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ਕੀ ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2020 (WHS ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦ ੇਵੀ ਕੁੱਝ 
ਕਰਤੱਵ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਤਰਫੋੋਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤ ੇਰੱਖਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਉਸ 
ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਹਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਅੰਡਰਟੇਹਕੰਗ (PCBU) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ ੈਹਕ ਇਸ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਹਹਤ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਸਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਵਾਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦ ੇਕੁੱਝ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। 

ਹਜੰਨਾ ਹਚਰ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾ ਂਇਸਦ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਚਰ  
ਉਹ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ PCBU ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਹਕ WHS ਐਕਟ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਹਂਕ, ਹਕਉਂਹਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂ 
ਨੰੂ ਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਤੱਵ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਹਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ  
ਉਂਝ ਹੀ ਆਮ ਕਰਤੱਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਹਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਦਾਰ ੇਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਨੰੂ PCBU ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇWHS ਕਰਤੱਵ ਹਨ। 

ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਹਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ Occupational Safety and Health Act 1984 (ਹਕੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤ ੇਹਸਹਤ ਐਕਟ 
1984) ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹਡਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਹਹਤ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਹਡਊਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗ,ੇ  
WHS ਐਕਟ ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਤੱਵਾ ਂਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਲੰਟੀਅਰ (ਸਵੈ-ਸੇਵੀ) ਕਕਸਨੰੂ ਮੰਕਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?
ਵਲੰਟੀਅਰ (ਸਵ-ੈਸੇਵੀ) ਉਹ ਹਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਹਬਨਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਹਵੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦ ੇਹਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਆਪਣੀ 
ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤ ੇਖ਼ਰਹਚਆ,ਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਂਭੋਜਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ PCBU ਹ,ੈ ਤਾ ਂWHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਹਹਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੰੂ 'ਵਰਕਰਾ'ਂ ਵਜੋਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ 
ਅਤ ੇPCBUs ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਾਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੰੂ ਉਹੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਹ ਆਪਣ ੇਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦੰਦੀ ਹੈ।
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WHS ਦੁਆਰਾ ਕਕਹੜੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ ਂਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ?
WHS ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹਸਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੁਭਾਹਵਕ 
ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਸਮਾਹਜਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾ ਂਹਨੱਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਹਕਸ ੇਗਤੀਹਵਧੀ ਨੰੂ ਕੰਮ 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾ ਂ'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇWHS ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹਨ?
ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਜੋ ਹਕ ਇੱਕ PCBU ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ 
ਇਸਦ ੇਕਾਹਮਆ ਂਅਤ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਂਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਹਲਆ ਂਅਤ ੇਜਨਤਾ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ WHS ਐਕਟ ਹਵੱਚ, ਹਸਹਤ ਦ ੇਮਤਲਬ ਹਵੱਚ ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਹਸਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 'ਇਹ ਹਕਵੇਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਕ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਡਊਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ 
ਹਵਹਾਰਕ ਹੈ' ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ। 

ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਕਿਆ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ WHS ਐਕਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਹਕ ਖ਼ਤਹਰਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਜ਼ੋਖਮਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਵਹਾਰਕ 
ਹੈ।  ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਜ਼ੋਖਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ 
ਹਵੱਚ ਚਾਰ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ:

1. ਖ਼ਤਕਰਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ੋ- ਪਤਾ ਕਰ ੋਹਕ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.	 ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰ ੋ- ਹਕਸ ੇਖ਼ਤਰ ੇਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝ,ੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਹਕੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਇਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ੋ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ੂਕਰ ੋਜੋ ਹਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਾਲਾਤਾ ਂਹਵੱਚ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਹਵਹਾਰਕ ਹੈ।
4.	 ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂ'ਤ ੇਮੁੜ-ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ੋ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ

PCBU ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਲਾਗ ੂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਕ ਹਸਹਤ ਜਾ ਂਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹ ੈਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਵਹਾਰਕ ਹੈ। 

ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦ ੇਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ? 
ਮੋਟ ੇਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹ ਹਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਦ ੇਪੂਰ,ੇ ਜਾ ਂਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਹੱਸ ੇਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਲੈਣ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। PCBU ਉੱਤ ੇਹਕਸ ੇਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤ ੇਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹ ੈਜੋ ਇਹ 
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਹਕ ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਹਕ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਕਮੇਟੀਆ ਂਦ ੇ
ਮੈਂਬਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ - ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭੂਹਮਕਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

PCBU ਦ ੇਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆ ਂਹਡਊਟੀਆ ਂਹਨ ਜੋ WHS ਐਕਟ ਹਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਂ
ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ(due diligence obligations) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਹਕ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੰੂ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਉਹਚਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ 
ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

PCBU ਲਈ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ WHS ਹਡਊਟੀਆ ਂਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਕਸ ੇਬੋਰਡ ਜਾ ਂਕਮੇਟੀ 
ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ PCBU ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, 'ਤੇ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਡਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਹਣ 
ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਧਕਾਰੀ ਜੋ PCBU ਦ ੇਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਡਊਟੀ ਦੀ 
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-12/211099_GL_WHSOfficers.pdf
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ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀਆ ਂWHS ਕਡਊਟੀਆ ਂਕੀ ਹਨ?  
PCBU ਦ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਦੀਆ ਂਹਡਊਟੀਆ ਂਹਨ ਹਕ ਉਹ  ਆਪਣੀ ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਉਹਚਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਕ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਕੰਮ ਜਾ ਂਭੁੱਲ ਦੂਹਜਆ ਂਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਹਵੱਚ WHS ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ PCBU ਦੀਆ ਂਢੁੱਕਵੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਹਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਦ ੇ
ਮਾਮਹਲਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਧ ਹਵੱਚ ਹਕਸ ੇਵੀ ਵਾਜਬ ਨੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾ ਂਹਵੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹਨਾ ਂਕਾਹਮਆ ਂਦੀਆ ਂਹਡਊਟੀਆ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਸੀਮਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਵਾਲੰਟੀਅਰ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਹਕਸ ੇ
ਹੋਰ ਹਹੱਸ ੇਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਕਕਸ ੇਘਟਨਾ ਕਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂ
ਕਡਊਟੀਆ ਂਕਕਸ ਦੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ? 
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ PCBU ਦਾ ਫੋਰਜ਼ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਾਹਮਆ ਂਅਤ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਵਹਾਰਕ ਹੈ। 

ਕਾਹਮਆ ਂਅਤ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਵਵਹਾਰਕ ਹ,ੈ ਹਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਦੂਹਜਆ ਂਨੰੂ ਬੇਲੋੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਵਧੇਰ ੇਹਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਧਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਕਰਤੱਵਾ ਂਅਤ ੇਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ  
ਸੇਫੋਟੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤ ੇਸੰਬੰਹਧਤ ਹਨਯਮਾ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf

