
نمونه اين باره در

و آماده شدن برای موارد مشکوک يا تاييد  کوويدکسب و کار ها جهت حفظ محل کار شان از خطر برای COVIDSafe)( کوويداين نمونه طرح ايمنی 
.در محل کار ايجاد شده است 19-شده کوويد

:عامه صحت های دستورالعمل رعايت برای

.کنند مستند و تکميل را کوويد ايمنی طرح يک بايد دارند فعاليت حضوری صورت به که ويکتوريايی کسب و کار ه همه•

.شوندتدوين HSRs)(کارمندان و نمايندگان صحی و ايمنی مربوطه  مشورهبايد با  کوويدبرنامه های ايمنی •

.عمل کنيد 2004، شما بايد به تعهدات خود بر اساس قانون صحی و ايمنی شغلی کوويدعالوه بر تکميل طرح ايمنی •

.خود را اصالح کنيد کوويدشما دستور داده است، بايد طرح ايمنی به WorkSafeاگر يک مقام با صالحيت يا  مفتش •

ای معلومات بر. عالوه بر محدوديت های عمومی برای همه کسب و کار ها، بعضی از صنايع به دليل خطر انتقال بيشتر مشمول تعهدات بيشتری هستند
.کنيدمراجعه .obligations-industry-additionalau/gov.vic.coronavirus :بيشتر به

بدانيد را تان های مسئوليت

.کند مشخص را الزامات اين نمودن تطبيق نحوه بايد تان کوويد ايمنی طرح .دهد می نشان را عمومی صحی اجباری الزامات ،عالمت اين

.شود می توصيه شدت به کوويد خطر از کار محل نگهداشتن ايمن برای ها دستورالعمل ساير•

).نيستاجرا قابل (شوند  وشته N/Aبايدبعضی الزامات و  توصيه ها شايد به کسب و کار تان تطبيق نشوند و •

.کنند تکميل را جداگانه طرح يک کار محل هر برای بايد ،دارند متعدد کاری محل که های کار و کسب•

کنيد بررسی را تان کوويد ايمنی طرح بايد وقت چه

نيست برنامه خود را به دولت ويکتوريا ارائه الزم .کنيدمحدوديت ها تغيير می کنند، بازبينی  وقتيکهشما بايد برنامه خود را به طور منظم، خصوصاً 
با برنامه های ايمنی مطابقت .کنيدانجام اين کار را داده است، بايد برنامه خود را اصالح هدايت WorkSafeمفتشيک افسر با صالحيت يا اگر .دهيد
.توسط تفتيش های مجازی و فيزيکی کنترل می شود کوويد

.کنيد شريک تان کارمندان با تانرا کوويد ايمنی طرح

ل شده بايد طرح تکمي کارفرمايان. ممکن باشد، قبل از نهايی شدن طرح، با کارمندان صحبت کنيداگر .کنندپيروی  کوويدکارمندان بايد از طرح ايمنی 
.را با کارمندان و نمايندگان صحت و ايمنی به اشتراک بگذارند

طرح يا هر گونه سوال ديگر، به  کوويدايمنی  پالنبرای هدايت بيشتر برای آماده کردن 
augov.vic.coronavirus. کنيد يا با خط کمکی کسب و کار های ويکتوريا را به شماره مراجعه
.تماس بگيريد 13 22 15

کنيد بينی باز يا ايجاد را تان کوويد ايمنی طرح توانيد می چگونه

 (COVIDSafe)کوويدطرح ايمنی 
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شما کوويد ايمنی پالن

      __________________________________________________________ :کارو  کسبسم ا

:                   __________________________________________________________آدرس

:پالن نمودن تکميل تاريخ

__________________________________________________________                         

:          __________________________________________________________شغلعنوان 

:        __________________________________________________________بازبينی تاريخ

:         __________________________________________________________بعدی بازبينی

.augov.vic.coronavirus به ،ويکتوريا فعلی های محدوديت مورد در معلومات ترين تازه برای
کنيد مراجعه



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحالزامات  و ها توصيه

لبرای مهيا نمودن محل کاری مشترک و فضاهای قاب
دسترسی عمومی بايد از ضريب تراکم مربوطه 

  ؟دهيدمی توانيد اين کار را انجام چطور.استفاده کنيد

در نفر يک .کند تغير تواند می تراکم ضريب  
 متر دو هر در نفر يک يا مربع متر چهار هر

