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ਭੂਨਮਕਾ 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਿਾ ਅਨਹਮ ਹੈ। ਪਰਬੂੰਿਕੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਖਤਰੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਿੀ ਤਹੁਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿ ੂੰ  ਹਠੇਾਂ ਨਲਖੇ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

• ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣਾ 
• ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ 
• ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪ ਰਾ ਉਤਰਿਾ। 

 

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਿ ੂੰ  ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਹੁਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿ ੂੰ  ਕਈਆਂ ਖਰਨਚਆਂ, ਨਜਵੇਂ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਦੇ ਿੋਨਟਸਾਂ, ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਨਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹ ੈ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਦੂੰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿ ੂੰ  ਤਸੁੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਵਿੱਚਲੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ੇਵੀ ਅਕਾਰ ਦ ੇਵਪਾਰ ਅਤ ੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਦਰਨਜਆਂ ਦ ੇਖਤਨਰਆਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਨਫਰ ਵੀ ਵਿੱਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜ ੋਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤ ੇਜਿਤਾ ਦੀ ਨਸਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਡ ੇਦਰਜ ੇਦਾ ਖਤਰਾ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਵਿੇਰ ੇਗੁੂੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ 
ਲਾਗ  ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਨਗਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਕਈ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਨਕਿੱ ਤਾ ਨਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ (ਓ ਐਚ ਐਸ) ਖਤਨਰਆਂ 
ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਨਸਰਫ ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਅਤੇ ਕ ੜੇ ਦੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਓ 
ਐਚ ਐਸ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੀਆਂ ਓ ਐਚ ਐਸ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਿ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ WorkSafe Victoria ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰ ੇ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਿੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਇਕ ਸਾਿਾਰਣ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 

ਿ ੂੰ  ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਨਬਆਿ ਵਜੋਂ ਿਾ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਤਵ ਨਸਰਫ ਸਾਿਾਰਣ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਨਵਆਪਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। 

ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਲੂੰ ਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੂੰਟੀ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ,ਚਲੂੰ ਤ ਜਾਂ ਪ ਰੀ 
ਹੈ। 

ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਖਤਰਾ ਉਹ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਿ ੂੰ  ਪਸ਼ੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੋਖਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿੁਕਸਾਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਜਵੇਂ ਿ ੂੰ ਆਂ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੁਿੱਲਣਾ)। 

• ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ)। 

• ਮਾਨਿਅਮ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਜਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਮ ਗਾਹਕ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਮਿੱਟੀ)। 
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ਦੋ ਕਾਰਕ ਰਲ ਕੇ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਿ: ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਅਤੇ ਿਤੀਜਾ। 

• ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿਨਵਿੱ ਖ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਕ ਜੋਖਮ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਏਗਾ। 

• ਿਤੀਜਾ ਜਖੋਮ ਕਰਕੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਅਸਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ: 

• ਜੋਖਮ ਖਤਮ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਇਸਿ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਿਾ 

• ਜੋਖਮ ਿ ੂੰ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ 

• ਇੰਜੀਿੀਅਨਰੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਜੋ ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਿ ੂੰ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਦੀਆਂ ਹਿ – ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੂੰਦ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਜਾਂ 
ਬੂੰ ਿਹ  (ਬੂੰ ਿਹ  ਿੂੰ ਡਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੂੰ ਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਰਸਣ ਿ ੂੰ  ਰੋਕਦੀ ਹੈ) 

• ਪਰਬੰਿਕੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ। 
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ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਪੜਹਾਅ 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਿੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਹਾਅ ਹਿ (ਵੇਖ ੋਟੇਬਲ 1)। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜਹਾਅ 1 ਉਪਰ ਵਾਨਪਸ 
ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਿੀ ਿ ੂੰ  ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 

ਨਚਿੱਤਰ 1: ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਪੜਹਾਅ 

 

 

ਟੇਬਲ 1: ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਪੜਹਾਅ  

ਪੜਹਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵਾ 

1 ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਕਹੜੇ ਜਖੋਮ ਮੌਜ ਦ ਹਿ ਜੋ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਿ? 

