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ਤੁ ਹਾਡੀ COVIDSafe (ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਿਅਤ) ਯੋਜਨਾ

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੱਤਾਮੁਿੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੀਆ ਂਸ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੱਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ*ਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਿਨੂੰ ਸਕਿ ੇਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ (AO) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ 
ਰੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਦੱਿਦੀ ਹੋਵੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਮੈਂਬਰਾ,ਂ ਗ੍ਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿੋਗ੍ੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਆਏ ਕੇਿ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
*  ਇਿ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦਾ ਮਤਲਬ ਿਾਰ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂ(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਰਟੇਲ ਿਟੋਰ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਵਾ ਂ(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਕਾਊਟ ਗ੍ਰੁੱਪ, 

ਿਪੋਰਟਿ ਗ੍ਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਗ੍ਰੁੱਪ) ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂCOVIDSafe ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਲਾ਼ਿਮੀ:
– ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਲਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ 

ਿਮੱਸਿਆਵਾ ਂਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਨਸਜੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਫੇਿ ਮਾਿਕ ਜਾ ਂPPE ਪਸਹਨਣ ਦੀਆ ਂਸਕਹੜੀੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਲਾਗ੍ੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ;

• ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਼ਿੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰੋਗ੍,ੇ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਗ੍ੈਰ-ਲਾ਼ਿਮੀ COVIDSafe 
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਜਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ;

• ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਸਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾ ਂCOVID-19 ਲਈ ਪੌ਼ਿੇਸਟਵ ਟੈਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਸਜੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾ ਂਹਨ;

 – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ
 ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਿ ਗ੍ੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਿ ੋਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਿਬੂਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਸਿਆ ਿੀ, ਅਤੇ

 – ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗ੍ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਤਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਕਹੜੀੀਆ ਂCOVIDSafe ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਾਗ੍ੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਇਿ ਬਾਰੇ 
coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਓ।

3. ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID‑19 ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੇ ਼ਿੋਿਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਘਟਾਓ:

– ਸਜੱਥ ੇਲੋੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਿ ਿਕਣ ਤਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੇਿ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿੋਡੀ ਦੇ ਹੇਿਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਸਿਆ ਂਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ

– ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੰਬੰਧੀ ਿਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾ ਂਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਫ਼ਾਈ/ਕੀਟਾਣ-ੂਰਸਹਤ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ
– ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁੜੀ ਿੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ।

4. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਿਨੂੰ ਿਮਝਦ ੇਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧਾ ਂਿਮੇਤ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਸਿਿਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਉਹ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗ੍ਾ ਸਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ੍ੂ 
ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰੀ (ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ) ਗ੍ਈ ਹੈ।
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ਤੁ ਹਾਡੀ COVIDSafe (ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਿਅਤ) ਯੋਜਨਾ

5. ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਸੀਕਦਾ ਹੈ?
ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰੀ ਸਵਭਾਗ੍ਾ ਂਅਤੇ ਏਜੰਿੀਆ ਂਦੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ (AOs), ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਵਰਕਿੇਫ਼ ਇਿੰਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਫ਼ਿਰਾ ਂਵਜੋਂ 
ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਇੱਕ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੀਆ ਂ
ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ AO ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾ ਂਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ।

6. ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਵਚ ਹਰ ਧਕਸੀੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਧਕਵੇਂ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਲਈ ਸਚੰਨ੍ਹ, ਪੋਿਟਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ (ਟੈਂਪਲੇਟਾ)ਂ coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates 
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਅਨੁਵਾਸਦਤ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਟੈਂਪਲੇਟਾ ਂ
coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english 
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਨੁਵਾਸਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ Business Victoria Hotline (ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ) 13 22 15 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ੍ੀ ਸਕਿ ੇਵੀ ਚੀ਼ਿ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਸਜਹੀਆ ਂਿਮੱਸਿਆਵਾ ਂਜੋ ਹੱਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਿਕਦੀਆ ਂਜਾ ਂਕੋਈ ਅਸਜਹੇ ਿੁਧਾਰ ਜੋ ਲਾਗ੍ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਸਨਟ (LPHU) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
LPHU ਨਾਲ ਤਾ ਂਵੀ ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਕੋਸਵਡ ਦੇ ਲਾਗ੍ ਗ੍੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਂਫ਼ੈਲਾਅ ਨਾਲ ਨਸਜੱਿਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ:
– Albury Wodonga (ਐਲਬਰੀ ਵੋਡੋਂਗਾ) – phu@awh.org.au