  تطبيق شما محوطه يا کار محل در شايد مربع
.شود

رحداکث دهنده نشان که گذاری عالمت بايد شما  
  ،دباشن مکان اين در توانند می افراديکه تعداد
.باشيد داشته

کارمندان برای فقط مشترک کاری های محل 
  در ار کارمندان بايد فقط و است دسترسی قابل

.شود شامل تراکم محدوده

لشام بايد هستند عموم دسترس در که فضاهای  
  می صورتی در کارمندان و باشند عمومی افراد
  ناي از دوامدار صورت به که شوند شامل توانند
.کنند استفاده فضاها

محدوديتدر مورد  بيشترمعلومات  کسببرای
:به عالئمو  تراکمضريب، کارمحل  های

businessau/gov.vic.coronavirus.
.کنيدمراجعه 

، قرار دادن ميز عالمت گذاری:موارد زير را در نظر بگيريد
، ضريب تراکم، برنامه ريزی کردن کار از خانه و چوکی

، تليفهای  پروتوکولتقسيم اوقات کاری، جاهای نشستن، 
وقفه های چای در اوقات مختلف

وب ميز برای مراعات کردن فاصله فيزيکی، نشستن متنا:مثال
ها را دوباره منظم، دور کرده يا به حيث موانع  چوکیو 

.استفاده کنيد تا کارمندان روبروی يکديگر نباشند

مدير دفتر:مثال

اد ممکن است الزم باشد تعداد کارمندان يا تعداد افر
عمومی در محل کار خود را مطابق با دستورالعمل 

چگونه اين کار را انجام .های فعلی کمتر کنيد
خواهيد داد؟

تقسيم اوقات کاری کارمندان، حباب های :در نظر بگيريد
.نيروی کار، زمان شروع و پايان متناوب

نيد را تدوين ک هايیتقسيم اوقات را تنظيم کرده و روش :مثال
.نندتا مطمئن شويد که کارمندان در چندين محل کاری کار نک

معاون مدير:مثال

فزيکی گرفتن فاصله1.

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحالزامات  و ها توصيه

تا جائيکه امکان پذير باشد، هدف کارمندان و 
متر در محل  1.5 فزيکیبازديدکنندگان حفظ فاصله 

اين کار را چگونه انجام خواهيد داد؟. کاری باشد

گذاریعالمت، گذاریعالمت:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
 ،گيریتحويلهایپروتوکلخروج، /ورود مديريت، کفروی
.از اتاق ها و فضاها استفادههدف  تغيير

، دارند کف روی گذاری عالمتبه  نياز کهرا  جاهای :مثال
ده، ش پرنت کاغذات آوری، محل جمع آشپزخانهها،  ليفت مانند

و چای مکان چندين، کارگرانتجمع  کاهش برای. کنيدمشخص 
.باشيدقهوه داشته 

ليدرتيم :مثال

گام هن فزيکیشما بايد به کارمندان در مورد فاصله 
اين کار را .کار و تعامل اجتماعی آموزش دهيد

چگونه انجام خواهيد داد؟

فاصله فيزيکی، اشتراک در :موارد زير را در نظر بگيريد
، سرفه، روزهای مريضی/، تعامل اجتماعی، نظافت دستموتر

.ماسک صورت

به کارمندان اطالع دهيد که هنگام کار با همديگر :مثال
.دستورالعمل های فعلی صحی عمومی را رعايت کنند

ساحویمدير :مثال

)ادامه( فزيکی گرفتن فاصله1.

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

شما بايد اطمينان حاصل کنيد که تمام کارمندان 
.  مقررات فعلی ماسک صورت را رعايت کنند

اين کار را چگونه انجام خواهيد داد؟

  به ،معلومات ترين تازه کسب برای
masks -faceau/gov.vic.coronavirus.
کنيد مراجعه

ماسک،  اکمالتهيه و :موارد زير را در نظر بگيريد
اده راهنمايی برای استفاده درست، استف/عالمت گذاری، آموزش

ک و دفع تجهيزات حفاظتی شخصی؛ شستشوی روزانه ماس
های صورت چندبار مصرف

، نظارت بر استفاده از پوشش صورت برای کارمندان:مثال
.قانونی اعمال شود استثناءمگر اينکه 