2 
ਖਤਨਰਆਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ ਉਪਰ ਆਿਾਨਰਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹ?ੈ 

3 
ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਲਾਗ  
ਕਰਿਾ ਖਤਰੇ ਿ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਿ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

4 
ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ 

ਵਪਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਉਹ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ 



ਖਤਰਾ ਪਰਬੂੰ ਿ 

ਪੜਹਾਅ ਦੋ: ਖਤਨਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
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ਪੜ੍ਹਾਅ ਪਨਹਲਾ: ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਹੈ 

ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯਨੋਗਕ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਠੇਾਂ ਨਦਿੱ ਤਾ ਟੇਬਲ ਕੁਝ ਆਮ ਜਖੋਮਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ। 

ਟੇਬਲ 2: ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਿਸਾਿੀ ਨਸਹਤ ਦੇ ਆਮ ਜੋਖਮ 

ਜੋਖਮ ਨਵਆਨਖਆ ਆਮ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ: 

ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਡੁਿੱ ਲਣਹਾ 

ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਨਮਿੱਟੀ, ਜ਼ਮੀਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿੇੜੇ ਦੇ 
ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਗੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਉਪਰ ਅਸਰ 
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

- ਨਰਸਦੇ ਡਿੱ ਬ ੇ

- ਡੁਿੱ ਲਹਣ ਿ ੂੰ  ਰੋਕੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੂੰ ਿਹ  ਿਹੀਂ 
- ਮਾੜੇ ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਪਰਬੂੰਿਿ 

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਿ ੂੰ  ਗੂੰ ਦਾ 
ਕਰਿਾ 

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿ ਵਾਲੇ 
ਪਲਾਂਟ ਨਵਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿੇੜੇ ਦੇ ਿਾਨਲਆਂ, ਿਦੀਆਂ, ਦਲਦਲਾਂ 
ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਨਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ 
ਨਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਵਿੱ ਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

- ਨਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੋਰ 

- ਸਾਫ਼ –ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਡਟਰਜੇਂਟ ਤੇ 
ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ 

- ਕ ੜਾ 

- ਤੇਲ ਤੇ ਗਰੀਸ 

- ਨਸਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੁਿੱ ਕੜ ੇ

- ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿ ੂੰ  
ਬਾਹਰ ਵਰਤਣਾ 

ਅਿੱਗ ਜਾਂ ਿਮਾਕਾ 
ਜਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿ ੂੰ  ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਅਿੱਗਾਂ 
ਅਤੇ ਿਮਾਕੇ ਸੂੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਰੁੜਹ 
ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਨਹਰੀਲਾ ਿ ੂੰ ਆਂ ਅਤੇ ਿ ੜ ਦਾ ਫਲੈਾਅ। 

- ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ 
- ਨਚੂੰਗਆੜੇ 

- ਗਰਮ ਸਨਤਹਾਂ 
- ਮਾੜੇ ਗੁਦਾਮ 

- ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ 

- ਿ ੜ 

- ਜਾਣ ਕੇ ਸਾੜ-ਫ ਕ 

ਿ ੜ 

ਿ ੜ ਗੂੰ ਿੀਰ ਨਸਹਤ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਨਦਲ ਤੇ ਦੌਰੇ ਿ ੂੰ । ਇਹ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਗਲੇ 
ਤੇ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਜਲਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

- ਲਿੱ ਕੜ ਦਾ ਕੂੰ ਮ 

- ਲੈਂਡਸਕੈਨਪੂੰਗ 

- ਸੀਨਮੂੰਟ ਦੇ ਕੂੰ ਮ 

- ਨਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਣਢਿੱਕੇ ਢੇਰ 

- ਰਗੜਾਈ 

- ਵੈਲਨਡੂੰਗ 

- ਪਦਾਰਥਾਂ ਿ ੂੰ  ਕਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ 
ਟੁਕੜੇ ਕਰਿਾ 

- ਕਿੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 

ਗੂੰਿ ਜਾਂ ਮਨਹਕ 

ਮਨਹਕ ਦਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਉਪਰ ਜੀਅ ਕਿੱਚਾ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਸਰ ਦਰਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਝੁ 
ਮਨਹਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਇਿੱ ਥੇ ਜ਼ਨਹਰੀਲੀਆਂ 
ਗੈਸਾਂ ਹਿ ਜੋ ਨਕ ਹੋਰ ਗੂੰ ਿੀਰ ਨਸਹਤ ਮੁਿੱ ਨਦਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

