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ඔබේ� කෝ�ෝවිඩ් ආරක්ෂණ(COVIDSAFE) සැැලසුම
1.

ඔබට COVIDSAFE සැැලැැසුමක් තිබේ�ද?
ස්ථාානීයව ක්රියාාත්මක වන සෑෑම ව්යා�ාපාාරයකටම COVIDSAFE සැැලැැසුමක් තිබිය යුතුය. WorkSafe හාා අවසර ලත් නිලධාාරීන්
විසින් වික්ටෝ�ෝරියාාව පුරාා පරීක්ෂාා කිරීම සිදු කරනු ලැැබේ�.

2.

ඔබගේ� අංංශය සඳහාා වන COVIDSafe සැැකසුම් ගැැන ඔබ දන්නේ�ද?
එක් එක් අංංශය සඳහාා වන මාාර්ගෝ�ෝපදේේශ coronavirus.vic.gov.au/guidance-sectors හි ඇත. එක් එක් අංංශය
සඳහාා මාාර්ගෝ�ෝපදේේශන පිටුවල, උපදෙෙස් සහ නිතර අසන ප්රශ්නවල ඇතුළත් වේ�.

3.

ඔබේ� ව්යා�ාපාාරය COVIDSafe බව තහවුරු කර ගැැනීමට ඔබ කර ඇත්තේ�
මො�ොනවාාද?
සේ�වකයන්ට මුහුණු ආවරණ වැැනි පෞ�ෞද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ ලබාා දීම, ඔබේ� ව්යා�ාපාාර පරිශ්රයට ඇතුළු වන සියලු
දෙෙනාා ම ලියාාපදිංංචි වීමට දිරි ගැැන්වීම, දෑෑත් සනීපාාරක්ෂක ලබාා දීම හාා නිතර ස්පර්ෂ කෙ�රෙ�න මතුපිට විෂබීජහරණය
කිරීම ආදිය මෙ�ම කටයුතුවලට ඇතුළත් විය හැැකිය.

4.

ඔබේ� COVIDSafe සැැලැැසුම යාාවත්කාාලීන කිරීමට වගකිව යුතු වන්නේ�
කවුද?
නව සීමාා පැැනවීම්වලට අනුගත වෙ�මින් සහ ඔබගේ� සේ�වකයන්ගේ�, කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්ගේ� හාා ගනුදෙෙනුකරුවන්ගේ�
අවශ්යයතාා සැැපිරෙ�න පරිදි ඔබගේ� COVIDSafe සැැලසුම නිතර සමාාලෝ�ෝචනය කර යාාවත්කාාලීන කළ යුතුය.

5.

ඔබේ� COVIDSafe සැැලැැසුම ගැැන ඔබේ� සේ�වකයන් දැැන සිටින්නේ�ද?
ඔබේ� COVIDSafe සැැලසුම හාා ඔබ විසින් ගෙ�න ඇති ක්රියාාමාාර්ග ගැැන සේ�වකයන් විසින් දැැන සිටීම වැැදගත්ය. ඔබේ�
ව්යා�ාපාාරය ආරක්ෂිතව පවත්වාාගෙ�න යාාමේ� සහ අසනීපබවක් දැැනේ� නම් නිවසේ� රැඳීමේ� ඇති වැැදගත්කම ඔවුන්ට
අවබෝ�ෝධ කරවීමට එය උපකාාරී වනු ඇත. COVID-19 රෝ�ෝග ලක්ෂණවලට උණ, ඇඟ සීතල වීම, කැැස්ස, උගුරේ� වේ�දනාාව,
හුස්ම ගැැනීමේ� අපහසුතාා, නාාසයෙ�න් දියර ගැැලීම හෝ�ෝ සුවඳ පිළිබඳ සංංවේ�දනය නො�ොමැැති වීම ඇතුළත් වේ�.

6.

