Vietnamese

HiӇu biӃt nhӳng nhu cҫu sӭc khӓe và an toàn ӣ nѫi làm viӋc cӫa quý vӏ
Bҧn tin
H́ͳng d̓n cho nǵ͵i lao ÿͱng nhͅp ć
Ӣ Tây Úc, luұt pháp ÿòi hӓi nѫi làm viӋc cӫa quý vӏ phҧi có tiêu chuҭn an toàn cao, và
quý vӏ không bӏ thѭѫng tích và tәn hҥi vì công viӋc cӫa mình. ViӋc làm cho nѫi làm viӋc
an toàn hѫn phө thuӝc vào sӵ hӧp tác cӫa ngѭӡi chӫ và nhân viên.
Ngѭӡi chӫ có trách nhiӋm tҥo ra mӝt nѫi làm viӋc an toàn nhҩt có thӇ ÿѭӧc. ĈiӅu này
gӑi là “nhiӋm vө quan tâm”. Quý vӏ, vӟi tѭ cách là nhân viên, cǊng có nhiӋm vө quan
tâm ÿӇ làm viӋc an toàn và không ҧnh hѭӣng tӟi sӭc khӓe và sӵ an toàn cӫa ngѭӡi
khác.
Luұt pháp ӣ Tây Úc cǊng ÿòi hӓi ngѭӡi chӫ xem xét nhӳng nhu cҫu cá nhân cӫa ngѭӡi
lao ÿӝng trong viӋc tҥo ra mӝt nѫi làm viӋc an toàn. Ví dө, hӑ cҫn xem xét cách thӭc
truyӅn ÿҥt thông tin vӅ sӵ an toàn tӟi nhӳng ngѭӡi có kiӃn thӭc TiӃng Anh hҥn chӃ,
hoһc nhӳng ngѭӡi có nhu cҫu cө thӇ khác.
Tham gia vào nhӳng vҩn ÿӅ an toàn ӣ nѫi làm viӋc
Là mӝt nhân viên, quý vӏ có nhӳng cách khác nhau ÿӇ tham gia vào viӋc ÿҧm bҧo sӭc
khӓe và an toàn ӣ nѫi làm viӋc cӫa quý vӏ. Quý vӏ có thӇ làm viӋc này bҵng cách:
• nói chuyӋn trӵc tiӃp vӟi ngѭӡi chӫ, ngѭӡi giám sát và nhӳng ÿӗng nghiӋp vӅ mӑi
quan ngҥi mà quý vӏ có thӇ có;
• thông báo cho ngѭӡi giám sát hoһc ngѭӡi chӫ vӅ mӑi nguy hiӇm hoһc thѭѫng
tích, hoһc nhӳng nguy hiӇm hoһc thѭѫng tích có thӇ xҧy ra;
• tham gia ÿào tҥo vӅ mӑi quy trình mà quý vӏ không quen;
• hӓi vӅ mӑi vҩn ÿӅ quý vӏ không hiӇu;
• nӃu cҫn thiӃt, yêu cҫu cung cҩp thông tin và ÿào tҥo theo cách thích hӧp ÿӇ phù
hӧp vӟi nhӳng nhu cҫu cӫa quý vӏ, ví dө bҵng viӋc sӱ dөng phiên dӏch và thông
dӏch; và
• nӃu có ÿҥi diӋn sӭc khӓe và an toàn hoһc mӝt ӫy ban sӭc khӓe và an toàn, hãy
ÿһt nhӳng vҩn ÿӅ vӟi hӑ.
Trên trang mҥng WorkSafe, có thông tin vӅ cách thӭc thӵc hiӋn viӋc này. WorkSafe là
mӝt cѫ quan cӫa chính phӫ có quyӅn thi hành nhӳng luұt vӅ sӭc khӓe và an toàn và
ÿiӅu tra các quan ngҥi vӅ nhӳng nѫi làm viӋc không an toàn. WorkSafe cǊng có mӝt
trung tâm thông tin ÿӇ quý vӏ có thӇ gӑi ÿiӋn nӃu có quan ngҥi hoһc yêu cҫu thông tin.
Quý vӏ có thӇ ÿӅ nghӏ rҵng yêu cҫu cӫa quý vӏ ÿѭӧc giӳ bí mұt và nhӳng thông tin vӅ
quý vӏ không ÿѭӧc ÿѭa cho ai khác.
WorkSafe
Tҫng 5, 1260 Hay Street, WEST PERTH WA 6005
ĈiӋn thoҥi: 1300 307 877
Fax: (08) 9321 8973
Email: safety@commerce.wa.gov.au
Trang mҥng trên internet: www.worksafe.wa.gov.au
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Danh mөc nhӳng quyӅn và trách nhiӋm cӫa quý vӏ
Ngѭӡi chӫ cӫa quý vӏ có trách nhiӋm ÿҧm bҧo rҵng:
-

quý vӏ ÿѭӧc ÿào tҥo ÿӇ thӵc hiӋn công viӋc cӫa quý vӏ mӝt cách an
toàn;