- ਕ ੜਾ 
- ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ 

- ਗੂੰਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ 

- ਪਸ਼  

- ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ 

- ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 
ਰੋਸ਼ਿਦਾਿ 

- ਿੋਜਿ ਬਿਾਉਣਾ 

ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਦ ਸ਼ਿ 

ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ ਤੇ ਖਤਰਿਾਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਝੁ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਜਾਂ 
ਬਿਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨਵਿੱ ਚ ਰਲਦੇ ਹਿ, ਵਿੱ ਡਾ ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। 

- ਿਿੱਠੀਆਂ 

- ਬੋਇਲਰਜ਼ 

- ਨਿਕਾਸੀ ਛੇਕ 

- ਵਿੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 

- ਉਪਕਰਣ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਨਰਸਾਅ 

- ਅਣਢਿੱਕੇ ਘਲੁਣ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ 

ਗੂੰਦਾ ਪਾਣੀ 
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਕ ੜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ 
ਨਿਕਲੇ ਗੂੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਵਿੱ ਚ ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

- ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

- ਉਤਪਾਦਿ 

- ਨਿਰਮਾਣ 
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ਰੌਲਾ 
ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਿਾਈਚਾਰੇ ਿ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ ਿ ਦੇ 
ਉਚ ਦਬਾਅ, ਨਦਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਨਖਝ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿੀਂਦ ਉਚਾਟ 
ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

- ਮਸ਼ੀਿਾਂ 
- ਪਸ਼  

- ਨਥੜਕਣਾ 
- ਗਿੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੀਪਰ 

ਖਤਰਿਾਕ ਕ ੜਾ 
ਕ ੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਸੂੰਕਟਮਈ ਉਦਯੋਗੀ ਕ ੜਾ ਨਜਸ ਿ ੂੰ  ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪਰਬੂੰ ਿ, 
ਨਲਜਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਿੱ ਨਟਆ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

- ਐਸਬੈਸਟਸ ਵਾਲੀ ਿ ੜ ਤੇ ਨਮਿੱਟੀ  

ਰੋਗਾਣ  
ਰੋਗਾਣ ਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਜੀਵਾਣ , ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕੀਟਾਣ  ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਨਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

- ਹਿੱਥ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਅਿੱ ਡੇ 

- ਕ ੜੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ 
ਿਾਲ ਿਹੀਂ 

- ਸੈਪਨਟਕ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ 

- ਗੂੰਦਾ ਪਾਣੀ 
- ਦ ਨਸ਼ਤ ਿੋਜਿ 

- ਜੈਨਵਕ ਕ ੜਾ 
- ਪਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਕ ੜਾ ਤੇ 
ਮੁਰਦਾਰ 

ਜੋਖਮਾਂ ਿੰੂ ਪਛਾਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਜਾਂ ਕ ੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਿ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇਜੋਖਮਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਨਲਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਲਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰ  
ਿ ੂੰ  ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਿੰੂ ਵੇਖਣਾ 
ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇਹ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਜੋਖਮ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਵੇਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਡਾਰ ਤੇ ਪਰਬੂੰ ਿ, ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣਾ, ਲੈਂਡਸਕਨੈਪੂੰਗ ਅਤੇ ਰਗੜਾਈ ਕੁਝ ਆਮ 
ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ 

ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨਵਿੱ ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਾ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਿ ੂੰ  ਪਛਾਿਣ ਦਾ ਨਸਿੱਿਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਨਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਿੌਨਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਵੇਂ ਪਲਾਂਟ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਢਾਂਨਚਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਿਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੂੰ  ਿਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿਹੀਂ ਹੈ, 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਿ ੂੰ  ਬੇਨਿਆਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਮਾਨਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ (ਸਫਾ 1 ਉਪਰ ‘ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ’ ਨਵਿੱ ਚ ਪਨਰਿਾਸ਼ਾ ਵਖੇੋ)। ਸੋਚੋ ਨਕ ਕੀ ਕਈੋ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਿੇੜੇ ਹਿ ਨਜੂੰਿਹ ਾਂ ਦਾ 
ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਘਰ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ। ਉਸ ਮਾਨਿਅਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਜਸ ਿ ੂੰ  ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਿੇਰੀ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੀਨ ੰਗਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਮੀਨਟੂੰਗ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਿਾ ਜੋਖਮ ਪਛਾਿਣ ਦਾ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਨਟੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਲੋਕ ਉਹਿਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ਿੂੰ ਡਾਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਿ। 