– Grampians (ਗ੍ਰੈੈਂਪੀਅਨਜ਼) – phu@bhs.org.au

– Barwon (ਬਾਰਵਨ) – phu@barwonhealth.org.au

– Loddon Mallee (ਲੋਡਨ ਮੈਲੀ) – phu@bendigohealth.org.au

– Goulburn Valley (ਗੌਲਬਰਨ ਵੈਲੀ) – phu@gvhealth.org.au

– Gippsland (ਧਗਪਸੀਲੈਂਡ) – phu@lrh.com.au

– South East (ਸੀਾਊਥ‑ਈਸੀਟ) – SEPHU.TRACE@monashhealth.org

– Western (ਵੈਸੀਟਰਨ) – wphu@wh.org.au

– North Eastern (ਨੌਰਥ ਈਸੀਟਰਨ) – NEPHU@austin.org.au
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ਧਲਖੋ ਧਕ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID‑19 ਕੇਸੀ ਨਾਲ ਧਕਵੇਂ ਨਧਜੱਠੋਗੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ)ੋ

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਚੰਨ੍ਹ ਸਦਿਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ, 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ਼ਿਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ COVID-19 ਟੈਿਟ ਸਵੱਚ ਪੌ਼ਿੇਸਟਵ ਆਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗ੍-ਗ੍੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ
'ਤੇ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases  
'ਤੇ ਸਲਸਿਆ ਸਗ੍ਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਕਿ ੇCOVID-19 ਦੇ 
ਲਾਗ੍-ਗ੍੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿਰਕਾਰੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
coronavirus.vic.gov.au/case‑workplace  
'ਤੇ ਸਲਸਿਆ ਸਗ੍ਆ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਸਕਿ ੇਵੀ ਕਦਮ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਬਸਹਤ ਬਿਭਾਗ ਨੰੂ 1300 651 160 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਦੇ 
ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਚੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਅਲੱਗ੍ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮਾਸਜਕ ਿੰਪਰਕਾ ਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਂਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਆ ਕੇਿ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੌਣ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ ਨੂੰ 
ਕੌਣ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ?

ਕੀਤੀਆ ਂਗ੍ਈਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨੂੰ 
ਕੌਣ ਸਲਿੇਗ੍ਾ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਆਏ ਕੋਸਵਡ ਮਾਮਸਲਆ ਂਬਾਰੇ 
ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ੍ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀ 
ਹੈ? ਸਵਭਾਗ੍ ਨੂੰ ਕੌਣ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ 
ਇਕਾਤਂਵਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਕੀ ਕਰੇਗ੍ੀ?

ਧਸੀਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ)ੋ

ਸਜੱਥ ੇਸਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮੂਹਾ ਂਸਵੱਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ 
ਸਵਚਾਰ ਕਰ ੋ(ਵਰਕਪਲੇਿ ਬੱਬਲ਼ਿ)।
ਸਸ਼ਫਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ (ਓਵਰਲੈਪ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮੂਹਾ ਂ
ਸਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੋਿਟਰ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਕੀ ਸਸ਼ਫਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ 
(ਓਵਰਲੈਪ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
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ਧਵਚਾਰ ਕਰੋ ਧਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਨੰੂ ਧਕਵੇਂ ਸੀੁਰੱਧਖਅਤ ਬਣਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਂਕੁੱਝ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਸਵਧਾਵਾ ਂ(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿਹੂਲਤਾ)ਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ 
ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਲਾਗ੍ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਲਾਗ੍ੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਜਾ ਂਵੈਧ 
ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।
ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਧਸੀਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ)ੋ

ਸਵਚਾਰ ਕਰ ੋਸਕ ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ 
ਗ੍ੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾ ਂਨੀਤੀ ਹੈ? 
ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾ:ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਸਥਤੀ 
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗ੍ਾ?

ਤੁਿੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾ ਂਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕਵੇਂ ਕਰੋਗ੍?ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾ ਂਤੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਰਕਾਰਡਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕਵੇਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ — ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਿਥਾਨ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ?