ඔබට QR කේ�තයක් තිබේ�ද?
සෑෑම ව්යා�ාපාාරයක් විසින් ම වික්ටෝ�ෝරියාානු රජයේ� කේ�ත සේ�වාාව භාාවිත කළ යුතු අතර, සෑෑම ස්ථාානයක දීම සෑෑම අවස්ථාාවක
දීම කො�ොපමණ වේ�ලාාවක් පරිශ්රයේ� රැඳෙෙන්නේ�ද යන්න නො�ොසලකමින් ගනුදෙෙනුකරුවන් හාා කාාර්යමණ්ඩලය ලියාාපදිංංචි
වන බව තහවුරු කර ගත යුතුය.එය නො�ොමිලේ� ලැැබෙ�න, භාාවිත කිරීමට පහසු, COVID-19 ව්යා�ාප්තිය වැැළැැක්වීමට උපකාාරී
වන්නකි. ලියාාපදිංංචි වීම සඳහාා coronavirus.vic.gov.au/QRcode වෙ�ත යන්න.

7.

ගනුදෙෙනුකරුවන්ට නිවැැරදි දෙෙය කිරීමට උපකාාරී වීම සඳහාා වන සළකුණු
හාා පෝ�ෝස්ටර් යනාාදිය තවත් ලබාා ගැැනීමට ඔබ කැැමතිද?
ඔබේ� ව්යා�ාපාාරය සඳහාා සළකුණු හාා පෝ�ෝස්ටර් හාා ස්ටිකර් පහතින් ලබාා ගන්න. coronavirus.vic.gov.au/signs-postersand-templates

8.

ඔබට වෙ�නත් භාාෂාාවකින් තො�ොරතුරු අවශ්යයද?
Business Victoria හො�ොට්ලයින් අංංකය වන 13 22 15 ඔස්සේ� ඇමතීමෙ�න් සහ coronavirus.vic.gov.au/translatedinformation-about-coronavirus-covid-19 වෙ�බ් අඩවිය ඔස්සේ� ව්යා�ාපාාර සඳහාා වන සැැලසුම පිළිබඳ තො�ොරතුරු භාාෂාා
ගණනාාවකින් ලබාා ගත හැැකිය.

ඔබේ� COVID-19 එන්නත වෙ�න් කරවාා ගැැනීමට
www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine.

ඔබ තමාාගේ� සේ�වකයන් හාා ගනුදෙෙනුකරුවන් ආරක්ෂිතව තබාා ගන්නේ�
මෙ�මගිනි.
ව්යා�ාපාාරයේ� නම:

ලිපිනය:
සැැලසුම සම්පූර්ණ
කරන ලද දිනය:

තනතුර:

සමාාලෝ�ෝචනය කළ
දිනය:

මීළඟ සමාාලෝ�ෝචනය:

ශාාරීරික දුරස්ථතාාව පවත්වාා ගැැනීම
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

ඔබ විසින් අදාාළ ඝණත්ව භාාගයන් අදාාළ කර ගත යුතුය. එක් එක්
ප්රදේේශයෙ�හි කෙ�තරම් පිරිසකට ආරක්ෂිතව සිටිය හැැකි දැැයි පරීක්ෂාා
කිරිමට ඔබේ� අංංශයේ� මාාර්ගෝ�ෝපදේේශන බලන්න. උදාාහරණයක් ලෙ�ස ඔබට
30m2 ප්රමාාණයේ� ව්යා�ාපාාර ස්ථාානයක් ඇත්නම්, වර්ග මීටර් දෙෙකේ� නීතිය
යටතේ� එහි 15 දෙෙනෙ�කුට සිටිය හැැකිය.

ඔබගේ� අංංශය සඳහාා වන ඝණත්ව භාාගය යනු කුමක්ද?

ඝණත්ව භාාගය සමග අනුගත වීමට ඔබ සිදු කරන්නේ� මො�ොනවාාද?

ඔබ ඇතුළුවීමේ� දො�ොරටුවේ� සංංඥාාවක් තබාා තිබේ�ද?

