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அறிமுகம் 

அரனத்துப் பணி நடவடிக்ரககளிலும் இடர் உள்ளது. அரதப் புாிந்துவகாள்வதும், நிர்வகிப்பதும் 

மிக முக்கியம். ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட வழியில் இடரை மதிப்பிடுவதும், கட்டுப்படுத்துவதும் உங்கள் 

வணிகத்திற்கு உதவுகிறது:  

• மக்கரளயும் சுற்றுச்சூழரலயும் பாதுகாப்பாகவும் ஆமைாக்கியமாகவும் ரவத்திருங்கள் 

• உங்கள் ெட்டப்பூர்வமான கடரமகரளப் பூர்த்தி வெய்யுங்கள் 

• ெமூகம் என்ன எதிர்பார்க்கிறமதா அரதக் வகாடுங்கள். 

மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு விரளவிப்பது என்பது பைந்த அளவிலான காாியங்கரளப் 

பாதிக்கும். ஆைம்பிக்கும் வபாழுமத தடுப்பதால், முதலில் உங்கள் வணிகத்ரத ெட்ட நடவடிக்ரக மற்றும் 

சுத்தம் வெய்வதற்கான அறிவிப்புகள்  மபான்ற வெலவுகளிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும்.  

எதற்காக இந்த வழிகாட்டி 

இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்கு இடர் மமலாண்ரம கட்டரமப்ரப வழங்குகிறது. இது மக்களின் 

ஆமைாக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு விரளவரதத் தடுக்க உதவும். உங்கள் வணிகம் எந்த 

அளவு இருந்தாலும், வவவ்மவறு நிரல இடர்களுக்கு இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள மயாெரனகரள 

நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், வபாிய வணிக ரமயங்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கும் வபாது 

சுகாதாைத்துக்கும் அதிக ஆபத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடியவற்றில் மிகவும் ெிக்கலான முரறகரளப் 

பயன்படுத்த மவண்டியதிருக்கலாம்.  

வதாழில்ொர் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (OHS) இடர்கரள நிர்வகிக்கப் பல பணியிடங்கள் 

பயன்படுத்துகின்ற அமத முரறரயத்தான் இந்த வழிகாட்டியிலும் பாிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த வழிகாட்டி மாசு மற்றும் கழிவுகளின் அபாயங்கரள மட்டுமம உள்ளடக்கியதாய் இருக்கிறது. 

மமலும் இரத, உங்கள் வதாழில்ொர் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (OHS) நிர்ணயங்களுக்கு இணங்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடாது. உங்கள் வதாழில்ொர் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (OHS) நிர்ணயங்கரள 

நிர்வகிப்பது பற்றிய தகவலுக்கு, தயவுவெய்து ஒர்க்மெஃப் விக்மடாாியாரவத் வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

இந்த வழிகாட்டிரயப் பற்றி 

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள தகவல்கரள நீங்கள் வபாதுவான வழிகாட்டியாக மட்டுமம பயன்படுத்த 

மவண்டும். இது ெட்ட அல்லது வதாழில்முரற ஆமலாெரனயாகக் கருதப்படாது. இரத நீங்கள் 

ெட்டத்தின் அறிக்ரகயாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது. இது ஒரு வபாதுவான வழிகாட்டியாக மட்டுமம 

கருதப்படுகிறது. எனமவ இதில் வபாதுரமப்படுத்தல்கள் இருக்கலாம். உங்களின் குறிப்பிட்ட 

சூழ்நிரலகளுக்கு நீங்கள் வதாழில்முரற ஆமலாெரனரயப் வபற மவண்டும். 

தகவலானது,  நிகழ் காலத்திற்கானது மற்றும் துல்லியமானது என்பரத உறுதிப்படுத்த 

முயற்ெித்மதாம். ஆனால் தகவல் துல்லியமானது, நிகழ் காலத்திற்கானது அல்லது முழுரமயானது 

என்பதற்கு எங்களால் உத்தைவாதம் அளிக்க முடியாது. 
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இடர் என்றால் என்ன? 

நீங்கள் புாிந்து வகாள்ள மவண்டிய ெில முக்கிய வொற்கள் உள்ளன. அவற்ரறப் புாிந்து வகாண்டால்தான் இந்த வழிகாட்டி 

அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.  

அபாயம் என்பது ஒரு இடர், அது ஏற்படுபவருக்குக் வகாடுக்கும் பயமுறுத்தல் ஆகும்.. 