ليدرتيم :مثال

شما بايد آموزش و معلومات در مورد نحوه مناسب 
صی پوشيدن، استفاده و دفع تجهيزات حفاظتی شخ

(PPE)اين کار را چگونه انجام .ارائه دهيد
خواهيد داد؟

، گذاریعالمت:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
و سطل  استفادهدرست،  استفادهبرایراهنمايی/آموزش
، شخصیحفاظتیوسايلانداختندور  برایزباله  های

مجدد،  استفادهقابل  هایماسکروزانهشستشوی
.مصرف يکبارماسکبودن  دسترسدر 

  نيازمورد  حفاظتی وسايلصورت و  ماسک شناسايی:مثال
.از آنها استفادهزمان و نحوه  توضيحو  کارمحل  برای

ليدرتيم :مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

صورت های ماسک2.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

  یم صنعتی اضافی تعهدات مشمول شما صنعت اگر
:که شود خواسته شما از است ممکن ،باشد

کنيد رعايت را صورت ماسک اضافی الزامات•

  مقررات نمودن رعايت برای مسئول نفر يک•
کنيد مقرر کوويد

.را انجام دهيد 19-معاينات نظارتی کوويد•

؟داد خواهيد انجام چگونه  را کار اين

برای کسب تازه ترين معلومات، به 
-additionalau/gov.vic.coronavirus.

obligations-industry
  مراجعه کنيد

، عالمت گذاریآموزش، :موارد زير را در نظر بگيريد
.اکماالتارتباطات، 

ه مقررات ماسک صورت را کنترل کرده و تغييرات را ب:مثال
.کارمندان اطالع دهيد

ساحویمدير :مثال

)ادامه( صورت های ماسک2.

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

مشترک را حد اقل دو بار در روز  ساحات بايد شماه
اين شامل اقالم مشترک که .پاک و ضدعفونی کنيد

دستگيره دروازه، .زياد لمس می شوند، برای مثال
.ينهها و دستگيره بغل ز تشناب، تلفونگوشی های 

اين کار را چگونه انجام خواهيد داد؟ 

برای کسب معلومات بيشتر، به
cleaningau/gov.vic.coronavirus.
مراجعه کنيد

پاکمحصوالت  نمودنمهيا:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
ينبدر وقت و  کاریپاکمناسب،  کنندهعفونیو ضد  کننده
دست،  کنندهضدعفونی، صابون و کاریهایشيفت
اقالم  دنکرتبديل، کاریپاکليست، کاریپاکاوقات  تقسيم

را عمومیتوان اقالم  میآيااينکهبررسیلمس باال،  باعمومی
.نه ياقرار داد  دسترسدر  کارمنديکبرایفقط 

و نحوه  کارمحل  نظافت برنامهمعلومات در مورد  ارائه:مثال
  بلیق عمومیاقالم  کردن مهيا، کننده پاکاز محصوالت  استفاده
.جداگانهبه صورت  کارمندهر  برای

مدير افسر: مثال

ت را در قسم کاریپاکاوقات  تقسيميکبايدشما 
 ردگيمیقرار  استفادهمورد  مشترکبه طور  کههای

داد؟ خواهيدانجام  چگونهرا  کاراين.کنيدنصب 

، گذاریعالمت، آموزش:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
.موقعيت

فضایتابلو اعالنات  رویرا  کاریپاکفهرست :مثال
.کنيدنصب  آشپزخانه

مدير فروشگاه:مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

الصحه حفظ3.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

مام شما بايد صابون و ضدعفونی کننده دست را در ت
کاری قرار دهيد و شستشوی منظم دست را  ساحات

اين کار را چگونه انجام خواهيد داد؟.تشويق کنيد

ها،  دانی، زباله موقعيت:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
.گذاریعالمت، اکماالت

  لدستما انداختندور  برایزباله  هایسطل  شويدمطمئن  :مثال
.باشد دسترسدر  کاغذی

معاون مدير:مثال

  یم صنعتی اضافی تعهدات مشمول شما صنعت اگر
:که شود خواسته شما از است ممکن ،باشد

  که ساحاتی تمام که کنيد حاصل اطمينان•
  در بار يک حداقل کنند می کار آن در کارگران

شوند کاری پاک روز

.يدباش پايبند اضافی صحی آموزش الزامات به •

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
-additionalau/gov.vic.coronavirus.

