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Sizin COVIDSafe Planlnlz

1. İş yerinizin COVIDSafe Planı var mı?
COVIDSafe Planı, sağlık ve güvenlik eylemlerinin bir listesidir. İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinizin 
önemli bir parçasıdır ve Victoria Hükûmetinin Pandemi Emirleri uyarınca zorunludur.

Victoria'da yerinde operasyonları olan her iş yeri*, her iş yeri için bir COVIDSafe Planına sahip olmalı ve 
talep üzerine bunu bir Yetkili Görevliye (AO) sunmalıdır. Planın bir kopyası her iş yerinde tutulmalıdır.

Planınız çalışanlarınızı, üyelerinizi, müşterilerinizi ve toplumu nasıl güvende tutacağınızı anlatmaktadır. 
Ayrıca iş yerinde COVID‑19 vakalarına da hazırlık yapmanızı sağlar.

*  Bu belgedeki iş yeri, tüm işletmeler (perakende mağazalar, restoranlar ve ofisler gibi) ve diğer 
organizasyonlar (izci grupları, spor grupları ve topluluk grupları gibi) anlamına gelir.

2. İş yerinizin COVIDSafe planı var mı?
İş yeriniz:

 – COVID‑19'dan kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunlarının iş yerinizde nasıl yönetileceğini COVIDSafe 
Planınızda belgelemelidir. Bu bilgilere şunlar dâhil edilmelidir:

• iş yeriniz için hangi maske veya Kişisel Koruyucu Ekipman gerekliliklerinin geçerli olduğu;

• havalandırma, aşılama, fiziksel mesafe veya iş gücü balonu gereksinimleri gibi zorunlu olmayan 
COVIDSafe önerilerini içerebilecek, COVID‑19'un iş yerine bulaşma riskini azaltmak için 
yapacağınız eylemler;

• çalışanların COVID‑19 semptomları olduğunda veya COVID‑19'a yakalandıklarında 
yönetilecek süreçleriniz;

 – mecbur kalırsanız çalışanlarınızın aşı durumunu ne zaman gördüğünüzün kaydını tutun ve

 – sizin iş yerinize uygun olan diğer gerekliliklere uyun.

Victoria Hükûmetinin Pandemi Emirleri kapsamında iş yeriniz için geçerli olan COVIDSafe gereklilikleri 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions 
adresini ziyaret edin.

3. İş yerinizde COVID‑19 riskini azaltmak için başka neler yapabilirsiniz?
İş yerinizde COVID‑19'un bulaşma riskini azaltmak için:

 – çalışanları gerektiğinde ve fiziksel mesafeyi koruyamadıklarında burunlarını ve ağızlarını kapatan, 
çenelerinin altından ve yüzlerinin yanlarına doğru giden yüz maskeleri takmaya teşvik edin

 – temizlik/dezenfeksiyon gibi çevresel hijyen prosedürlerini uygulayın ve el dezenfektanı bulundurun

 – hava akımını artırın ve aynı havanın sirkülasyonunu azaltın

4. Çalışanlarınız COVIDSafe Planınızı biliyor mu?
Çalışanlarınızın COVIDSafe Planına uyması gerekir; bu nedenle planınızı anlamaları önemlidir. 
Sağlık ve Güvenlik temsilcileriniz de dahil olmak üzere katkılarını isteyin ve eğitim sunun. 
Planınızın bir kopyasına kolayca erişebildiklerinden emin olun. Bu, koşullar değiştiğinde planınızın 
uygulanmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır.
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5. Yetkili Görevli, COVIDSafe Planınızı talep edebilir mi?
Yetkili görevli olarak atanan WorkSafe Müfettişleri de dahil olmak üzere, Victoria Hükûmeti daireleri 
ve kurumlarındaki Yetkili Görevliler (AO'lar), her iş yerinde COVIDSafe Planınızın olduğunu ve tüm 
gereklilikleri uyguladığınızı görmeyi talep edebilir. AO talimat verdiğinde COVIDSafe Planınızda 
değişiklikler yapmalısınız. Direktiflere uyulmaması mahkeme işlemlerine ve cezalara neden olabilir.

6. Herkesin doğru olanı yapmasını nasıl sağlayabilirsiniz?
İş yeriniz için işaretlere, posterlere ve şablonlara coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Tercüme edilmiş COVIDSafe Planı şablonları  
coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english 
adresinde mevcuttur.

