
 

Page 1 of 4 

English Tamil  

Everyone has a role to play in creating a safe working 
environment. As an employer, you need to provide a safe 
workplace for workers and eliminate or reduce workplace risk. 

பாதுகாப்பான பணிச்சூழலை உருவாக்குவதில் அலனவருக்கும் பங்கு உண்டு. 

ஒரு முதைாளியாக, உங்களது ததாழிைாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான 

பணியிடத்லத  நீங்கள் வழங்க வவண்டும். அத்துடன்  பணியிட ஆபத்லத 

அகற்ற வவண்டும் அல்ைது குலறக்க வவண்டும். 

You should encourage your employees to tell you about work 
health and safety issues, and work with them to address them. 

பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் நைம் ததாடர்பில் உங்களிடம் வபசுமாறு உங்கள் 

ஊழியர்கலள ஊக்குவிக்க வவண்டும். வமலும் அவற்லறத் தீர்க்க அவர்களுடன் 

இலைந்து பணியாற்றுங்கள். 

Anyone who is unwell should not be at work. If anyone develops 
symptoms at work such as fever, cough, sore throat or shortness, 
you should ask them to seek medical advice. 

உடல்நிலை சரியில்ைாத எவரும் வவலைத்தளத்தில் இருக்கக்கூடாது. 

வவலையின்வபாது எவருக்வகனும் காய்ச்சல், இருமல், ததாண்லட வநாவு 

அல்ைது மூச்சுத்திைறல் வபான்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், மருத்துவ 

ஆவைாசலனலயப் தபறுமாறு அவர்களிடம் நீங்கள் கூறவவண்டும். 

Physical distancing for employees    ஊழியர்களுக்கான சமூக இடைவெளி 

Front of house areas for customers and back of house areas for 
employees should provide enough space to allow for 1 person per 
4 square metres, where possible. 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கான முன்புறபகுதிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான 

பின்புறம் வபான்றலவ, முடிந்தவலை, 4 சதுை மீட்டருக்கு 1 நபலை அனுமதிக்க 

வபாதுமான இடத்லதக் தகாண்டிருக்க வவண்டும். 

Workers will not always be able to keep 1.5 metres apart at all 
times at the workplace. Some tasks need staff to work closely 
with each other to be practical and safe. For example: 

பணியிடத்தில் ததாழிைாளர்கள் எல்ைா வநைங்களிலும் 1.5 மீட்டர் 

இலடதவளிலயப் வபை முடியாது. சிை பணிகளின்வபாது நலடமுலற மற்றும் 

பாதுகாப்புக் கருதி ஒருவருக்தகாருவர் தநருக்கமான சூழலில் பணியாற்ற 

வவண்டியிருக்கைாம். உதாைைத்திற்கு: 

• Chefs in a small kitchen 

• Supporting an apprentice to safely perform a new skill 

• Lifting heavy objects  

• ஒரு சிறிய சலமயைலறயில் சலமயல்காைர்கள்(Chefs) 

• ஒரு பயிற்சியாளர் புதிய வவலை ஒன்லறப் பாதுகாப்பாகச் தசய்ய 

உதவுதல் 

• கனமான தபாருட்கலளத் தூக்குதல் 

If close contact between staff is unavoidable, you should 
implement other control measures like: 

ஊழியர்களிலடவய தநருங்கிய ததாடர்பு தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தால், 

நீங்கள் பிற கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்த வவண்டும்: 
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• Minimising the number of people within an area at any time 

• Staggering start, finish and break times where appropriate 

• Moving work tasks to different areas of the workplace or 
off-site if possible 

• If possible, separating workers into teams and have them 
work the same shift or work in a particular area and 
consider whether these teams can have access to their 
own meal areas or break facilities 

• Ensuring each worker has their own equipment or tools 

• எந்ததவாரு வநைத்திலும், ஒவை பகுதிக்குள் உள்ளவர்களின் 

எண்ணிக்லகலயக் குலறத்தல். 

• முடியுமானால் தவவ்வவறு வநைங்களில் வவலைலய ஆைம்பித்தல், 

முடித்தல் மற்றும் இலடவவலள எடுத்தல்.  

• வவலைகலள, பணியிடத்தின் தவவ்வவறு பகுதிகளுக்வகா அல்ைது off-

siteக்கு மாற்றுவது.  

• முடிந்தால், ததாழிைாளர்கலள அணிகளாகப் பிரித்து, அவர்கலள ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒவை shift அல்ைது வவலை தசய்யலவத்தல். 