obligations -industry
کنيد مراجعه

، بندیزمان گذاریعالمت:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
.مشترکتجهيزات، اکماالتنظارت، آموزش

 کامل کاری پاک برای محصوالتی چه کنيدمشخص :مثال
.است نيازمورد 

مدير افسر:مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

)ادامه( الصحه حفظ3.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

 استثنایاز  بعضیبا (ويکتورياهایکارو  کسبتمام 
ويکتوريادولت  QRکدخدمات از بايد)محدود
ها  ندهکنبازديدها و  مشتری، کارگرانثبت نام  برای
داد؟ خواهيدانجام  چگونهرا  کاراين.کننداستفاده

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
masks -faceau/gov.vic.coronavirus.
کنيد مراجعه

فناوریقابليت، گذاریعالمت:بگيريدرا در نظر  زيرموارد 
لپروتوک، کارمندان، ارتباطات، مشخصات تماس معلوماتی

، خصوصیحريممعلومات، تعهدات  ذخيرهو  آوریجمع  های
قطع  هایدوره  برایدوسيهنگهداریجايگزينهایروش 

.همراهبدون تلفن  يابرق و 

  برای ويکتوريادولت  QRُکد رايگاناز خدمات  :مثال
حاصل  اطمينان.کنيد استفاده الکترونيکی های دوسيه نگهداری

 را کارمنداناند و  کردهرا نصب  برنامه کارمندان که کنيد
و  مشتريانتوسط  برنامهاز  استفادهتا  دهيد آموزش

.کنند تسهيلرا  کارگرانو  بازديدکنندگان

مدير دفتر:مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

سوابق نگهداری4.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

 بعضی اماکن بايد هر زمانی که فعاليت دارند در
ورودی های عمومی يک نفر مسئول ثبت

اين کار را چگونه .داشته باشند 19-نام کوويد 
انجام خواهيد داد؟

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
-in-check-covidau/gov.vic.coronavirus.

marshals
کنيد مراجعه

مقررات کارمندان، آموزش، :موارد زير را در نظر بگيريد
.وابقنام، روشهای جايگزين ثبت س-، غرفه ثبتعالمت گذاری

يک کارمند را در تمام ورودی های عمومی محل کار :مثال
.مستقر کنيد

معاون مدير:مثال

)دحتی اگر خفيف باشن(اگر کارمندان تان عالئم دارند 
ما ، شانديا به حيث يک تماس نزديک شناسائی شده 

و در  آنها را تشويق کنيد که معاينه شوند بايدبايد  
.خانه بمانند

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
vaccine au/gov.vic.coronavirus.

کنيد مراجعه

.کمک منابع انسانی، ارتباطات:موارد زير را در نظر بگيريد

اينه منتظر نتيجه مع بخاطريکهدر صورتی که کارمندان :مثال
 نمی نداشان هستند يا به عنوان يک کيس مثبت شناسايی شده 

  يدمستفتوانند کار کنند، به آنها بگويد که از کمک مالی 
.خواهند شد

مدير:مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

)ادامه( سوابق نگهداری4.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

يوع، جداً توصيه می شود که برای کنترل هرگونه ش
اين کار را.يک برنامه احتمالی کسب و کار تهيه کنيد

چگونه انجام خواهيد داد؟

:باشد می ذيل پالن شامل اين

یم داده اطالع آنها به که کارمندی به پاسخ برای•
  امهنگ نزديک تماس يا مثبت مورد يک  که شود
هستند کار

يا قسمتی از محل (برای پاک کردن محل کار •
.در صورت مثبت بودن يک مورد)کار

برای تماس با وزارت صحت با شماره •
و اطالع دهی از اقدامات  1800 675 398

انجام شده، ارائه يک نسخه از ارزيابی خطر 
انجام شده و مشخصات تماس هر گونه تماس 

نزديک

ه در صورتی که در محل کار تان فردی مبتال ب•
WorkSafeداريد، بالفاصله با  19-کوويد

Victoria  تماس بگيريد 13 23 60به شماره.

