র্থ্য অভিবোসী শ্রভিকক্দর জন্য
স্বোস্থ্যকর এবং ভন্রোেদ কিৃ স্থ্ল সম্পক্কৃ

অক্টোবর 2020
পেশোদোর স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো কর্তৃেক্ষ

প্রভর্ভদন্ কিীরো কিৃ রর্ অবস্থ্োয় আহর্ হন্। ভকন্তু আেভন্ ভক জোক্ন্ন্ পে আেন্োর এবং আেন্োর ভন্ক্য়োগকর্ৃোর উিয়ই আেন্োর
কোজটি ভন্রোেদ করোর পক্ষক্ে িূভিকো রোক্ে? এটি হক্র্ েোক্র পে িোল্টোয় আসোর ের পথ্ক্ক আেভন্ এিন্ একটি কোজ করক্েন্ েো
আেভন্NOVEMBER
অিযস্ত ন্ন্, বো আেভন্
4 এিন্ সরঞ্জোি বো পিভশন্ বযবহোর করক্েন্ েো আেভন্ আক্গ কেন্ও বযবহোর কক্রন্ ভন্। আেভন্ এেন্
পে কোজটি কক্রন্ র্ো আেন্োর ভন্ক্জর পদক্শ আেন্োর কোক্জর পরেো পথ্ক্ক সম্পূ র্ৃ আলোদো হক্র্ েোক্র।
িোল্টোয়, কিৃ ক্ক্ষক্ে িোন্ু ষক্ক রক্ষো কক্র এিন্ প্রধোন্ আইন্ক্ক বযবসোভয়ক স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো কর্তৃেক্ষ আইন্ বলো হয়। এই আইন্ এবং
অন্যোন্য ভবভধগুভল রক্য়ক্ে কিৃ ক্ক্ষেগুভলক্ক ভন্রোেদ করক্র্ এবং কিীক্দর ভন্রোেক্দ রোেোর জন্য পিৌভলক অভধকোর (এবং দোভয়ত্ব)
পদওয়োর জন্য
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পক ওএইচএসএ আইন্ দ্বোরো আচ্ছোভদর্?
মাল্টা এবং গ াজ াজে সমস্ত কমমস্থজে সমস্ত কমী।
এর অর্ম এই গে, পু জরা-সমজ়ের এবং খণ্ডকােীন কমী ছাডাও অনয গকানও বযক্তি (এমনক্তক কজ়েক ঘন্টার
নযও) কা করা বযক্তি সু রক্তিে। এটিজে সমস্ত কমমজিত্র অন্তর্ুমি রজ়েজছ োই ৃ হকমী এবং
উদাহরণস্বরূপ োইর্-ইন গক়োরাররা সু রক্তিে।

কীিোক্ব আেভন্ কোজ কক্র আহর্ বো অসু স্থ্ হক্র্ েোক্রন্?
কাজ র া়ে া়ে আপক্তন কীর্াজব আহে বা অসু স্থ হজ়ে পডজে পাজরন োর অজনকগুক্তে উপা়ে রজ়েজছ। এটি মজন রাখা খু ব গুরুত্বপূ ণম গে েক্তদ গকানও
ক্তবপদ (ক্তবপক্তি) র্াজক েজব আঘাে বা অসু স্থোর সম্ভাবনা রজ়েজছ।
কাজ র া়ে া়ে আপক্তন কীর্াজব আহে বা অসু স্থ হজ়ে পডজে পাজরন োর অজনকগুক্তে উপা়ে রজ়েজছ। এটি মজন রাখা খু ব গুরুত্বপূ ণম গে েক্তদ গকানও
ক্তবপদ (ক্তবপক্তি) র্াজক েজব আঘাে বা অসু স্থোর সম্ভাবনা রজ়েজছ।

আিোর ভন্ক্য়োগকর্ৃো ভক করো উভচর্?
আইন অনু সাজর, সমস্ত ক্তনজ়ো কেম াজক সব সম়ে সকে শ্রক্তমজকর স্বাস্থয এবং সু রিা রিা করজে হজব। েদক্তেক্তরি, আপনার ক্তনজ়ো কেম া অবশ্যই:
•

কমমজিজত্র আপনার স্বাস্থয এবং সু রিা সু রক্তিে রজ়েজছ ো ক্তনক্তিে করজে
আপনাজক সমস্ত ের্য, েদারক্তক এবং প্রক্তশ্িণ ক্তদন।

•

কমমজিজত্র গে গকানও ক্তবপদ সম্পজকম আপনাজক অবক্তহে করুন এবং আপনার
সু রিার নয প্রজ়ো নী়ে সমস্ত সেকম ো অবেম্বন করুন।

2

•

ক্তনক্তিে করুন গে ক্তনরাপদ কাজ র পদ্ধক্তে রজ়েজছ এবং গসগুক্তে অনু সরণ করা হজে।

•

প্রজ়ো নজবাজে আপনাজক বযক্তি ে সু রিামূ েক সরঞ্জাম (গেমন সু রিার গ াো, হার্ম টুক্তপ, গ্লার্স, কাজনর মাফেস) ক্তবনামূ জেয ক্তদন।

•

েন্ত্রপাক্তে, সরঞ্জাম এবং বযক্তি ে সু রিা সরঞ্জাম সঠিকর্াজব বযবহার করা হজ়েজছ ো ক্তনক্তিে করুন।
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• ক্তনক্তিে করুন গে সমস্ত সু রিা সরঞ্জাম সু স্থ রজ়েজছ এবং ক্তন়েক্তমে ক্তর্ক্তিজে রিণাজবিণ
করা হ়ে। এটি সরঞ্জাম এবং েন্ত্রপাক্তেজে বযক্তি ে সু রিামূ েক সরঞ্জাম এবং সু রিা ার্ম
উর্জ়ের নযই প্রজো য।
• শ্রক্তমকরা স্বাস্থয এবং সু রিা প্রক্তেক্তনক্তেজদর সাজর্ সহজোক্ত ো করুন োরা শ্রক্তমকরা
ক্তনজ রাই গবজছ ক্তনজ়েজছ।
•