வமலும் இந்த  குழுவினருக்தகன பிைத்திவயகமாக உைவு உண்ணும் 

பகுதிகள் மற்றும் இலளப்பாறும் வசதிகலள ஏற்படுத்திக்தகாடுக்க 

முடியுமா என்பலதக் கருத்தில் தகாள்ளுங்கள். 

• ஒவ்தவாரு ததாழிைாளிக்கும் தசாந்த உபகைைங்கள் அல்ைது கருவிகள் 

இருப்பலத உறுதி தசய்தல். 

Looking after your employees’ mental health உங்கள் ஊழியர்களின் உளநலத்டைக் கெனித்ைல் 

Under Work Health and Safety laws, you need to eliminate or 
minimise the risk to psychological health and safety that could be 
caused by the work carried out by your business, as much as you 
reasonably can. 

Work Health and Safety  சட்டங்களின் கீழ், உங்கள் பணியிடத்தில் 

வமற்தகாள்ளப்படும் வவலையின் காைைமாக, உளநைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடர்பில் எழக்கூடிய ஆபத்துக்கலள நீங்கள்  நியாயமான முலறயில் 

முடிந்தவலை நீக்க வவண்டும் அல்ைது குலறக்க வவண்டும். 

COVID-19 is a stressful time for many people. Your employees 
might be impacted in a number of ways, like: 

COVID-19 பைருக்கு மன அழுத்தத்லத ஏற்படுத்தும் காைம் இது. உங்கள் 

ஊழியர்களும் கீழ்க்காணும் வழிகள் உட்பட பல்வவறுவிதமாக 

பாதிக்கப்படைாம்: 

• Concerns they will be exposed to COVID-19 at work 

• Exposure to customer violence or aggression 

• Increased workloads or time at work 

• Fatigue 

• Poor environmental conditions 

• பணியிடத்தில் COVID-19 ததாற்று ஏற்படைாம் என்ற அச்சம் 

• வாடிக்லகயாளரின் வன்முலற அல்ைது வகாபத்திற்கு உள்ளாகைாம்   

• அதிகரித்த வவலைவநைம் அல்ைது பணிச்சுலம 

• வசார்வு 

• வமாசமான சுற்றுச்சூழல் நிலைலமகள் 

Staff may be feeling anxious about coming into their normal work 
setting or doing their normal duties. It is important to regularly 
check in with staff and support their wellbeing. If work hours have 
increased it’s important to monitor and manage fatigue issues. 

வவலைக்கு வருவது அல்ைது சாதாைை கடலமகலளச் தசய்வது குறித்த 

கவலையில் ஊழியர்கள் இருக்கைாம். எனவவ அவர்களது நைவாழ்வு 

ததாடர்பில்  தவறாமல் விசாரித்து ஆதைவளிப்பது முக்கியம். வவலை வநைம் 

அதிகரித்திருந்தால், வசார்வினால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கலளக் கண்காணித்து 

நிர்வகிப்பது முக்கியம். 
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Tips for managing stress from COVID-19: 
COVID-19 ஆல் ஏற்படும் மன அழுத்தத்லத நிர்வகிப்பதற்கான 

உதவிக்குறிப்புகள்: 

• Be well informed with information from official sources and 
regularly communicate with workers 

• Talk to your workers about any risks to their psychological 
health 

• Provide workers with a point of contact to discuss their 
concerns 

• Inform workers about their entitlements 

• Proactively support workers and regularly ask if they are 
okay 

• அதிகாைப்பூர்வமான ஆதாைங்களில் இருந்து தகவல்கலள நன்கு அறிந்து 

தகாள்ளுங்கள் மற்றும் ததாழிைாளர்களுடன் தவறாமல் ததாடர்பு 

தகாள்ளுங்கள் 

• உங்கள் பணியாளர்களின் உளநைத்திற்கு ஏவதனும் ஆபத்துகள் 

இருந்தால் அவர்களுடன் வபசுங்கள் 

• ததாழிைாளர்கள் தங்கள் கவலைகலளப் பற்றி கைந்துவபச ஒரு 

ததாடர்லப வழங்கவும் 

• ததாழிைாளர்களுக்கு இருக்கும் உரிலமகலளப் பற்றி ததரிவிக்கவும் 

• உங்கள் ஊழியர்கள் நைமாக இருக்கிறார்களா என்று தவறாமல் 

விசாரிக்கும் அவதவநைம் ஆக்கபூர்வமான உதவிகலள அவர்களுக்கு 

வழங்குங்கள். 

In order to be best positioned to support your employees, it’s 
important that you look after your own wellbeing too. 

