هل ال بد لي أن أخبر األشخاص اآلخرين بأنني
عندي فيروس كبدي ج؟
التوظيف:
يجب أن يشرح صاحب العمل الذي يبحث عن
معلومات عن صحتك لماذا يتم جمع معلومات
عن صحتك الشخصية والغرض من استخدام
هذه المعلومات.

●

يحق لك أن تسأل عن معلومات حول ما هي تلك المتطلبات .كما
ويحق لك أيضا ً الحصول على نسخة من المعلومات المقدمة إلى
صاحب العمل الذي تعمل لديه عن طريق المؤسسة الطبية .إذا
كنت ال توافق على تقديم معلومات لصاحب العمل ،فإن المؤسسة
الطبية ال يمكن أن تقدم أي معلومات لصاحب العمل.

●

إذا سألك صاحب العمل عن حالة إصابتك بحالة الفيروس الكبدي
ج ،ما لم تكن واحد من الخمسة فئات الموضحة بعاليه ،فأنت غير
ُملزم قانونًا باإلفصاح عن حالة إصابتك بالفيروس الكبدي ج .

●

فإذا ما كنت ال تقع ضمن أحد هذه الفئات الخمس الذين ُملزمون
باإلفصاح عن حالة إصابتهم بالفيروس الكبدي ج .من ثم فإن ذلك
يرجع لصاحب العمل الذي تعمل لديه القيام بإثبات أنه في
الظروف الحالية علي وجه الخصوص ،فإنه من المناسب أن
يطلب منك اإلفصاح عن حالة إصابتك بالفيروس الكبدي ج.

●

في ظروف معينة ،قد تكون هناك عواقب بالنسبة لك و  /أو
صاحب العمل الذي تعمل لديه فيما يتعلق بتغطية العمل أو
موضوعات التأمين ،إذا لم تكن قد قمت بالكشف عن حالة إصابتك
بالفيروس الكبدي ج .

●

إذا كان لديك أي استفسار عن الظروف الشخصية الخاصة بك،
يمكنك االتصال بخط المعلومات الخاص بالفيروس الكبدي جعلى
رقم  1800703003وذلك من أجل الحصول على المزيد من
المشورة.

متى يكون ال بد لي من القيام باإلفصاح عن حالة
إصابتي بفيروس الكبدي ج؟
 -1إذا ما رغبت في االلتحاق بالعمل بخدمات بقوات الدفاع
االسترالية/االستخبارات أو إذا ما كنت عضواً حالياً.
 -2إذا كنت من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعرضون إلجراءات
في هذا الشأن .EPP
 -3إذا ما رغبت بأن تكون من األشخاص المتبرعين بالدم :فإن األشخاص
المصابين بفيروس الكبدي ج ،أو الذين كان لديهم فيروس كبدي ج ،يتم
استثنائهم من التبرع بالدم.
 -4إذا ما كنت من المتقدمين بطلب للتأمين على الصحة و/أو علي الحياة.
 -5بالنسبة لبعض إتحادات الفنون القتالية  /أو المنافسات حيث ال يتم تطبيق
"قواعد الدم".

القيام باستكمال النموذج الذي يسأل
عن التهاب الكبدي ج
األسنان  /الناحية الطبية:
قد يكون هناك أسبابًا صحية /أو طبية عن لماذا قد تكون فكرة
جيدة لإلفصاح عن حالة إصابتك بالفيروس الكبدي ج( ،على
سبيل المثال ضعف صحة الفم واألسنان بسبب انخفاض كمية
اللعاب ،أو وجود كبد تالف غير قادر على عملية المعالجة
الطبية) ،ومع ذلك ،فإنه من وجهة النظر القانونية ،فأنت لست
ُملزماً باإلفصاح عن هذه المعلومات .ودائما ما يتم التعامل مع
سوائل الجسم والدم على أنها معدية من قبل العاملين في المجال
الصحي و الذين هم مطالبون بأن يتبعوا مراقبة اإلرشادات
التوجيهية لمكافحة العدوى والتي تحميك وتحميهم من العدوى
.المحتملة

Info Sheet

●

يجب القيام بعمل فحوص طبية قبل التعيين ،من قبل مؤسسة
طبية .وتعد نتائج هذه الفحوصات سرية فيما بينك وبين المؤسسة
الطبية .كما أن نتائج الفحوصات الطبية السابقة للتعيين  ،تكون
مشمولة بتكافؤ الفرص ،والخصوصية وأعمال السجالت
الصحية .والتقييم الطبي الذي يطلبه صاحب العمل الذي تعمل
معه أو صاحب العمل المحتمل ،قد يقيس فقط قدرتك (أو لياقتك
البدنية) ألداء المتطلبات الالزمة للوظيفة (المهام األساسية).