Tercüme edilmiş bilgilere aynı zamanda 13 22 15 numaralı İşletme Victoria Yardım Hattından 
ulaşabilirsiniz.

Yardım ve destek mevcuttur. Değerlendirmenizdeki, çözümlenemeyen sorunlar veya uygulanamayan 
iyileştirmeler gibi bulgulardan herhangi biri hakkında endişeleriniz varsa yerel halk sağlığı biriminize 
(LPHU) başvurun.

Virüse maruz kalma veya salgınla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa LPHU'larla iletişime geçebilirsiniz:

 – Albury Wodonga – phu@awh.org.au

 – Grampians – phu@bhs.org.au

 – Barwon – phu@barwonhealth.org.au

 – Loddon Mallee – phu@bendigohealth.org.au

 – Goulburn Valley – phu@gvhealth.org.au

 – Gippsland – phu@lrh.com.au

 – South East – SEPHU.TRACE@monashhealth.org

 – Western – wphu@wh.org.au

 – North Eastern – NEPHU@austin.org.au
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Bu şekilde çalışanlarınızı ve müşterilerinizi güvende tutarsınız

Organizasyon ismi ................................................................................................................................................................................................................

Ticari isim  ................................................................................................... ABN/ACN ......................................................................................................

İletişim kişisi  ............................................................................................. İletişim numarası ...................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................................................................................................................

Değerlendirme tarihi ........................................................................... Sonraki değerlendirme ......................................................................

Pandemi Emirleri kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülüklerin işveren tarafından kabulü:

İsim ................................................................................................................... İmza .................................................................................................................

İş ismi .............................................................................................................. Tarih ................................................................................................................
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İş yerinizde COVID‑19 vakasını nasıl yöneteceğinizi belgeleme
Gereklilikler Eylem (yanıtlarınızı ekleyin)

COVID‑19'un belirtileri ilk görüldüğünde, 
çalışanların test yaptırmaları ve işe 
gitmemeleri gerekmektedir.

COVID‑19 testi pozitif çıkan ve virüsü 
bulaştırabileceği dönem içerisinde 
iş yerinde bulunan bir çalışan, 
coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases 
adresinde belirtilen tavsiyelere 
uymalıdır.

İş yerinizde bir COVID‑19 
vakasını farkettiğinizde 
coronavirus.vic.gov.au/case‑workplace 
adresinde belirtilen hükûmet 
tavsiyelerine uymanız gerekir.

Adımlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa 
1300 651 160 numaralı telefondan Sağlık 
Bakanlığını arayın.

Çalışanlarınız COVID‑19 
semptomlarının ilk belirtisinde 
test yaptırmayı ve kendilerini 
izole etmeyi biliyor mu?

Çalışanlarınız iş yerindeki 
sosyal bağlantılarını 
belirlemeleri gerektiğini 
biliyor mu?

İş yerinde semptomları olan 
bir çalışan veya teyit edilmiş 
bir vaka varsa çalışanları kim 
bilgilendirecek?

Sağlık ve güvenlik temsilcinizi 
kim bilgilendirecek?

Alınan önlemleri kim 
belgeleyecek?

İş yerinizdeki vakaları ne 
zaman Sağlık Bakanlığı'na 
bildirmeniz gerektiğini biliyor 
musunuz? Bakanlığı kim 
bilgilendirecek?

Sizin kendinizi veya 
çalışanlarınızın kendilerini 
izole etmesi gerekirse iş 
yeriniz ne yapacak?

Öneriler Eylem (yanıtlarınızı ekleyin)

Mümkün olduğu hallerde, çalışanları 
gruplara ayırmayı düşünün (iş yeri 
balonları).

Vardiya değişiklikleri sırasında çalışanların 
bir arada bulunmasından kaçının.

Çalışanlarınızı gruplara 
ayırdınız mı?

Vardiya değişiklikleri 
sırasında çalışanlar bir araya 
geliyor mu?
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Aşılamaların iş yerinizi nasıl güvenli hale getirebileceğini göz önünde bulundurun
Gereklilikler

İstisnai durumlar hariç bazı işyerlerindeki çalışanların, evlerinin dışında veya belirli tesislerde (örneğin sağlık tesisleri) 
çalışabilmek için aşılanmış olması gerekir. Çalışanlarınız veya iş yeriniz için aşı gereklilikleri geçerli olduğunda aşı 
sertifikasını veya geçerli tıbbi muafiyeti görün ve kaydedin.