ඔබේ� ඝණත්ව භාාගය නො�ොඉක්මවීමට වගකිව යුතු වන්නේ� කවුද?

හැැකි සෑෑම තැැනක දීම සේ�වකයන් හාා අමුත්තන් අතර මීටර් 1.5ක ශාාරීරික
දුරස්ථතාාව පවත්වාා ගැැනීමට උත්සාාහ කරන්න.

පුද්ගලයන් වැැඩ කරන ස්ථාානයට ඇතුළුවන විට, ඇතුළේ� ගමන් කරන විට හාා
පිට වන විට සෙ�නග එක්රැස් වීම නැැවැැත්වීමට ඔබට අවශ්යයද?

මීටර් 1.5ක් දුරින් සිටීමට පුද්ගලයින් දිරි ගන්වන, පො�ොළව මත කරන සළකුණු
හෝ�ෝ ස්ටිකර් ඔබ භාාවිත කරන්නේ�ද?

ශාාරීරික දුරස්ථ බව පවත්වාා ගැැනීමට ඔබ විසින් සේ�වකයන්ට පුහුණුව
ලබාා දිය යුතුය. දැැනට පවත්නාා COVIDSafe සැැකසුම් අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීම
ද මෙ�යට ඇතුළත් විය යුතුය.

ශාාරීරික දුරස්ථතාාව පවත්වාා ගැැනීමේ� ඇති වැැදගත්කම ඔබේ� සේ�වකයන්ට
අවබෝ�ෝධ වන බව තහවුරු කර ගැැනීමට ඔබ කර ඇත්තේ� මො�ොනවාාද?

මෙ�ය coronavirus.vic.gov.au වෙ�තින් ලබාා ගත හැැකිය.

මුහුණු ආවරණයක් පැැළඳීම
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

සියලු සේ�වකයන් coronavirus.vic.gov.au/face-masks හි දක්වාා ඇති
වත්මන් මුහුණු ආවරණ අවශ්යයතාාවලට අනුකූල වන බව ඔබ විසින්
තහවුරු කර ගත යුතුය.

ඔබේ� අංංශය සඳහාා ඇති මුහුණු ආවරණ අවශ්යයතාා ගැැන ඔබේ� සේ�වකයන්ට
අවබෝ�ෝධයක් තිබේ�ද?

අවශ්යයතාා කාාලීනව වෙ�නස් විය හැැකිය.
ඔබ තමාාගේ� සේ�වකයන්ට මුහුණු ආවරණ සපයනවාාද?

පෞ�ෞද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ (PPE) නිවැැරදිව සකසාා ගන්නේ�, භාාවිත
කරන්නේ� හාා බැැහැැරලන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න ගැැන ඔබ විසින් පුහුණුව හාා
තො�ොරතුරු ලබාා දිය යුතුය.

PPE භාාවිත කරන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්නට වගකිව යුතු වන්නේ� කවුදැැයි ඔබේ�
සේ�වකයන්ට අවබෝ�ෝධයක් ඇති බව තහවුරු කර ගන්න?

නැැවත නැැවත භාාවිත කෙ�රෙ�න මුහුණු ආරවණ සෑෑම දිනක්ම භාාවිතයෙ�න්
අනතුරුව සේ�දිය යුතු බව ඔබේ� වකයන්ට දැැනුම්දිය යුතුය. කෙ�සේ� වෙ�තත්
දවස ඇතුළත දී මුහුණු ආවරණය කිලිටි වුවහො�ොත් හෝ�ෝ තෙ�ත් වුවහො�ොත්
වහාාම එය ඉවත් කර පිරිසිදු මුහුණ ආවරණයක් පැැළඳ ගත යුතුය.