COVID‑19 ਦੇ ਫੈ਼ਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ  
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸੀਕ ਜਾ ਂPPE ਪਧਹਨੋ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ)ੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਿਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਿ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ 
ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਲਈ  
coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 
'ਤੇ ਜਾਓ।
ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾ ਂਉੱਚ-਼ਿੋਿਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਸਵੱਚ ਸਨੱਜੀ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਉਪਕਰਨ (PPE) ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਲਈ 
ਫੇਿ ਮਾਿਕ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗ੍ਾ ਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਕ ਮਾਿਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਿਹੀ ਢੰਗ੍ 
ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਪਸਹਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਿਨੂੰ 
ਕਦੋਂ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ?

ਜੇ ਲੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਕ ਕੌਣ 
ਦੇਵੇਗ੍ਾ?

ਧਸੀਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਿਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਸਟਆ ਂਤੱਕ ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਸਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਂਕਾਸਮਆ ਂਲਈ ਸਜਹਨਾ ਂਨੂੰ N95/P2 ਮਾਿਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਫਟ-ਟੈਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥ ੇਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਫਟ-ਟੈਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇ
ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮਾਿਕ 
ਪਸਹਨਣ 'ਤੇ ਸਫੱਟ-ਜਾਚਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਧਵੱਚ ਸੀੁਿਾਰ ਕਰੋ

ਧਸੀਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ)ੋ

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗ੍ੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ
'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੇ ਼ਿੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਇਿਨੂੰ ਇਿ ਦੁਆਰਾ ਿੁਧਾਸਰਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ:

 – ਸਿੜੀਕੀਆ ਂਿੋਲ੍ਹ ਕੇ
 – ਹਾਲਵੇਅ ਅਤੇ ਗ੍ਸਲਆਸਰਆ ਂਸਵਚਲੇ ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਿੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ
 – ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀਸਟੰਗ੍, ਹਵਾਦਾਰੀ 

ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਸਨੰਗ੍  
(HVAC) ਸਿਿਟਮਾ ਂਜਾ ਂਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਸਨੰਗ੍ ਯੂਸਨਟਾ ਂ'ਤੇ 
ਿੈਸਟੰਗ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿੁਧਾਸਰਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸਕਵੇਂ 
ਿੁਧਾਸਰਆ ਜਾਵੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
coronavirus.vic.gov.au/ventilation
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਿੜੀਕੀਆ ਂਿੋਲ੍ਹੀਆ ਂਜਾ 
ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ?

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ 
ਵਾਲੇ ਪੱਿ ੇਜਾ ਂਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗ੍ੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਸਨੰਗ੍ 
ਯੂਸਨਟਾ ਂਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ?

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਸਫਲਟਰ ਅੱਪਗ੍੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਿਮੇਤ 
ਆਪਣੇ HVAC ਸਿਿਟਮਾ ਂਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਾਭਂ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਦ ੇਹੋ?

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਿਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ 
ਕਣਾ ਂਦੀ ਿੰਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਸਨਟਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਿਕਦ ੇਹੋ?

ਜੇਕਰ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ (ਹਵਾ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਯੰਤਰ) ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਭਂ-ਿੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆ ਂਹਨ?

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ CORONAVIRUS.vic.gov.au 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਦਸ਼ਾ-ਂਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਿਾਡੀ ਗ੍ੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ੁਪਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਾਏ ਗ੍ਏ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਿਾਡੀ ਗ੍ੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ info@business.vic.gov.au 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 13 22 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ:

CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 13 22 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

http://coronavirus.vic.gov.au/ventilation
http://CORONAVIRUS.vic.gov.au
mailto:info@business.vic.gov.au
https://www.coronavirus.vic.gov.au/covidsafe-plan

	A1: 
	1: Business name 3: 
	3: Trading Name: 
	5: Contact person 3: 
	7: Address 3: 
	12: Job title 3: 
	8: Date reviewed 3: 
	13: Date 3: 
	9: Next review 3: 
	6: Contact number 3: 
	4: ABN/ACN: 
	10: Name 3: 

	A3: 
	1: Enter text here: 
	3: Enter text here: 
	5: Enter text here: 
	2: Enter text here: 
	4: Enter text here: 
	6: Enter text here: 
	7: Enter text here: 
	8: Enter text here: 
	9: Enter text here: 
	10: Enter text here: 
	12: Enter text here: 
	11:Enter text here: 
	18: Enter text here 2: 
	19: Enter text here 2: 
	20: Enter text here 2: 
	22: Enter text here: 
	23: Enter text here: 
	24: Enter text here: 
	25: Enter text here: 
	26:: 