Güncel bilgi ve öneri için coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements adresini ziyaret edin.

Öneriler Eylem (yanıtlarınızı ekleyin)

Aşılama politikasına sahip olmanın 
çalışanlarınızı ciddi hastalıklardan 
korumaya devam edip etmeyeceğini 
düşünün.

Çalışanlarınızın aşı durumunu görmek ve kaydetmek için bir gereklilik 
veya politika var mı? Varsa:

Çalışanlarınızın aşı durumunu 
kim kontrol edecek?

Aşı durumu kaydını nasıl 
yöneteceksiniz?

İş yeriniz birden fazla alanda 
çalışıyorsa kayıtlar merkezi 
olarak mı yoksa konuma göre 
mi yönetilecek?

COVID‑19'un bulaşma riskini azaltmak adına gerektiği durumlarda maske ve 
kişisel koruyucu ekipman kullanma
Gereklilikler Eylem (yanıtlarınızı ekleyin)

Tüm çalışanların güncel maske 
gerekliliklerine uyduğundan emin olun.

Güncel bilgi ve öneriler için 
coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 
 adresini ziyaret edin.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların (PPE) hassas 
ve yüksek riskli alanlarda kullanılması 
önerilmektedir.

Çalışanlarınız iş yeriniz 
için geçerli olan maske 
gerekliliklerini biliyor mu?

Çalışanların maskelerini 
doğru şekilde nasıl 
takacaklarını ve ne zaman 
takmaları gerektiğini 
anlamalarını kim 
sağlayacak?

Gerektiğinde çalışanlara kim 
maske temin edecek?

Öneriler

Maskeler, takılması gerekiyorsa dört saate kadar takılmalı ve sonrasında yenisiyle değiştirilmelidir.

N95/P2 maskelerini kullanması gereken çalışanlar için mümkünse uygunluk testi ile belirlenen şekilde solunum 
maskesine erişimi olan bir çalışanla uygunluk testi yapılmalıdır. Aynı zamanda çalışanlar her kullanımda uygunluk 
testini yapmayı bilmelidir.
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İç mekân hava kalitesini artırma
Öneriler Eylem (yanıtlarınızı ekleyin)

İç mekan hava kalitesini artırmak iş yerinde 
COVID‑19'un yayılma riskini azaltabilir.

Hava kalitesi şu şekilde artırılabilir:

 – Camları açarak

 – Hol ve koridorlarda kapıları 
açık bırakarak

 – Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri 
veya klima üniteleri (HVAC) üzerindeki 
ayarları dış hava oranını artıracak 
şekilde ayarlayarak.

İş yerlerindeki havalandırma 
sistemlerini iyileştirme hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için 
coronavirus.vic.gov.au/ventilation 
adresini ziyaret edin.

Kapılar ve/veya camlar 
açılabiliyor mu?

Hava akışını artırmak 
için tavan vantilatörlerini 
veya duvara monte klima 
ünitelerini açabiliyor 
musunuz?

Filtreleri güncellemek de 
dahil olmak üzere HVAC 
sistemlerinizi düzenli olarak 
kontrol ettiriyor musunuz?

Temiz havayı artırmak 
ve viral taneciklerin 
yoğunlaşmasını azaltmak için 
portatif filtreleme birimleri 
kullanabiliyor musunuz?

Hava temizleyicileri 
kullanılıyorsa bunların düzenli 
olarak bakımları yapılıyor mu 
ve kullanımlarına rehberlik 
edecek politikalar var mı?

CORONAVIRUS.vic.gov.au adresini ziyaret ederek en son yönlendirmelerden haberdar olmayı unutmayın.

Gizlilik politikamıza uygun olarak, tarafınızdan sağlanan her türlü bilgi gizli tutulacak ve sadece belirtilen amaçlar 
için kullanılacaktır. Gizlilik politikamız ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen info@business.vic.gov.au adresine e‑posta 
gönderin veya 13 22 15 numaralı telefondan İşletme Victoria Yardım Hattını arayın.

COVIDSafe Planınız ile ilgili destek almak için:

CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan adresini ziyaret edin.

13 22 15 numaralı telefondan İşletme Victoria Yardım Hattını arayın. Tercümanlar mevcuttur.
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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:: 



