیستند، با بخش صحی عمومی محلی خود )LPHU( تماس بگیرید.

همچنین در صورت نیاز به کمک برای یک پخش یا شیوع مریضی، می توان با LPHU تماس گرفت:

 	phu@awh.org.au - )Albury Wodonga( آلبری ودونگاه 

 	phu@bhs.org.au - )Grampians( گرامپیانز

 	phu@barwonhealth.org.au - )Barwon( بارَون

 	phu@bendigohealth.org.au - )Loddon Mallee( الدن مالی

 	phu@gvhealth.org.au - )Goulburn Valley( گلبورن ویلی 

 	phu@lrh.com.au - )Gippsland( گیپسلند

 	SEPHU.TRACE@monashhealth.org - )South East( جنوب شرق

 	wphu@wh.org.au - )Western( غرب

 	NEPHU@austin.org.au - )North Eastern( شمال شرق
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اینگونه می توانید کارمندان و مشتریان خود را محفوظ نگاه کنید

نام سازمان........................................................................................................................................................................................................................................

ABN/ACN.......................................................................................................نام تجاری...........................................................................................................

............................................................................................... شماره تماس....................................................................................................شخص ارتباطی

آدرس..................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................... بررسی بعدی.....................................................................................................تاریخ بررسی قبلی

اعتراف کارفرما به مسئولیت ها و تعهدات تحت هدایات همه گیری:

امضاء.................................................................................................................نام........................................................................................................................

...................................................................................................................عنوان شغلی..................................................................................................... تاریخ



پالن COVIDSafe شما

نحوه مدیریت یک مورد کووید‑19 را در محل کار خود مستند کنید

اقدام )جواب تان را درج کنید(الزامات

در صورت بُروز اولین عالئم کووید-19، کارمندان باید 

تست شوند و باید سر کار نیایند.

یک کارمندی که به کووید-19 تست مثبت 

داده است و دوران عفونی خود را در محل 

کار سپری کرده است باید از هدایاتی که در 

 coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases
آمده است پیروی کند

وقتی که از موجودیت یک مورد کووید-19 در محل کار 

تان باخبر می شوید، باید از هدایات دولتی طوری که در 

 coronavirus.vic.gov.au/case‑workplace
آمده است پیروی کنید

اگر با هر کدام از این مراحل به کمک نیاز دارید، به 

وزارت صحت عامه به شماره 160 651 1300 به 
تماس شوید.

آیا کارمندان تان میدانند که در صورت 
بُروز اولین عالئم کووید-19 تست انجام 

دهند و خود را قرنطینه کنند؟

آیا کارمندان تان می دانند که تماس 
های اجتماعی شان را در محل کار 

شناسایی کنند؟

در صورت موجودیت عالئم در یک 
کارمند یا یک مورد تایید شده در 

محل کار چی کسی به کارمندان خبر 

خواهد داد؟

چی کسی به نمایندگان صحی و ایمنی 

تان خبر خواهد داد؟

چی کسی اقدامات اجرا شده را مستند 

خواهد کرد؟

آیا می دانید در صورت پیدا شدن 
موارد در محل کار تان چی وقت باید 

به وزارت صحت عامه خبر دهید؟ چی 

کسی به وزارت خبر خواهد داد؟

در صورتی که شما یا کارمندان تان 
مجبور به قرنطینه شوید محل کار تان 

چی اقداماتی خواهد کرد؟

اقدام )جواب تان را درج کنید(توصیه ها

در صورت امکان، تقسیم اوقات کاری کارگران را به 

شکل گروه ها در نظر بگیرید )حباب های محل کار(.

در وقت تغییر شیفت کاری از شروع و ختم شدن 

همزمان کارمندان خودداری کنید.

آیا تقسیم اوقات کاری کارمندان تان 
را به شکل گروهی تنظیم کرده اید؟

آیا در وقت تغییر شیفت کاری 
کارمندان همزمان شروع و ختم 

می کنند؟
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در نظر بگیرید که تزریق واکسین چگونه می تواند محل کارتان را مصئون کند

الزامات

کارمندان در بعضی از محل های کاری باید واکسین شده باشند تا بتوانند بیرون از خانه یا در بعضی از امکانات ) برای مثال امکانات مراقبت صحی( کار 

کنند، مگر اینکه یک استثنا قابل تطبیق باشد. وقتی که الزامات تزریق واکسین باالی کارمندان یا محل کارتان تطبیق می شود، کارت واکسین یا معافیت 

قابل اعتبار صحی را مشاهده و ثبت کنید.

برای کسب تازه ترین معلومات و مشوره به coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements مراجعه کنید.

