
Những doanh nghiệp nhỏ 
thường bận rộn. Nhưng để 
cho doanh nghiệp nhỏ của 
quý vị được an toàn là điều 
cần thiết - việc này không quá 
khó, và thường giúp quý vị 
tiết kiệm được thời gian và 
tiền bạc về lâu về dài.

Được hỗ trợ bởiĐược hỗ trợ bởi

Tư vấn miễn phí, độc lập, 
bảo mật và phù hợp với đặc 

thù của doanh nghiệp để 
giữ an toàn cho nhân viên 

của quý vị.

Bảo mật

Độc lập

Phù hợp với đặc thù của 
doanh nghiệp

Hãy nộp đơn ngay 
worksafe.vic.gov.au/ohsessentials

trình HS  
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Chương



OHS Essentials (An toàn Sức khỏe 
Nghề nghiệp) là chương trình gì?

Tư vấn miễn phí, độc lập, bảo mật 
và phù hợp với đặc thù của doanh 
nghiệp để giữ an toàn cho nhân 
viên của quý vị. 
Trong thời gian 12 tháng, quý vị sẽ kết hợp làm việc 
chặt chẽ với một chuyên viên tư vấn về sức khỏe 
và an toàn nhằm cải thiện sự an toàn cho doanh 
nghiệp của quý vị. Qua ba lần đến, chuyên viên tư 
vấn sẽ lập một kế hoạch hành động thưc tiễn và 
phù hợp với đặc thù doanh nghiệp cho quý vị.

Điều tuyệt vời nhất - chuyên viên tư vấn 
đến doanh nghiệp của quý vị vào thời 
điểm quý vị thấy thuận tiện nhất.

Tại sao vấn đề an toàn lại 
tốt cho doanh nghiệp?
Thúc đẩy nhận thức tích cực về an toàn, thực hiện 
việc kiểm soát hiệu quả nguy cơ về an toàn và quyết 
tâm liên tục cải thiện không những chỉ tốt cho 
nhân viên mà còn rất tốt cho doanh nghiệp nữa.

Qua Chương trình OHS Essentials, quý vị có 
thể học hỏi được những công cụ rất quan 
trọng nhằm bảo đảm nhân viên của quý vị 
được an toàn - giúp gia tăng năng suất và 
giảm nguy cơ bị tai nạn tại nơi làm việc.

Tôi có thể mong đợi những gì?
Trong buổi đến doanh nghiệp, nhân viên tư vấn OHS 
sẽ giải thích cho quý vị biết những nghĩa vụ của người 
chủ theo luật của Tiểu bang Victoria về sức khỏe và 
an toàn và giúp quý vị nhận biết những nguy hiểm 
và nguy cơ về an toàn của doanh nghiệp quý vị.

Kế hoạch hành động của quý vị
Nhân viên tư vấn OHS sẽ cùng làm việc với quý vị để 
lập kế hoạch phù hợp với đặc thù doanh nghiệp của 
quý vị. Bản kế hoạch sẽ vạch ra những nguy hiểm về 
an toàn đã nhận biết được và biện pháp để tối thiểu 
hóa những nguy cơ. Bản kế hoach được lập ra cho 
quý vị thích nghi theo thời gian.

Tôi có hội đủ điều kiện không?
Có phải quý vị là một:

1. doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa
Doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa (có tối đa 60 nhân viên) 
có đóng bảo hiểm WorkCover.

2. doanh nghiệp cá thể có nhân viên hợp đồng
Doanh nghiệp cá thể có nhân viên hợp đồng cũng 
có thể hội đủ điều kiện nộp đơn nhưng phải có đóng 
bảo hiểm WorkCover.

Các câu hỏi thường gặp
Nhân viên tư vấn có báo cáo cho WorkSafe những 
vấn đề họ phát hiện không?

Nhân viên tư vấn của chương trình không làm việc 
cho WorkSafe và những đề nghị của họ hoàn toàn 
được bảo mật.

Có phải tốn khoản tiền nào không?

Tham gia vào chương trình không tốn tiền.

Buổi đến cơ sở doanh nghiệp lần đầu tiên kéo dài 
bao lâu?

Buổi đến cơ sở doanh nghiệp lần đầu tiên mất tối 
đa 3 tiếng, và những buổi tiếp theo sẽ chừng 2 đến 
3 tiếng.

Muốn biết thêm thông tin?
Hãy gọi cho dịch vụ tư vấn của WorkSafe qua 
số 1800 136 089 hoặc xem trong trang mạng 
worksafe.vic.gov.au/ohsessentials

Các bước tiếp theo

Hãy sử dụng mẫu đơn trực tuyến 
nộp đơn ngay –  
worksafe.vic.gov.au/ohsessentials