ਇਹ ਮੀਨਟੂੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਨਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ 
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਕੌਂਨਸਲ, ਿ ੂੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਵਰਤਣਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜੋਖਮਾਂ ਿ ੂੰ  ਪਛਾਿਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਉਦਯੋਗੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਿਾਂ ਜੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਵੇਂ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ 

• ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ 

• ਸੇਫਟੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਐਸ ਡੀ ਐਸ) ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਪਨਹਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਐਮ ਐਸ ਡੀ ਐਸ) ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਿੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਨਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਬੀਮਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲਾਿਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ
ਹਿ 

• ਤਕਿੀਕੀ, ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਹਰ 

• ਜਗਹਾ ਦੇ ਨਕਿੱ ਤੇ ਦੇ ਕ ੜੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ 

ਪੜ੍ਹਾਅ 2: ਖਤਨਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਪੜਹਾਅ 1 ਨਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਹ ਸਿ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ: 

• ਉਹ ਨਕਵੇਂ ਿੁਕਸਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ 

• ਉਹ ਿੁਕਸਾਿ ਨਕੂੰ ਿਾ ਗੂੰ ਿੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਨਕੂੰ ਿੀ ਕ ੁਹੈ। 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾ ਦੇ ਖਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿ ੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਨਕ 
ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਵਿੀਆ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਰਿ ਲਈ, ਇਹਿਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

1. ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਓ ਨਕ ਜੋਖਮ ਦੀ ਨਕੂੰ ਿਾ ਕ ੁਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਹੋਵਗੇੀ। 

2. ਹਰੇਕ ਅਸਰ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਜਾਂ ਗੂੰਿੀਰਤਾ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਓ। 

3. ਹਰੇਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਖਤਰ ੇਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਓ। 
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1. ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਓ 

ਪਨਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਕ ਜੋਖਮ ਦੀ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਨਕੂੰ ਿੀ ਕੁ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਇਸ ਉਪਰ ਆਿਾਨਰਤ ਹੈ ਨਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਨਕਵੇਂ ਜੋਖਮ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਰਜਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਪੱਕੀ: ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ। 

• ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਿਾ: ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ। 

• ਸੰਭਾਵਿਾ: ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਸੰਭਾਵਿਾ ਿਹੀਂ: ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ : ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਹੀਂ। 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ 3 ਨਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ।  
 ੇਬਲ 3 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਾਸ ਰਸਤੇ 

ਖਾਸ ਰਸਤ ੇ ਨਵਸਥਾਰ 

ਪਨਹਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਾਲ ਨਕ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਘਟਿਾਵਾਂ, ਦੁਰਘਟਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਦੁਰਘਟਿਾ ਹਣੋ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਿਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਬਾਰੇ ਵਿੀਆ ਨਵਚਾਰ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਲ ਿਾ ਵੇਖੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵਿੱ ਚ ਵੇਖੋ ਨਕ ਕੀ ਹਇੋਆ ਸੀ। 

ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 
ਨਿਗਰਾਿੀਆ ਂ

ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਵਿੱਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕੂੰ ਿਹ ਾਂ ਵਿੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਿ। 

ਅਕਸਰ ਨਕੰਿੀ ਵਾਰ 

ਜੋਖਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਖਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਿੁਕਸਾਿ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਕਸੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ 
ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਵੱਈਆ 

ਲੋਕ ਨਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਰਵਿੱਈਆ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਉਪਰ 
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੋਕੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਪਕਰਣ ਿ ੂੰ  ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਵਰਤਦੇ 
ਹਿ ਜਾਂ ਨਬਿਾਂ ਸੋਚੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

2. ਿਤੀਨਜਆਂ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ 

ਦ ਸਰਾ ਕਦਮ ਇਹ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹਰੇਕ ਜੋਖਮ ਕੀ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਕਸਾਿ ਨਕੂੰ ਿਾ ਗੂੰ ਿੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ: 

• ਨਿਗਰਾਿੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਤਰਾ) – ਨਕੂੰ ਿਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਵੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਾਗ  ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ 
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• ਨਿਗਰਾਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖਤਰਾ (ਬਾਕੀ ਖਤਰਾ) – ਨਕੂੰ ਿਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੌਜ ਦਾ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿ। ਇਹ 
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਮੌਜ ਦਾ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਿਰੀਆਂ 
ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਤੀਨਵਿੀ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾ ਨਕ ਇਹ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਲਖਤੀ ਢੂੰਗ ਿਾਲੋਂ  ਕੀ ਵਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। 

• ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਆਮ ਿੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਵੇਂ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਗੂੰ ਿੀਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋਖਮ ਿ ੂੰ  ਨਕਵੇਂ ਪਰਿਾਨਵਤ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਨਕੂੰ ਿੇ ਪਰਿਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਥਾਂ ਨਸਰ ਹਿ? 