পেমাপ্ত কেযাণ সু ক্তবো সরবরাহ করা (গেমন ট়েজেট ইেযাক্তদ) ।

•

র্ারসাময হযান্ডক্তেংজ়ের প্রজ়ো ন সীমাবদ্ধ করজে বা এডাজনার নয পদজিপ ক্তনন ো আঘাজের কারণ হজে পাজর।

•

প্রোথ্ভিক ভচভকত্সোর অযাজেস সরবরাহ করুন।

•

গপশ্াদার স্বাস্থয ও সু রিা কেৃমপি কেৃমক প্রদি স্বাস্থয ও সু রিা সম্পক্তকমে গকানও আজদশ্ বা পক্তরদশ্মন প্রক্তেজবদন সম্পজকম অবক্তহে করুন।

•

অক্তনরাপদ কা প্রেযাখযান করার নয আপনাজক বরেোস্ত করক্র্ েোক্র ন্ো।

আিোর কী দোভয়ত্ব?
এক ন কমী ক্তহসাজব, আপনার কমমস্থজে স্বাস্থয এবং সু রিা সম্পক্তকমেও দাক্ত়েত্ব রজ়েজছ। আসজে, আপনার উক্তিে:
•

প্রার্ক্তমকর্াজব ক্তনজ র স্বাস্থয এবং সু রিার েত্ন ক্তনন এবং অনযজদর োরা আপনার কা টি দ্বারা প্রর্াক্তবে হজে পাজর।

•

আপনার ক্তনজ়ো কেম া আপনাজক গে সু রিা সরঞ্জামগুক্তে বযবহার করজে
বজেক্তছজেন গসগুক্তে সু রিার সরঞ্জামগুক্তে (উর়্ে বযক্তি ে এবং েন্ত্রপাক্তে ও
সরঞ্জামগুক্তেজে) বযবহার করুন।

•

স্বাস্থয এবং সু রিা সম্পক্তকমে সমসযাগুক্তেজে আপনার ক্তনজ়ো কেম া, আপনার
কমীজদর স্বাস্থয ও সু রিা প্রক্তেক্তনক্তে এবং প্রকল্প েত্ত্বাবো়েক (ক্তনমমাণ
সাইটগুক্তেজে) সাজর্ সহজোক্ত ো করুন।

•
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আপনার ক্তনজ়ো কেম া বা সু পারর্াই ারজক র্াঙ্গা সরঞ্জাম, েন্ত্রপাক্তে বা অনয গকানও সু রিা সমসযার কর্া বেু ন।
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•

এমন সরঞ্জাম বা েন্ত্রপাক্তে বযবহার করজবন না ো আপনার বা অনযানয শ্রক্তমকজদর িক্তে করজে পাজর।

•

কমমজিজত্র দাক্ত়েজত্বর সাজর্ দাক্ত়েত্ব পােন করুন।

•

গুরুের ক্তবপদ এবং ওএইিএসএ আইন েঙ্ঘজনর কর্া ক্তনজ়ো কারী বা সু পারর্াই ারজক ানান।

আিোর পকোন্ আইন্গর্ অভধকোর আক্ে?
ওএইিএসএ আইজনর আওো়ে আপনার এই অক্তেকার রজ়েজছ:
ানু ন।

•

আপনার কমমজিজত্র স্বাস্থয এবং সু রিার গে গকানও ক্তবপদ সম্পজকম

•

কমমজিত্রজক ক্তনরাপদ ও স্বাস্থযকর রাখজে অংশ্ ক্তনন।

•

অক্তনরাপদ কা প্রেযাখযান।

•

সক্তহংসো বা হ়েরাক্তনর র়্ে ছাডাই ক্তনরাপদ ও স্বাস্থযকর কমমজিজত্র কা করজে সিম হন।

আভি আরও র্থ্য পকোথ্োয় পেক্র্ েোভর?
কমমজিজত্র স্বাস্থয এবং সু রিা সম্পজকম আপনার গে গকানও উজদ্ব এবং প্রশ্ন র্াকজে পাজর সম্পজকম আপক্তন গপশ্া ে স্বাস্থয ও সু রিা কেৃমপজির
(ওএইিএসএ) সাজর্ গো াজো করজে পাজরন। সম্পূ ণম গ াপনী়েোর ক্তবষজ়ে আশ্বাস ক্তদন - আমরা এমন ক্তনজ়ো কারীজদর বক্তে না োরা অক্তর্জো উত্থাপন
কজরজছ বা েদন্ত করজে বজেজছ। োছাডা, আপক্তন গবনাজমও আমাজদর সাজর্ গো াজো করজে পাজরন।

আভি কীিোক্ব ওএইচএসএর সোক্থ্ পেোগোক্েোগ করক্র্ েোভর?
ওএইিএসএর ক্তবক্তর্ন্ন মােযজম গো াজো করা গেজে পাজর।
ঠিকানা: 17, Triq Edgar Ferro, Pietá PTA 1533, Malta
গটক্তে নং:

21247677

অক্তফস সম়ে এবং রুরী সমজ়ে: 99496786
ইজমইে: ohsa@gov.mt
গফসবু ক: OHSA Malta
ক্তি গমাবাইে অযাপ র্াউনজোর্ করুন BSafe@Work
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