යහපත් සනීපාාරක්ෂක පුරුදු පවත්වාා ගැැනීම
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

පො�ොදුවේ� පරිහරණය කරන ස්ථාාන පිරිසිදු කිරීමට හාා විෂබීජනාාශනය
කිරීමට ඔබ විසින් උත්සාාහ කළ යුතුය. දො�ොර අගුලු, දුරකථන වැැනි නිතර
ස්පර්ෂ කෙ�රෙ�න මතුපිට මෙ�යට ඇතුළත් වේ�.

ඔබ දො�ොර අගුලු, කවුන්ටර් හාා අත්වැැටවල් ඇතුළුව නිතර ස්පර්ෂ කෙ�රෙ�න
මතුපිට දිනකට දෙෙවරක් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරනවාාද?

ඔබ විසින් පහත දැැක්වෙ�න දේේ කළ යුතුය:
• පිරිසිදුකාාරක හාා විෂබීජනාාශක ඇතුළු සුදුසු පිරිසිදු කිරීමේ� නිෂ්පාාදන
යො�ොදාා ගනිමින් නිතර ස්පර්ෂ කෙ�රෙ�න මතුපිට පිරිසිදු කිරීම.

වැැඩමුර අතර පිරිසිදු කිරීම සඳහාා වගකිව යුතු වන්නේ� කවුද?

• වැැඩ මුරයන් අතර පිරිසිදු කිරීම.

බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනාා පරිහරණය කරන අවකාාශවල ඔබ විසින් පිරිසිදු කිරීමේ�
ලො�ොග් පො�ොතක් ප්රදර්ශනය කළ යුතුය.

ඔබේ� පිරිසිදු කිරීමේ� ලො�ොග් පො�ොත ඇත්තේ� කො�ොහේ�ද?

සියලුම සේ�වකයන් වෙ�නුවෙ�න් ඔබ සබන් හාා දෑෑත් සනීපාාරක්ෂක තැැබිය
යුතු අතර නිතර දෑෑත් සේ�දීමට දිරිගැැන්වීය යුතුය.

දෑෑත් සෝ�ෝදන සෑෑම ස්ථාානයක ම සබන් හාා වතුර තිබේ�ද?

ගනුදෙෙනුකරුවන්ට, ඩිලිවරි කරන්නන්ට, කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්ට හාා
කාාර්යමණ්ඩලයට ඇතුළු වන විට දෑෑත් පිරිසිදු කර ගැැනීමට තිබේ�ද?

සේ�වකයන් අසනීප වුවහො�ොත් වාාර්තාා තබාා ගෙ�න කඩිනමින් කටයුතු කරන්න.
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

ඔබේ� සේ�වකයන් අසනීප වුවහො�ොත්, රෝ�ෝග ලක්ෂණ කෙ�තරම් සුළු වුවත්
පරීක්ෂාා කරවාාගෙ�න නිවසේ� රැඳීමට ඔබ උපකාාර කළ යුතුය.

COVID-19 රෝ�ෝග ලක්ෂණ මො�ොනවාාදැැයි ඔබ දන්නවාාද?

සේ�වකයෙ�කුට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇත්නම්, පරීක්ෂාා කරගෙ�න නිවසේ� රැඳිය
යුතු බව ඔවුන් දන්නවාාද?