إخبارك للناس اآلخرين بأن لديك فيروس كبدي ج يسمى إفصاح عن سر.
ستقدم لك هذه النشر نصيحة بشأن إذا كنت بحاجة إلى اإلفصاح عن ذلك
بشكل قانوني في معظم األعمال واألنشطة الرياضية والمواقف االجتماعية
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مالحظة :
 -1تشمل إجراءات التعرض للنقل الجراحة التي تتم داخل تجاويف
الجسم بأدوات حادة ،حيث ال يوجد دائما ً للعاملين في المجال
الصحي خط فاصل فيما بين العينين وأيديهم ،وهذا ينطبق
على الجراحين/أطباء األسنان وأي من العاملين في مجال
الرعاية الصحية المشاركين عن قرب في اإلجراء الجراحي.
 -2القواعد الخاصة بالدم في الرياضة تعني أن الالعب الذي ينزف

خلفية عن المشورة بشأن اإلفصاح
●

يعتبر الفيروس الكبدي ج هو فيروس منقول عن

طريق الدم .ويحدث انتقال الفيروس عند دخول الدم
الملوث مجرى الدم لشخص آخر.
●

وفقا ً إلطار المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة

المهنية بالحكومة االسترالية ،تعتبر جميع سوائل الجسم
والدم واألمراض معدية في جميع األوقات.
●

قد تم "وضع إجراءات قياسية لمكافحة العدوى"

للوقاية الصحية لكل من العامل والعميل من العدوى من
الدم وسوائل الجسم ،ويقوم العاملين بالرعاية الصحية

يتم استبعاده من اللعب حتى يتم توقف النزيف وتغطية الجرح.

بمعاملة كل شخص على أساس أن دمائهم و/أو سوائل

ويكون االستبعاد مطلوبًا بسبب النزيف ،وليس بسبب أن

جسمهم معدية (شاملة أنفسهم).

الالعب قد يعاني من الفيروس الكبدي ج .ويتم معاملة كافة

●

يجب أن تكون كافة ممارسات العمل ،شاملة أي

ممارسات وقائية ،غير تمييزية.

الالعبين بنفس الطريقة .ولذلك ،فإنه ليس مطلوبا ً اإلفشاء

●

بسبب حالة الالعب اذا كان مصابا بالفيروس الكبدي ج.

الخصوصية والسرية لكافة األشخاص.
●

يجب علي كافة أماكن العمل أن تحمي وتحافظ على
أصحاب العمل يتحملون المسئولية القانونية في اتخاذ

اإلجراءات المناسبة للحفاظ على سالمة بيئة العمل داخل
لالتصال بمؤسسة فيكتوريا لفيروسات الكبدي ج

أماكن العمل للعاملين وعامة الجمهور.

خط المعلومات لاللتهاب الكبدي 1800 703 003

العاملين لديهم واجب مطابق في القيام بالرعاية المناسبة

البريد اإللكترونيinfo@hepvic.org.au :

لسالمتهم وسالمة اآلخرين والتعاون مع صاحب العمل الذين
يعملون معه فيما يتعلق بصحة وسالمة مكان العمل.

Web: www.hepvic.org.au
ملحوظة :ليس كل أماكن العمل أو مقدمي الخدمة لديهم فهم جيد

تم وضع صفحة المعلومات هذه كدليل عام فقط .وليس

بالقانون ومسئوليتهم فيما يتعلق بفيروسات الدم المنقولة ،أو

الغرض منها إحالل مشورة قانونية أو طبية.

بالسياسات واإلجراءات والتي من شأنها ان تؤخذ في االعتبار .و مع
ذلك ،فإن الشخص المصاب بالفيروس الكبدي ج ليس مطلوبا منه

إنتاج – مؤسسة فيكتوريا لفيروس االلتهاب الكبدي
تمت المراجعة في أكتوبر 2010

اإلفصاح عن حالته ،وبغض النظر عن تفهم أصحاب العمل
لمسئوليتهم في هذا الخصوص.

هاتف خط االتصال الخاص بمعلومات عن االلتهاب

وتود مؤسسة فيكتوريا لفيروس الكبد أن تشكر

الكبدي

األشخاص التالية لمشورتهم:
● مؤسسة مادوكس لالستشارات القانونية.
● أعضاء مؤسسة فيكتوريا لفيروس الكبد.
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