உங்கள் பணியாளர்களுக்கு சிறந்தமுலறயில் உதவவவண்டுதமனில், உங்களது 

நைத்லதயும் பார்த்துக்தகாள்வது முக்கியமாகும் 

Resources ெளங்கள் 

Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service – 
1800 512 348 

Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service – 1800 512 348 

www.coronavirus.beyondblue.org.au   www.coronavirus.beyondblue.org.au   

https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-
health/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19 

https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mental-health-and-

wellbeing-during-covid-19 

Handwashing and hygiene டக கழுவுைல் மற்றும் சுகாைாரம் பேணுைல்  

Good hygiene is necessary to stop the spread of COVID-19. This 
means: 

COVID-19 பைவுவலத நிறுத்த நல்ை சுகாதாைம் வபணுவது அவசியம். இதன் 

அர்த்தம்: 

• Frequent hand washing with soap (for 20-30 seconds) or 
hand sanitising. 

• Limiting contact with others 

• Not touching your face 

• அடிக்கடி வசாப்பு வபாட்டு லக கழுவுதல் (20-30 விநாடிகள்) அல்ைது 

hand sanitising. 

• மற்றவர்களுடனான ததாடர்லபக் கட்டுப்படுத்துதல் 

• உங்கள் முகத்லதத் ததாடக்கூடாது 

http://www.coronavirus.beyondblue.org.au/
http://www.coronavirus.beyondblue.org.au/
https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19
https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19
https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19
https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19
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• Covering your mouth when you cough or sneeze with a 
clean tissue or your elbow 

• Putting used tissues straight into the bin 

• நீங்கள் இருமும்வபாதும் தும்மும்வபாதும், உங்கள் வாலய மூட  ஒரு 

சுத்தமான tissue பயன்படுத்துதல். அல்ைது முழங்லகலயப் 

பயன்படுத்துதல்.  

• பயன்படுத்தப்பட்ட tissues- ஐ வநைடியாக குப்லபத்ததாட்டியில் 

வபாடுவது 

You should talk to your employees about the importance of good 
hand hygiene and provide access to soap, warm water, paper 
towel and hand sanitiser at your business. 

நல்ை லக சுகாதாைம் வபைப்படுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து உங்கள் 

ஊழியர்களிடம் நீங்கள் வபச வவண்டும். அத்துடன் உங்கள் இடத்தில் வசாப்பு, 

தவதுதவதுப்பான நீர், paper towel மற்றும் hand sanitiser ஆகியலவ கிலடப்பதற்கு 

ஏற்பாடு தசய்ய வவண்டும்.  

Ask workers to minimise contact with others where possible, like 
through cashless transactions. 

Cashless பரிவர்த்தலனகள் வபான்ற தசயற்பாடுகலள வமற்தகாள்வதன்மூைம், 

முடிந்தவலை மற்றவர்களுடன் ததாடர்லபக் குலறக்குமாறு 

ததாழிைாளர்களிடம் தசால்லுங்கள்.  

Cleaning and disinfecting சுத்ைப்ேடுத்ைல் மற்றும் கிருமிநீக்குைல் 

Make sure your employees know how to appropriately clean and 
disinfect at work. 

பணியிடத்லத சரியான முலறயில் சுத்தம் தசய்வது மற்றும் கிருமிநீக்கம் 

தசய்வது எப்படி என்பது உங்கள் ஊழியர்களுக்குத் ததரியும் என்பலத 

உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள். 

Your business should be cleaned at least once a day using a 
detergent or a 2-in-1 detergent and disinfectant solution. 

ஒரு detergent அல்ைது 2-in-1 detergent மற்றும் disinfectant solution பயன்படுத்தி 

உங்கள் வணிகத்லத ஒரு நாலளக்கு ஒரு முலறயாவது சுத்தம் தசய்ய வவண்டும். 

More frequently touched surfaces should be cleaned more often, 
such as: 

அதிகளவு ததாடுலகக்குட்படும் வமற்பைப்புகலள அடிக்கடி சுத்தம் தசய்ய 

வவண்டும். அலவயாவன: 

• Benches, tabletops and counters 

• Door and cupboard handles 

• Changeroom doors 

• Fridge and cool-room handles 

• Condiment bottles 

• EFT machines 

• தபஞ்சுகள், வமலசவமற்பைப்புகள் மற்றும் கவுண்டர்கள் 

• கதவு மற்றும் cupboard லகப்பிடிகள் 

• Changeroom கதவுகள் 

• குளிர்சாதன தபட்டி மற்றும் cool-room  லகப்பிடிகள் 

• Condiment வபாத்தல்கள் 

• EFT இயந்திைங்கள் 

For more information and the latest updates visit 
www.covid19.act.gov.au 

வமைதிக மற்றும் பிந்திய தகவல்களுக்கு: 

www.covid19.act.gov.au 

   

http://www.covid19.act.gov.au/
http://www.covid19.act.gov.au/