  می هدايت شما به صحت وزارت صورتيکه در•
ببنديد را تان کار و کسب که دهد

  داده مجوز صحت وزارت توسط که هنگامی•
ً  را خود کار محل ،شود   کنيد باز مجددا
 کار محل به بازگشت برای را کارگران و

.کنيد مطلع

:اضافی منابع برای
-emergencyau/gov.vic.business.

planning

کمک منابع انسانی، ارتباطات، :موارد زير را در نظر بگيريد
 باز کردن مجدد/پاک کاری، ليست های تماس، بسته نمودن

.کسب و کار

پروسه ای را برای اطالع کارگران و تماس نزديک در :مثال
.مورد يک کيس مثبت در محل کار ايجاد کنيد

ساحویمدير :مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

)ادامه( سوابق نگهداری4.



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

شما بايد مدت زمانی را که کارمندان در مکانهای 
اين کار را چگونه .، کمتر کنيدگذرانندبسته می 

انجام خواهيد داد؟

فعال کردن محيط های کاری با :موارد زير را در نظر بگيريد
ر سازی ها، بهت کلکينکمتر، افزايش تهويه با باز کردن -خطر

ای ، انجام چک هکانديشن ايرجريان هوای تازه در سيستم های 
.منظم هوا

ا برای ه کنديشن ايرها و  کلکيناطمينان حاصل کنيد که :مثال
جريان مطلوب هوا در شروع هر روز کاری يا شيفت کاری 

.اندتنظيم شده 

مدير دفتر:مثال

  یم صنعتی اضافی تعهدات مشمول شما صنعت اگر
:که شود خواسته شما از است ممکن ،باشد

  شفت هر شروع از قبل بخواهيد کارگران از•
  عالئم که کنند اعالم کتبی صورت به کاری
 و اند هنداشت تماس  شده تأييد کيس يک با ،ندارند

 هدايت ديگران از جدا زندگی يا قرنطينه به
.باشند نشده

.دهيد انجام نظارتی معاينات•

؟داد خواهيد انجام چگونه را کار اين

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
-additionalau/gov.vic.coronavirus.

obligations-industry
کنيد مراجعه

کمک منابع انسانی، ارتباطات، :موارد زير را در نظر بگيريد
.های نگهداری سوابق پروتوکل

قبل  پرسشنامه صحی را در اختيار کارگران قرار دهيد تا:مثال
.از شيفت کاری تکميل کنند

مدير:مثال

هوا تجديد و بسته فضاهای5.

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد



است مسئول کسی چهکرد خواهيد کار چه که دهيد توضيحها توصيه و الزامات

ان گروه های کارمندتوصيه می شود که به شما جداً 
را در شيفت های يکسان در يک محل کار واحد در 

ممکن باشد از سرهم قرار  جايکهتا .نظر بگيريد
لوگيری شيفت کاری ج تغيرگرفتن کارگران در حين 

اين کار را چگونه انجام خواهيد داد؟.کنيد

تقسيم اوقات کاری، کار در چندين سايت، :در نظر بگيريد
، زمان شروع و پايان متناوب، اوقات وقفه، امکانات مشترک
يفت مخلوط نشدن کارگران که در شيفت های مختلف يا بين ش

.، ورودی های جداگانه)زمان های متقابل(ها 

ی زمان شروع و پايان متناوب، اوقات کاری و وقفه، برا:مثال
.مشتر ساحاتکمتر کردن استفاده همزمان از 

ساحویمدير :مثال

  یم صنعتی اضافی تعهدات مشمول شما صنعت اگر
:که شود خواسته شما از است ممکن ،باشد

  در که را کارگرانی باشد اجرا قابل جايکه تا•
.هيدد توقف يا کمتر کنند می کار سايت چندين

  فرمايان کار برای که را کارمندانی سوابق•
  کنند می کار کاری متعدد ساحات در مختلف

.کنيد نگهداری

؟داد خواهيد انجام چگونه  را کار اين

  به ،بيشتر معلومات کسب برای
-additionalau/gov.vic.coronavirus.

obligations-industry
کنيد مراجعه

تقسيم اوقات کاری، کار در چندين سايت، :در نظر بگيريد
، زمان شروع و پايان متناوب، اوقات وقفه، امکانات مشترک

.مخلوط نشدن کارگران در شيفت های مختلف

نيد را تدوين ک هايیتقسيم اوقات را تنظيم کرده و روش :مثال
.نندتا مطمئن شويد که کارمندان در چندين محل کاری کار نک

ساحویمدير :مثال

.augov.vic.coronavirusبرای تازه ترين معلومات در مورد محدوديت های فعلی ويکتوريا، به 
مراجعه کنيد

کار قوای های حباب6.