ਇਹਿਾਂ ਉਪਰ ਸੂੰਿਾਨਵਤ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ: 

ਲੋਕ – ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਰਾਹੁਣੇ, ਗਾਹਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜੋਖਮਮਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈੋ ਨਜਸ ਉਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਭਾਈਚਾਰਾ – ਖੇਤਰ ਨਵਿੱ ਚਲੇ ਲੋਕ (ਨਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਸਮੇਤ), ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡਾ ਿਾਈਚਾਰਾ 

ਜਾਇਦਾਦ – ਉਸ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ੳਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਜਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸਕ ਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੀਆਂ 
ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ 

ਵਾਤਾਵਰਣ – ਸਥਾਨਿਕ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮਿੱਟੀ। 

ਿਤੀਨਜਆਂ ਿ ੂੰ  ਿੀਂਵੇਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਨਵਸਥਾਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੇ ਨਵਸਥਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਚਿੱਤਰ 2 ਵੇਖੋ: ਖਤਰਾ ਮੈਟਨਰਕਸ ਉਦਾਹਰਣ।  

 ੇਬਲ 4 ਿਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਸਵਾਲ ਨਵਸਥਾਰ 

ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਿੁਕਸਾਿ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਕ ਘਟਿਾ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਹੀ 
ਘਟਿਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿੁਕਸਾਿ ਨਕੂੰ ਿਾ ਗੂੰਿੀਰ ਹੈ ਉਸ 
ਉਪਰ ਨਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ 
ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ? 

ਖਤਰੇ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਿੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਿ 
ਅਿੱਗ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਆਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਬੁਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਕਹੜੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਲੋਕਾਂ 
ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਿਾਜ਼ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦਲਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਿੇੜੇ ਦੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ, 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਉਪਰ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਖਾਸ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ। 

3. ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ 

ਖਤਰੇ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਅਤੇ ਹਣੋ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਹਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਵੇਖਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
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ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਨਜਆਂ ਦਾ ਨਵਸਥਾਰ 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਵਸਥਾਰ  

ਅਨਤਅੂੰਤ 
ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਬਲਕਲੁ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ। 
ਕੂੰਮ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 

ਨਚਿੱਤਰ 2 ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੈਟਨਰਕਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੈਟਨਰਕਸ ਨਵਿੱ ਚ ਹਣੋ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਅਤੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਿ ੂੰ  
ਅੂੰ ਕ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਤਅੂੰਤ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਟਨਰਕਸ ਉਪਰ ਨਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂੰਦ ਹਿ ਜੋ ਨਕ 
ਤੁਸੀਂ SA/SNZ HB 89:2013 Risk management – Guidelines on risk assessment techniques (ਇਸ ਿ ੂੰ  ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਤੋਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ ਨਵਿੱ ਚ ਨਲਖੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਖਤਨਰਆਂ ਿ ੂੰ  ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਿ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਨਚੱਤਰ 2: ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੈ ਨਰਕਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

 

  

ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਗੂੰ ਿੀਰ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਿ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਿੁਕਸਾਿ। 

ਿਤ
ੀਜ
ਾ 

ਗੂੰਿੀਰ ਮਿੱਿਮ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਅਨਤਅੂੰਤ ਅਨਤਅੂੰਤ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਗੂੰਿੀਰ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ  ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਿ ੂੰ  ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਿੁਕਸਾਿ। 

ਵਿੱਡਾ ਮਿੱਿਮ ਮਿੱਿਮ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਅਨਤਅੂੰਤ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਜਾਂ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿੱਿ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਿੁਕਸਾਿ। 

ਦਰਨਮਆਿਾ ਿੀਵਾਂ ਮਿੱਿਮ ਮਿੱਿਮ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਘਿੱਟ ਅਸਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਉਪਰ ਅਸਰ ਦਾ ਘਿੱ ਟ 
ਮੌਕਾ। 