-

quý vӏ có thông tin vӅ nhӳng nguy hiӇm và rӫi ro liên quan tӟi công
viӋc cӫa quý vӏ;

-

quý vӏ biӃt cách sӱ dөng thiӃt bӏ, máy móc và hóa chҩt cҫn ÿӇ làm
viӋc an toàn và không có rӫi ro cho sӭc khӓe cӫa quý vӏ;

-

quý vӏ biӃt cách sӱ dөng và quan tâm tӟi thiӃt bӏ bҧo hӝ cá nhân và
sӵ an toàn;

-

quý vӏ biӃt cách giҧi quyӃt mӑi khiӃu nҥi hoһc quan ngҥi vӅ sӵ an
toàn;

-

quý vӏ biӃt phҧi làm gì nӃu có tình trҥng khҭn cҩp;

-

quý vӏ nӃu biӃt phҧi làm gì nӃu quý vӏ bӏ thѭѫng;

-

quý vӏ biӃt quyӅn ÿòi bӗi thѭӡng nӃu quý vӏ bӏ thѭѫng;

-

quý vӏ biӃt rҵng quý vӏ có quyӅn ngӯng làm viӋc nӃu quý vӏ tӵ cho
rҵng mình bӏ nguy hiӇm; và

-

quý vӏ biӃt rҵng quý vӏ có thӇ liên hӋ vӟi WorkSafe ÿӇ giúp quý vӏ vӟi
nhӳng quan ngҥi vӅ sӵ an toàn.

ĈӇ ÿáp ӭng nhӳng trách nhiӋm vӅ sӭc khӓe và an toàn ӣ nѫi làm viӋc,
quý vӏ có trách nhiӋm phҧi:
-

theo ÿúng nhӳng hѭӟng dүn ÿѭӧc cung cҩp ÿӇ ÿҧm bҧo sӭc khӓe
và an toàn khi lao ÿӝng;

-

ÿҧm bҧo rҵng nhӳng hành ÿӝng cӫa quý vӏ khi lao ÿӝng không gây
thѭѫng tích cho ngѭӡi khác;

-

báo cáo mӑi nguy hiӇm, thѭѫng tích hoһc sӭc khӓe xҩu cho ngѭӡi
giám sát và/hoһc ngѭӡi chӫ cӫa quý vӏ;

-

quan tâm tӟi mӑi thiӃt bӏ bҧo hӝ cá nhân và an toàn nhѭ ÿѭӧc hѭӟng
dүn và báo cáo mӑi quan ngҥi vӅ thiӃt bӏ này;

-

theo ÿúng nhӳng quy trình trong trѭӡng hӧp khҭn cҩp nhѭ ÿѭӧc yêu
cҫu; và

-

hãy hӓi nӃu quý vӏ không hiӇu thông tin ÿѭӧc cung cҩp cho quý vӏ.
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Nhӳng nguӗn trӧ giúp thêm
Công Ĉoàn Tây Úc (Unions WA)
Công Ĉoàn Tây Úc (Unions WA) là tә chӭc công ÿoàn hàng ÿҫu cӫa bang, ÿҥi diӋn trên
40 công ÿoàn thành viên và nhӳng hӝi viên cӫa hӑ. Các công ÿoàn có thӇ tѭ vҩn vӅ
nhӳng quyӅn lӧi cӫa ngѭӡi lao ÿӝng.
Tҫng 4, 445 Hay Street, PERTH WA 6000
ĈiӋn thoҥi: (08) 9328 7877
Fax: (08) 9328 8132
Email: unionsyes@unionswa.com.au
Trang mҥng internet: www.unionswa.com.au
WorkCover Tây Úc (Workcover WA)
WorkCover Tây Úc là cѫ quan chính phӫ cӫa bang có trách nhiӋm vӅ quҧn lý thѭѫng
tích và bӗi thѭӡng cӫa ngѭӡi lao ÿӝng.
2 Bedbrook Place, SHENTON PARK WA 6008
ĈiӋn thoҥi: (08) 9388 5555
Fax: (08) 9388 5550
Trang mҥng internet: www.workcover.wa.gov.au
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