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English Urdu 

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. 

 یککردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ا یککو ا یکس ہر یںکرنے م یدامحفوظ ماحول پ یلئےکام کرنے ک
جگہ فراہم کرنے اور کام  یمحفوظ کام ک یکا یلئےآجر کے طور پر، آپ کو کام کرنے والوں ک

ضرورت ہے۔ یکم کرنے ک یاخطرے کو ختم کرنے  یںمجگہ  یک  

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

کہ وہ آپ کو کام صحت اور حفاظت  یئےچاہ یکرن یحوصلہ افزائ یک ینآپ کو اپنے مالزم
۔یںان کے ساتھ کام کر یلئے، اور ان سے نمٹنے کیںبتائ یںکے امور کے بارے م  

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. 

  یداکام کے دوران عالمات پ یںم ی۔ اگر کسیئےہونا چاہ یںہے اسے کام پر نہ یمارب یجو بھ
 یطب یںانھ کو ، تو آپیکم یسانس ک یاسوزش  ی، گلے کیبخار، کھانس یسےج یںہ یہوت

۔یئےکا کہنا چاہ ینےل مشورہ  

Physical distancing for employees یدور یجسمان یلئےک ینمالزم  

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. 

  ،یںم گھر کے پچھلے حصوں یلئےک یناور مالزم یںحصوں مگھر کے اگلے  یلئےک ینصارف
۔ہو یکاف یلئےکیٹر مربع م 4ی ف فرد 1 جو یئےچاہ یجگہ فراہم کرن وہاں ،جہاں ممکن ہو  

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: 

کچھ  گے۔ یںرہ سک  یںکے فاصلے پر نہ یٹرم 1.5 یشہہم جگہ پر یوالے کام ک کام کرنے
دوسرے کے ساتھ مل کر کام  یکا یلئےاور محفوظ رہنے ک یعملے کو عملیلئے کاموں ک
:ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یکرنے ک  

• Chefs in a small kitchen 

• Supporting an apprentice to safely perform a new skill 

• Lifting heavy objects  

یباورچ یںخانے م یچھوٹے سے باورچ یکا  • 
مدد کرنا یشاگرد ک یکا یلئےک ینےسے انجام د یقےنئے ہنر کو محفوظ طر یکا  • 

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

اقدامات پر عمل   یگرد قابو کرنے کےتو آپ کو  ،ہے یرربط ناگز یبیقر یناگر عملے کے ماب
:یسےج یئےہدرآمد کرنا چا  

• 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 

تعداد کو کم سے کم کرنا یلوگوں ک یںعالقے م یوقت کس یبھ یسک •  
   نایل شروعات، اختتام اور وقفے کے اوقات بد جہاں مناسب ہو، •

منتقل کرنا اگر ممکن ہو تو وہاں سے باہر یا یںجگہ کے مختلف عالقوں م یکاموں کو کام ک  • 
کام  یںشفٹ م یہ یکا سے ناور ا ناالگ کر یںم یموںوں کو ٹکام کرنے والتو  ،اگر ممکن ہو •

کے  کھانے اپنے یمیںٹ یہ  یاکہ آ نااور غور کر کراناکام  یںخاص عالقے م یکس یا کرانا  
یںہ یحاصل کرسکت یتک رسائیات سہول یک وقفےیا  عالقوں  

 •      یںاوزار ہ یاسامان  کا اپنابنانا کہ ہر کام کرنے والے کے پاس ان  یقینی یہ 

Looking after your employees’ mental health بھال کرنا یکھد یصحت ک یذہن یک یناپنے مالزم  

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 ےصحت اور حفاظت ک یاتیکے تحت، آپ کو نفس ینقوان 
 یکام ککے  ضرورت ہے جو آپ کے کاروبار یاسے کم کرنے ک یاخطرے کو ختم کرنے 

۔یںآپ معقول حد تک کر سکتے ہ یادہز ہے، جتنا اوجہ سے ہوسکت  

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

19-یڈکوو  
ہو  سے اثرانداز یقوںمتعدد طر یندباؤ کا وقت ہے۔ آپ کے مالزمیلئے بہت سارے لوگوں ک

یسے:، جیںسکتے ہ  

• 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 

 • 19-یڈخدشات کہ وہ کام پر کوو 
گے یںرہ یںکے خطرے م  

کا خطرہ یتجارح یاکے تشدد  صارف •  
   اضافہ  یںکام کے وقت م یابوجھ  اکام ک •

 •   تھکاوٹ 
حاالت یاتیخراب ماحول •  

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. 

کے  ینےاپنے معمول کے فرائض انجام د یاآنے  یںم یبترت یعملہ اپنے معمول کے کام ک
سے جانچ پڑتال کرنا اور ان  یعملے سے باقاعدگ محسوس کرسکتا ہے۔ ینیچ بے یںبارے م

اضافہ ہوا ہے تو  یںات ماگر کام کے اوق ہے۔ یکرنا ضرور یتحما یکے فالح و بہبود ک
ہے۔ یکرنا ضرور بندوبستکرنا اور ان کا  ینگران یتھکاوٹ کے امور ک  

Tips for managing stress from COVID-19: یز:لئے تجاویسے دباؤ کے بندوبست ک 19-یڈکوو  
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• 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 

اور کام کرنے  یںطرح سے آگاہ رہ یذرائع سے حاصل کردہ معلومات سے اچھ یسرکار •
یںسے گفتگو کر یوالوں کے ساتھ باقاعدگ  

یںبات کر یںصحت کو الحق خطرات کے بارے م یاتینفس یاپنے کام کرنے والوں سے ان ک •  
فراہم یعہ کا ذر رابطے یلئےکرنے ک یالکو ان کے تحفظات پر تبادلہ خ کام کرنے والوں •

   یںکر
    یںکو ان کے حقوق سے آگاہ کر کام کرنے والوں •
وہ  یاکہ ک یںسے پوچھ یاور باقاعدگ یںکر یتحما یسے کام کرنے والوں ک یقےطر فعال •

یںہ یکٹھ  

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

 
ہے کہ آپ خود اپنا یضرور یہ ،یلئےک پر رہنے مقامین بہتریلئے ک اعانت یک یناپنے مالزم  

۔یںرکھ یبھیال خ  

Resources وسائل 

Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service – 
1800 512 348 

-سپورٹ سروس  Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing 
348  512 1800  

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 ہاتھ دھونا اور حفظان صحت 

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

19-یڈکوو  
:ہے۔ اس کا مطلب ہے  ی پر عمل ضرور حفظان صحت یلئےکو روکنے ک یالؤکے پھ  

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

• Limiting contact with others 

• Not touching your face 

• Covering your mouth when you cough or sneeze with a 
clean tissue or your elbow 

• Putting used tissues straight into the bin 

   ہاتھ صاف کرنا۔ یا( یلئےک یکنڈس 30-20سے ہاتھ دھونا ) صابن بار بار •
دوسروں کے ساتھ ربط کو محدود کرنا •  
   چھونا یںنہ چہرے کو اپنے •
ڈھانپنا صاف ٹشو سے یا یکہن یتو اپنے منہ کو اپن ینکیں،چھ یا یںجب آپ کھانس •  
      ڈالنا یںکچرے کے ڈبے م ایدھاستعمال شدہ ٹشو کو س •

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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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. 

 چا یبات کرن یںکے بارے م یتاہم یک حفظان صحت کے ہاتھوں سے ینآپ کو اپنے مالزم

 یتک رسائ ینیٹائسرس ینڈاور ہ یہتول ی، کاغذیگرم پان یمصابن، ن یںاور اپنے کاروبار م یئےہ
  ۔یئےفراہم کرنا چاہ

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

، یںکہ جہاں ممکن ہو دوسروں کے ساتھ ربط کم سے کم کر یںکام کرنے والوں سے سے کہ
۔یعےکے ذر یند یننقد کے ل یربغ یسےج  

Cleaning and disinfecting یکش یماور جراث یصفائ  

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

اور  کا رہنے سے صاف یقےکام پر مناسب طر ینکہ آپ کے مالزم یںبنائ یقینیاس بات کو 
۔ یںجانتے ہ یقہکا طر یکش یمجراث  

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

ُکش  یمڈٹرجنٹ اور جراث 1-ان-2 یابار ڈٹرجنٹ  یککم از کم ا یںآپ کے کاروبار کو دن م
۔یئےمحلول کے استعمال سے صاف کرنا چاہ  

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

:یسے، جیئےبار صاف کرنا چاہ یادہسطحوں کو ز یجانے وال یکثرت سے چھوئ یادہز  

• Benches, tabletops and counters 

• Door and cupboard handles 

• Changeroom doors 

• Fridge and cool-room handles 

• Condiment bottles 

• EFT machines 

         کے اوپر کے حصے اور کاؤنٹر یزبنچ، م •
   ینڈلکے ہ یدروازہ اور المار •
روم کے دروازے ینجچ •  
    ینڈلہ اور سرد خانوں کےفرج  •
     یںبوتل یمصالحوں ک •

EFT  ینیںمشی ک  •   

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

یںمالحظہ کر یلئےک یٹساپڈین معلومات اور تازہ تر یدمز  
www.covid19.act.gov.au 

   

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