اقدام )جواب تان را درج کنید(توصیه ها

در نظر بگیرید که آیا داشتن یک پالیسی تزریق واکسین 

می تواند در محافظت محل کار تان از مریضی های 

خطرناک کمک کند.

آیا نیازمندی یا پالیسی برای مشاهده و ثبت وضعیت تزریق واکسین کارمندان شما وجود 
دارد؟ اگر دارد:

چی کسی وضعیت تزریق واکسین 

کارمندان تان را بررسی می کند؟

چگونه سوابق وضعیت تزریق واکسین 

را مدیریت می کنید؟

اگر محل کار تان در ساحات مختلف 

فعالیت می کند، سوابق چگونه 

مدیریت خواهند شد -- فقط در مرکز 

یا در ساحات کاری مختلف؟

برای کاهش خطر انتقال کووید‑19، در صورت ضرورت از ماسک صورت یا PPE استفاده کنید.

اقدام )جواب تان را درج کنید(الزامات

مطمئن شوید که تمام کارمندان از الزامات فعلی ماسک 

صورت پیروی کنند.

برای کسب تازه ترین معلومات و مشوره به 

coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 

 مراجعه کنید.

تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای استفاده در 

محیط های حساس یا پرخطر توصیه می شود.

آیا کارمندان از الزامات ماسک صورت 
در محل کار تان باخبر اند؟

چی کسی مطمئن خواهد شد که 

کارمندان نحوه صحیح پوشیدن ماسک 

صورت و زمان نیاز به استفاده از آن را 

درک می کنند؟

در صورت ضرورت، چی کسی 
به کارمندان ماسک صورت مهیا 

خواهد کرد؟

توصیه ها

اگر ماسک صورت الزم باشد، باید بعد از پوشیدن آن به مدت چهار ساعت به یک ماسک جدید تبدیل شود.

برای کارمندانی که باید ماسک های N95 یا P2 استفاده کنند، آنها باید در صورت امکان با یک کارمندی که به ماسک تنفسی دسترسی دارد همانطور که 

توسط تست-پوشیدن صحیح آنها تعیین می شود، تست-پوشیدن صحیح اجرا شوند. کارمندان همچنان باید بدانند که چگونه می توانند تست-پوشیدن 

صحیح ماسک را برای همدیگر انجام دهند.
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کیفیت هوای داخلی را بهتر کنید

اقدام )جواب تان را درج کنید(توصیه ها

بهبود کیفیت هوای داخلی می تواند خطر انتقال 

کووید-19 در محل کار را کاهش دهد.

این می تواند با انجام دادن مراحل ذیل بهبود یابد:

باز کردن کلکین ها 	

باز نگهداشتن دروازه ها در دهلیز ها و راهروی ها 	

تنظیمات سیستم های گرمایش، تهویه و ایر  	

کاندیشن )HVAC( یا دستگاه های ایر کاندیشن را 

برای افزایش درجه هوای بیرون تنظیم کنید.

برای کسب معلومات در مورد چگونگی 

بهبود سیستم های تهویه در محل کار به 

 coronavirus.vic.gov.au/ventilation
مراجعه کنید.

آیا دروازه ها و/یا کلکین ها میتوانند 
باز شوند؟

آیا می توانید برای افزایش جریان 
هوا پکه های سقف یا دستگاه های 

ایر کاندیشن نصب شده بر دیوار را 

روشن کرد؟

آیا سیستم های HVAC تان را به 
شمول بدل کردن فیلتر به طور منظم 

سرویس می کنید؟

آیا می توانید از دستگاه های فلترکننده 
قابل حمل برای تقویت هوای پاک 

و کاهش غلظت ذرات ویروسی 
استفاده کنید؟

اگر از پاک کننده های هوا استفاده 

شود، آیا از آنها به صورت منظم 

حفظ و مراقبت میشود و آیا برای 

رهنمودهای استفاده از آن پالیسی 

وجود دارد؟

لطفاً اطمینان حاصل کنید که تازه ترین رهنمود ها را در CORONAVIRUS.vic.gov.au بررسی کنید

در مطابقت با پالیسی حریم خصوصی، هر گونه معلوماتی که شما مهیا می کنید محرمانه خواهند بود و فقط برای اهداف اشاره شده استفاده خواهند شد. 

برای کسب معلومات بیشتر در مورد مقررات حریم خصوصی ما، لطفاً به ایمیل آدرس info@business.vic.gov.au ایمیل بفرستید یا با خط تلفن 

کسب و کار ویکتوریا به شماره 15 22 13 به تماس شوید.

:COVIDSafe برای دریافت کمک در مورد پالن

به CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan مراجعه کنید

با خط تلفن کسب و کار ویکتوریا به شماره 15 22 13 به تماس شوید. .ترجمان ها در دسترس هستند.
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