ਥੋੜਹਾ ਿੀਵਾਂ ਿੀਵਾਂ ਮਿੱਿਮ ਮਿੱਿਮ ਉੱਚਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਿਾਂਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ 
ਅਸਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ 
ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਹੀਂ। 

ਘਿੱਟ ਿੀਵਾਂ ਿੀਵਾਂ ਿੀਵਾਂ ਮਿੱਿਮ ਮਿੱਿਮ 

 

ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਘਿੱ ਟ 

ਘਿੱਟ 
ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਸੂੰਿਾਵਿਾ 

ਬਹੁਤ 
ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਪਿੱਕੀ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 
ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਹੀਂ 

ਆਮ 
ਹਾਲਾਤਾਂ 

ਨਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਿਾ 
ਿਹੀਂ ਹੈ 

ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 
ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਿਾ 

ਆਮ 
ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਨਵੱਚ 

ਨਿਯਮਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ  



ਖਤਰਾ ਪਰਬੂੰ ਿ 

ਪੜਹਾਅ ਦੋ: ਖਤਨਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
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ਇਸ ਸਫੇ ਿ ੂੰ  ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛਿੱ ਨਡਆ ਨਗਆ ਹੈ। 



ਖਤਰਾ ਪਰਬੂੰ ਿ 

ਪੜਹਾਅ ਚਾਰ: ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਜਾਂਚ ੋ
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ਪੜ੍ਹਾਅ 3: ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ  
ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਨਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਸਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਰਿਾਨਵਤ ਆਪਣੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 
ਦਰਜਾਬੂੰਦੀ ਕਰੋ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਚਿੱਤਰ 3 ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਖਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੂੰਦੀ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਹਠੇਲੀਆਂ ਨਤੂੰ ਿ 
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਨਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ। 

ਖਤਮ ਕਰਿਾ: ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਖਤਰੇ ਿ ੂੰ  ਨਬਲਕਲੁ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਨਵਤ ਨਿਗਰਾਿੀ ਹੈ। 

ਜੋਖਮ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਿੀਅਨਰੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ: ਦ ਸਰੀ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਨਵਤ ਨਿਗਰਾਿੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ 
ਬਦਲ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਇੂੰਜੀਿੀਅਨਰੂੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ।ੋ ਕੂੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। 

• ਇਕ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਨਵਕਲਪ ਿਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਬਦਲ ਕਰਿਾ  ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਾਗ  ਕਰਿਾ ਿਾਲੋਂ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਵੀ ਹੈ। 

• ਇੂੰਜੀਿੀਅਨਰੂੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਾਸਤੇ ਿਨੌਤਕ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬੂੰ ਿਹ  ਮਾਰਿਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਿ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਬੂੰਦ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਪਰਬੰਿਕੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਿੱਜੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ ਪੀ ਈ): ਸਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਰਿਾਨਵਤ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਿਰੋਸਾ 
ਕਰਿ ਤੇ ਨਿਰਿਰ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ। 

• ਪਰਬੂੰ ਿਕੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਖਲਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ, ਿੀਤੀ, ਦੇਖਿਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਫਟਾਂ ਦੇ ਨਡਜ਼ਾਈਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਨਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਡਰ ਿ ੂੰ  ਘਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਦਿੱ ਸ ਦੇਣ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ। 

• ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਪਰਦ ਸ਼ਿ ਜਾਂ ਕ ੜੇ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਿੱਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
 

ਨਚਿੱਤਰ 3: ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਿ 

 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਿਾ ਜਾਂ ਿਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਿਾਲ ਲਾਗ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਵਿੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਵਰਤੋ – ਇਸ ਿ ੂੰ  ਸਾਵਿਾਿੀ ਵਰਤਿ ਵਾਲਾ ਨਸਿਾਂਤ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਘੱ  ਕਰਿਾ 

ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਵੂੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ। 

• ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ  ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਘਟਿਾਵਾਂ ਿ ੂੰ  ਆਰੂੰ ਿ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

• ਘੱ  ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ  ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਘਟਿਾ ਦੇ ਿਤੀਜ ੇਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਿ ੂੰ  ਘਟਾ ਨਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 

 

