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Sự an toàn cho công nhân
Khi quý vị làm việc trong một vườn nho hoặc nhà
máy rượu tại Tiểu Bang Nam Úc, luật sức khỏe và
an toàn đòi hỏi chủ nhân tuyển dụng (những người
trả tiền trực tiếp cho công việc của quý vị) làm tất cả
những gì có thể làm được nhằm bảo đảm công việc
của quý vị an toàn - rằng quý vị không bị tổn thương.
Nếu quý vị tình cờ bị thương tại nơi làm việc, cũng
có những luật đòi hỏi chủ nhân tuyển dụng quý vị
trả tiền bảo hiểm để giúp quý vị trở lại làm việc.
Điều này được gọi là bảo hiểm trở lại làm việc. Nếu
quý vị bị tổn thương, bảo hiểm có thể chi trả cho
việc điều trị y tế của quý vị như nhờ bác sĩ khám và
điều trị hoặc trả tiền thuốc và tiền lương cho đến khi
quý vị có thể làm việc trở lại.
Những luật này bao gồm tất cả các công nhân,
ngay cả trường hợp quý vị có chiếu khán tạm thời
(temporary visa).
CHỦ NHÂN TUYỂN DỤNG QUÝ VỊ PHẢI
LÀM GÌ
Chủ nhân tuyển dụng quý vị phải chăm sóc sức
khỏe và sự an toàn của quý vị trong khi quý vị đang
làm việc. Họ phải:
• bảo đảm có người chỉ cho quý vị cách thực hiện
công việc của quý vị một cách an toàn

• bảo đảm có người coi chừng cho quý vị
• không yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì cần giấy
phép vận hành đặc biệt, như lái xe, điều khiển cần
cẩu hoặc xe nâng hàng nếu quý vị không có bằng
lái chính xác
• có các công cụ và thiết bị phù hợp để quý vị thực
hiện công việc của mình một cách an toàn, và
• cung cấp cho quý vị thiết bị an toàn nếu quý vị cần
nó để thực hiện công việc của quý vị.
Quy trình vận hành an toàn
Khi có nguy cơ bị tổn thương vì công việc mà quý
vị làm, chủ nhân tuyển dụng quý vị nên có một cách
thức thích hợp để thực hiện công việc một cách an
toàn. Đôi khi được gọi là một quy trình vận hành
an toàn (SOP), tài liệu này nhắc nhở công nhân về
những gì có thể làm cho họ bị tổn thương và những
gì có thể được thực hiện để giảm thiểu rủi ro xảy ra
điều đó.
Ví dụ, để làm cho công việc an toàn hơn, một quy
trình có thể đòi hỏi 2 người nhấc một vật, hoặc để
cho người nào đó có giấy phép vận hành xe nâng
hoặc bắt đầu công việc sớm hơn vào mùa hè khi
thời tiết không nóng lắm. Quy trình cũng có thể đòi
hỏi quý vị mặc thiết bị an toàn.

Trong trường hợp một quy trình vận hành an toàn
hiện hữu đối với một nhiệm vụ, quý vị phải đọc nội
dung cuả quy trình đó hoặc phải được cho biết nội
dung đó bao gồm những gì, để bảo đảm quý vị hiểu
và có thể làm theo đúng quy trình. Nếu quý vị vẫn
không chắc chắn, hãy nhờ người giám thị quý vị
hoặc một công nhân có kinh nghiệm hơn giúp đỡ
quý vị trước khi bắt đầu công việc.
Thiết bị an toàn
Đôi khi, thiết bị an toàn có thể cần thiết khi làm
việc trong vườn nho hoặc nhà máy rượu để làm cho
công việc an toàn hơn. Thông thường nó được gọi
là thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và thiết bị đó có thể
là mũ cứng, kính an toàn, găng tay, giày ống hoặc
nút bịt tai.
Thiết bị này cần phải ở trong tình trạng tốt và phải
phù hợp với quý vị một cách thoải mái. Quý vị nên
được chỉ dẫn cách sử dụng và quý vị cần mặc và sử
dụng thiết bị đúng cách thức.
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần một thêm một thứ
gì đó để giữ an toàn cho quý vị, hãy nói chuyện
với người giám thị quý vị, một công nhân có kinh
nghiệm hơn hoặc với Người Đại Diện Công Nhân
Phụ Trách Về Sức Khỏe và Sự An Toàn (HSR) nếu
có người này tại nơi làm việc của quý vị.
QUÝ VỊ PHẢI LÀM GÌ
Là một công nhân, luật pháp quy định rằng có
những điều quý vị phải làm để giữ cho bản thân và
đồng nghiệp của quý vị an toàn trong công việc.
Những điều này bao gồm:
• đủ sức khỏe để làm công việc của quý vị
• làm những gì người giám thị của quý vị bảo quý
vị làm miễn là hợp lý - quý vị hiểu những gì phải
làm và quý vị có thể làm điều đó mà không làm
chính mình hoặc người khác bị tổn thương
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• không sử dụng hoặc đang trong tình trạng bị ảnh
hưởng bởi rượu hoặc ma túy tại nơi làm việc
• không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn thương
cho quý vị hoặc bất cứ ai khác tại nơi làm việc.
Nếu quý vị không hiểu phải làm gì tại nơi làm việc,
quý vị nên nhờ người giám thị quý vị hoặc một
công nhân có kinh nghiệm hơn giúp đỡ.
Những điều tại nơi làm việc có thể làm quý vị bị tổn
thương bao gồm:
• sử dụng thiết bị khi không ai đã dạy cho quý vị
làm thế nào để sử dụng đúng cách
• không đeo hoặc sử dụng đúng thiết bị an toàn
(PPE) hoặc đeo không đúng cách
• cắt bớt trình tự để làm cho nhanh
• làm những điều khiến quý vị mất tập trung vào
nhiệm vụ khi đang làm việc (như sử dụng điện
thoại di động khi quý vị đang làm việc).
Tại Tiểu Bang Nam Úc, luật pháp quy định rằng
quý vị có quyền nêu câu hỏi về công việc quý vị đã
được yêu cầu thực hiện và trả lời không nếu quý vị
được yêu cầu làm công việc có thể gây tổn thương
cho quý vị. Nếu quý vị được yêu cầu làm điều gì đó
mà quý vị nghĩ có thể không an toàn, hãy dừng lại
và nói chuyện với người chỉ huy hoặc người giám
thị quý vị.
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn nhờ
cố vấn về tờ thông tin này, xin hãy liên lạc với
SAWIA qua số điện thoại 8222 9277 hoặc
admin@winesa.asn.au.

www.facebook.com/WineSouthAustralia
twitter.com/WineSouthAus
www.youtube.com/user/SouthAustralianWine/featured
www.instagram.com/winesouthaustralia/
www.linkedin.com/company/winesouthaustralia/
Email: admin@winesa.asn.au
Website: winesa.asn.au
Phone: +61 8 8222 9270

