
پیش نویس

ایجاد 
باشدCOVIDSafeمحل کاری که 

COVIDSafeآیا باز هم مطمئن نیستید؟ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد طرح های 

تماس بگیرید132215یا با خط تلفنی مستقیم کسب و کار ویکتوریا به شماره coronavirus.vic.gov.auبه این وب سایت مراجعه کنید

.  داشته باشندCOVIDSafeتمامی کسب و کارها در ویکتوریا که باز هستند باید طرح 

.  این امر به محافظت از کارکنان، مشتریان و بازدیدکنندگان تان کمک می کند

تان جزئیات اقداماتی را شامل می شود که شما برای کمک به جلوگیری از شروع COVIDSafeطرح 
.  در محل کارتان انجام می دهید( 19-کووید)کروناویروس 

مامورین دارای اختیار دولت ویکتوریا از نزدیک کسب و کارها را تحت نظر داشته و بازرسی می کنند
نظیر مجازات های قابل توجهی،. شان پیروی می کنندCOVIDSafeتا اطمینان بیابند که کسب و کارها از طرح های 

.  حکم ممنوعیت برای کسب و کارهایی وجود دارند که از این دستورات پیروی نمی کنندجریمه و

شما باید-اطمینان حاصل کنید که فاصله گیری اجتماعی رعایت می شود

اطمینان بیابید که کارکنان و بازدیدکنندگان تا حد امکان یک متر و نیم با یکدیگر فاصله دارند❑

در ورودی مکان های بسته، تابلوهایی را نصب کنید تا محدودیت تعداد مشتری را در این مکان ها در مواردی که ❑
محدودیت اعمال می شود، نشان بدهند

اطمینان بیابید که در مواردی که ممکن است، کارمندان دورکاری می کنند❑

برای تنظیم محل های کاری مشترک و چهار متر مربع راقانون ❑
فضاهای قابل دسترسی توسط عموم بکار ببرید

شما باید-ماسک بزنید

مطابق توصیه سالمتی عمومبازدیدکنندگانی که وارد محل کار می شوند اطمینان بیابید که تمامی کارکنان و ❑

ماسک صورت می زنند

کافی ( PPE)پوشش های صورت و تجهیزات محافظت شخصی ❑
ماسک یا این وسایل را برای خود ندارنددر اختیار کارکنانی قرار بدهیدکه

شما باید-بهداشت را خوب رعایت کنید

یره های در فضاهای مشترک را به طور مکرر و مرتب تمیز و ضد عفونی کنید، که شامل قسمت های مشترکی مانند دستگ❑
و تلفن هایی می شود که در معرض تماس زیاد قرار دارند

صابون و مایع ضد عفونی کننده دست را در تمامی محل کار در اختیار تمامی کارکنان و مشتریان قرار بدهید ❑
و آنها را به شستن مرتب دستها تشویق کنید

شما باید-سوابق را نگاه داشته و سریع عمل کنید

باشندکارکنان را حمایت کنید تا آزمایش را انجام داده و در خانه بمانند حتی اگر آنها تنها عالئم خفیف بیماری داشته❑

طرحی احتمالی برای کسب و کار ایجاد کنید تا هر گونه شیوعی را مدیریت کنید❑

برای ردیابی افرادی که تماس داشته اند، نگاه داریدسابقه ای از تمامی افرادی که وارد محیط کار می شوند❑

شما باید-در مکان های بسته اجتناب کنیداز ارتباط گیری

، رختکن جلسات، چایخانه ها و وقت های ناهارفعالیت ها را تا حد امکان هر چه بیشتر به فضای بیرون منتقل کنید مانند❑
ها و ارائه خدمات به مشتری

با باز کردن پنجره ها و درها جریان هوا را افزایش دهید❑

شما باید-حباب های نیروی کاری ایجاد کنید 

گروه های کارکنان را در یک محل کار واجد در همان شیفت نگاه دارید ❑
.و اطمینان بیابید که در زمان تغییر شیف ها، کارکنان با هم تداخل نداشته باشند

http://www.coronavirus.vic.gov.au/