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਖਤਰੇ ਿ ੂੰ  ਨਬਲਕਲੁ ਖਤਮ ਕਰ ਨਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਜਦੋਂ ਨਕ ਘਿੱ ਟ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਉਸ ਖਤਰੇ ਿ ੂੰ  ਨਜਸ ਿ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਹੋ, ਿੁਕਸਾਿਦਾਇਕ ਅਸਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। 

 

ਟੇਬਲ 5 ਰਕੋਥਾਮ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ  

ਕ ੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਤਰਿਾਕ ਤਰਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਿੂੰ ਡਾਰ ਡੁਿੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਿੱ ਟਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਡੁਿੱਲਦਾ ਹੈ 

ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਵਿੱ ਚ ਆਨਗਆ ਪਿੱਤਰ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੂੰਤਰ 

ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋਖਮਮਈ ਪਰਬੂੰ ਿਕੀ ਯੋਜਿਾਵਾਂ 

ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਂਿ ਸੂੰਿਾਲ ਬੂੰਿਹ  

ਨਰਸਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗੈਸ ਫਲੇਅਰਾਂ ਇਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਫਲੇਅਰ ਸਟੈਕਸ ਵੀ ਕਨਹੂੰ ਦੇ ਹਿ 

 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਰਨਜਸ ਰ 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇਪਛਾਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਖਤਨਰਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਕ ਰਨਜਸਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਕ ਮੁਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਾਸ 
ਖਤਨਰਆਂ ਿ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਿ ੂੰ  ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਹਰੇਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਵਾਸਤੇ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਨਸਰ ਲਾਈਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਇਸ ਰਨਜਸਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਖਤਰ ੇਿ ੂੰ  
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਿਵੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਰਨਜਸਟਰ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਵੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਿ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬੂੰ ਿ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੜਹਾਅ 4: ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਖਤਨਰਆਂ ਿ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਿ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜਹੜੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਿ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਪੜਹਾਅ 1 ਨਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। 



ਖਤਰਾ ਪਰਬੂੰ ਿ 
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ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਨਕੂੰ ਿੀਆਂ ਪਰਿਾਵੀ ਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਨਿਯਮਤ ਜਗਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਰਨਹਣ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਿੀ 

• ਖਤਰਾ ਨਿਗਰਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਂਿ ਸੂੰਿਾਲ 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ ਰਤੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

• ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਟੇ ਦਾ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਘਟਿਾ ਅਤੇ ਲਿੱ ਗਿਿੱਗ ਘਟਿਾ ਦੀਆਂ ਨਰਪੋਰਟਾਂ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਕਰ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ 
ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਪਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ  
ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਿ ਸੂੰਿਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਉਹ ਪਰਿਾਵੀ ਰਨਹਣ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿੇ ਪੇਣਗੇ: 

• ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਿ 

• ਸਾਰੀਆਂ ਇੂੰਜੀਿੀਅਨਰੂੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਸਮੀਨਖਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਂਿ ਸੂੰਿਾਲ ਕਰਿੀ 

• ਖਤਨਰਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਿ ੂੰ  ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਿਾਉਣਾ 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜਖੋਮਮਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੁਮਾਇੂੰ ਨਦਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋ

• ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿ ਿਾਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਗਿੱਲ ਕਰਿੀ ਨਜੂੰ ਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਉਹ ਪਰਿਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ 

• ਪਰਬੂੰ ਿਕੀ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਿਨਵਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਵੋ। 
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ਿਾਲ ਿੱਥੀ ਕੀਤਾ: ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਰਨਜਸ ਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

ਿੋਟ: ਇਹ ਜੋਖਮ ਰਨਜਸਟਰ ਘਿੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨਚਿੱਤ ਹੈ। ਵਿੱ ਡੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਹਰੋ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਰਨਜਸਟਰ ਅਪਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਿ:  ਤਰੀਕ:  ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ:  

 

ਿੰਬਰ ਜੋਖਮ ਸੰਭਾਵੀ ਿੁਕਸਾਿ 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ 

ਹੋਰ ਨਕਹੜ੍ੀਆਂ 
ਨਿਗਰਾਿੀਆਂ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਿਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਿਾ 

ਖਤਰੇ ਦਾ 
ਦਰਜਾ 

ਕਰਿ 
ਵਾਲਾ 

ਿੀਯਤ 
ਤਰੀਕ 

ਪੂਰਾ ਕਰਿ 
ਦੀ ਤਰੀਕ 
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