ඇති විය හැැකි වසංංගත කළමනාාකරණය කිරීම සඳහාා ඔබ විසින් ව්යා�ාපාාර
හදිසි අවස්ථාා සැැලැැස්මක් සකස් කළ යුතුය. මෙ�යට පහත දැැක්වෙ�න දේේ
ඇතුළත් වේ�:
• වැැඩ කරන අතර තුර සේ�වකයෙ�කු තහවුරු කර ගත් ආසාාදිතයකු
හෝ�ෝ සමීප ආශ්රිතයෙ�කු බවට දැැන් වුන හො�ොත් එවැැනි අවස්ථාාවල දී
ප්රතිචාාර දැැක්වීමට සැැලැැස්මක්.
• තහවුරු කරන ලද ආසාාදිතයෙ�කු සිටින අවස්ථාාවක වැැඩ කරන ස්ථාානය
(හෝ�ෝ කො�ොටසක්) පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳ සැැලැැස්මක්.
• ඔබේ� සේ�වාා ස්ථාානයේ� COVID-19 සහිත තැැනැැත්තෙ�ක් වේ� නම් 13 23 60
ඔස්සේ� සෞ�ෞඛ්යය දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව හාා WorkSafe Victoria සම්බන්ධ
කර ගැැනීමට සැැලැැස්මක්.
• සෞ�ෞඛ්යය දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව විසින් සේ�වාා ස්ථාානය වසාා දමන ලෙ�ස ඔබට
උපදෙෙස් දුන්නො�ොත් ඒ පිළිබඳ සැැලැැස්මක්.
• සෞ�ෞඛ්යය දෙෙපාාර්තමේ�න්තුවේ� අනුමැැතිය ලැැබීමෙ�න් පසු ඔබේ� වැැඩ කරන
ස්ථාානය නැැවත විවෘෘත කිරිමට සැැලැැස්මක්.

ඔබ වැැඩ කරන ස්ථාානයේ� සිටින සියලු කාාර්ය මණ්ඩලය හාා
කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් ගැැන වාාර්තාා පවත්වාා ගන්නේ� කෙ�සේ�ද?

ඔබේ� කාාර්ය මණ්ඩලයට හාා සැැපයුම්කරුවන්ට නිරෝ�ෝධාායනය වීමට හාා
පරීක්ෂාාවන් සිදු කර ගැැනීමට අවශ්යය වුවහො�ොත් ඔබ කඩිනමින් ඔවුන්
සම්බන්ධ කර ගන්නේ� කෙ�සේ�ද?

ඔබේ� සේ�වාා ස්ථාානයේ� COVID-19 සහිත තැැනැැත්තෙ�ක් වේ� නම් සෞ�ෞඛ්යය
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව හාා WorkSafe Victoria අමතන්නේ� කවුද?

සෑෑම ව්යා�ාපාාරයක් විසින් ම Service Victoria යෙ�දවුම ඔස්සේ�
වික්ටෝ�ෝරියාානු රජයේ� කේ�ත සේ�වාාව (සීමාා සහිත ව්යයතිරේ�කයන්
සහිතව) භාාවිත කළ යුතුය.
කිසියම් අමුත්තෙ�කුට ලියාාපදිංංචි වීමට නො�ොහැැකි නම්,
තමාාගේ� සුහුරු දුරකථනය, ටැැබ්ලටය හෝ�ෝ පරිගණකය භාාවිත
කරමින් ඔවුන් ලියාාපංංදිංංචි කරවීමට Service Victoria ලියාාපදිංංචි
සේ�වාාව මගින් අවස්ථාාව ලබාා දේේ.
එය නො�ොමිලේ� ලැැබේ�, කඩිනම්ය, භාාවිතය පහසුය.

coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service
ඔස්සේ� වික්ටෝ�ෝරියාානු රජයේ� QR කේ�ත සේ�වාාවේ� ලියාාපදිංංචි වන්න.
වසංංගත තත්ත්වයක් ඇති වුවහො�ොත්, මෙ�මගින් කඩිනමින් හාා
කාාර්යක්ෂමව ආශ්රිතයින් සෙ�වීම සහ වයිරසය පැැතිරීම නැැවැැත්වීම
කළ හැැකිය.
සියලු කාාර්ය මණ්ඩලය, කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්, ගනුදෙෙනුකරුවන් හාා
අමුත්තන් ලියාාපදිංංචි වන බව තහවුරු කර ගන්න.

සංංවෘෘත ස්ථාානවල කටයුතු කිරීමෙ�න් වැැළකීම.
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

ඔබ විසින් සේ�වකයන් සංංවෘෘත අවකාාශවල රැඳෙෙන කාාල සීමාාව අඩු කළ
යුතුය. පහත ආකාාරයන්ගෙ�න් මෙ�ය සිදු කළ හැැකිය:

ඔබට දො�ොරවල් හෝ�ෝ ජනෙ�ල් විවෘෘත කළ හැැකිද නැැත්නම් ක්රියාාකාාරකම්
එළිමහනේ� සිදු කළ හැැකිද?

• එළිමහනේ� වැැඩ කිරීමට හැැකියාාව සැැලසීමෙ�න්.
• පාාරිභෝ�ෝගිකයන්ට සත්කාාර කිරීම, රැස්වීම්, තේ� විවේ�කයන්, දිවාා ආහාාර
විවේ�කයන් හාා ලො�ොකර් කාාමර ඇතුළු ක්රියාාකාාරකම් හැැකි තාාක් දුරට
එළිමහනේ� සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
• ජනෙ�ල් හාා දො�ොරවල් විවෘෘත කිරීම මගින් වාාතාාශ්රය සංංසරණය වීම ඉහළ
නැංං�වීම.
• වාායුසමීකරණ පද්ධතිවල නැැවුම් වාාතය සංංසරණය කාාර්යක්ෂම කිරීම.

ශ්රම බලකාා බුබුළු
අවශ්යයතාා හාා නිර්දේේශ

ක්රියාාමාාර්ග

එඑක් වැැඩපළක එකම සේ�වාා මුරයක් සඳහාා එකම සේ�වක කණ්ඩාායමක්
යෙ�දවීම ගැැන සළකාා බලන්න. ප්රාායෝ�ෝගික වන අවස්ථාාවන් හි දී සේ�වාා
මුරයන්වල දී සේ�වකයන් එකිනෙ�කාා හාා මුසු වීම වැැලැැක්වීමට උත්සාාහ
කරන්න.

ඔබ පුද්ගලයන් සම්බන්ධතාා පවත්වන පිරිස අඩු කරමින් ඔවුන් කණ්ඩාායම්
ලෙ�ස තබාා ගන්නේ�ද?

වසංංගත තත්ත්වයක් ඇති වුවහො�ොත්, එය ඔබේ� සියලු කණ්ඩාායම්වලට
පැැතිරීම වළක්වන්නේ� කෙ�සේ�ද?

කණ්ඩාායම් සඳහාා වෙ�නස් දින වෙ�න්කර තිබේ�ද?

මෙ�ම ලේ�ඛනය මගින් කුඩාා ව්යා�ාපාාරවලට COVIDSafe සැැලසුමක් සකස් කර ගැැනීමට මාාර්ගෝ�ෝපදේේශයක් ලබාා දෙෙයි.
ඔබේ� කර්මාාන්තය සඳහාා වන නවතම අවශ්යයතාා සඳහාා ඔබ CORONAVIRUS.vic.gov.au බලන බව තහවුරු කර ගන්න.
අපගේ� පෞ�ෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්රතිපත්තියට අනුව ඔබ විසින් ලබාා දෙෙන සියලු තො�ොරතුරු රහසිගත වන අතර දක්වන ලද අරමුණු සඳහාා පමණක් භාාවිත වේ�.
අපගේ� පෞ�ෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය ගැැන වැැඩිදුර තො�ොරතුරු දැැන ගැැනීමට icc@ecodev.vic.gov.au වෙ�ත ඊමේ�ල් පණිවුඩයක් යො�ොමු කරන්න නැැත්නම්
13 22 15 ඔස්සේ� Business Victoria අමතන්න.

සෑම තැනක �ම
සෑම අව�ථාවක �ම

ඔබේ� COVIDSafe සැැලසුම සඳහාා උදව් ලබාා ගැැනීමට CORONAVIRUS.
vic.gov.au වෙ�ත යන්න, නැැත්නම් 13 22 15. ඔස්සේ� Business Victoria
අමතන්න. පරිවර්තක සේ�වාාව ලබාාගත හැැකිය.
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