• அபாயம் என்பது தீங்கு விரளவிக்கும் ஒன்று (புரக அல்லது புயல் நீாில் வகாட்டுவது மபான்றரவ). 

• ஏற்பி என்பது தீங்ரக ஏற்கும் மதிப்புமிக்க ஒன்று (சுற்றுச்சூழல் அல்லது மக்களின் ஆமைாக்கியம் மபான்றரவ).  

• பாரத என்பது ஏற்பவரை அரடயக்கூடிய வழியாகும் (காற்று, நீர் அல்லது மண் மபான்றரவ). 

இைண்டு காைணிகள் அபாயத்ரத உருவாக்குகின்றன: ொத்தியக்கூறு மற்றும் விரளவு. 

• ொத்தியக்கூறு என்பது அபாயமானது தீங்கு விரளவிக்கும் ொத்தியம் அல்லது வாய்ப்பு. 

• விரளவு என்பது அபாயம் விரளவிக்கும் தீங்கின் அளவு அல்லது தாக்கத்தின் நிரல. 

இடரை நிர்வகிக்க நீங்கள் கட்டுப்பாடுகரள ரவக்கலாம். கட்டுப்பாடுகள் பின்வருமாறு:  

• அபாயத்ரத நீக்குதல் அல்லது அகற்றுவது 

• அபாயத்துக்கு மாற்றாக மவறு ஏதாவது குரறந்த இடருக்கு மாற்றுதல் 

• மாசுபடுவரதத் தடுக்கும் அல்லது பைவுவரதத் தடுக்கும் வபாறியியல் கட்டுப்பாடுகள் - தானியங்கி மூடல் 

இயந்திைங்கள் அல்லது பண்டிங் மபான்றரவ (பண்டிங் என்பது எந்தவவாரு கெிரவயும் தக்கரவப்பதற்காக 

மெமிப்பகத்ரதச் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட சுவர் ஆகும்) 

• மவரல வெயல்முரறகள் அல்லது கண்காணிப்பு அரமப்புகள் மபான்ற நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள். 
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இடர்கரளயும் அபாயங்கரளயும் கட்டுப்படுத்தும் படிகள் 

இடரை மதிப்பிடுவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நான்கு படிகள் உள்ளன (அட்டவரண 1 ஐப் 

பார்க்கவும்). இந்த முரற ஒரு வதாடர்ச்ெியான வெயல்முரறயாகும். இது நீங்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்ரட 

ரவத்த பிறகு, திரும்ப படி 1 க்கு வெல்கிறது. 

  

படம் 1: அபாயங்கள் மற்றும் இடர்கரளக் கட்டுப்படுத்தும் படிகள் 

 

 

அட்டவரண 1: இடர்கரளயும் அபாயங்கரளயும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான படிகள் 

படி நடவடிக்கை விளக்ைம் 

1 

அபாயங்கரள  

அரடயாளம் 

காணுதல் 

எந்த அபாயங்கள்  தீங்கு விரளவிக்கக்கூடியரவ? 

2 
இடர்கரள 

மதிப்பிடுதல் 
ொத்தியக்கூறு மற்றும் விரளவுகளின் அடிப்பரடயில் இடாின் நிரல என்ன? 

3 
கட்டுப்பாடுகரளச் 

வெயல்படுத்துதல் 
இடரை அகற்ற அல்லது குரறக்க வணிகம் என்ன வெய்யலாம்? 

4 
கட்டுப்பாடுகரளச் 

ொிபார்த்தல் 

வணிகம் பயன்படுத்தும் கட்டுப்பாடுகள் வெயல்படுகின்றன என்பரத உறுதிப்படுத்த அவற்ரற 

மதிப்பாய்வு வெய்யவும். 
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படி ஒன்று: அபாயங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

எரத எதிர் மநாக்குவது 

வணிக மற்றும் வதாழில்துரற நடவடிக்ரககளினால் வரும் அபாயங்கள் 

மக்களுக்கு அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விரளவிக்கும் எரதயும் உள்ளடக்கி 

இருக்கின்றன. கீமழயுள்ள அட்டவரண வபாதுவான ெில அபாயங்கரளப் 

பட்டியலிடுகிறது. 

அட்டவரண 2: வபாதுவான பணியிடச் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனித சுகாதாை அபாயங்கள் 

அபாயம் விளக்கம் 
வபாதுவான ஆதாைங்கள் அல்லது 

காைணங்கள்: 

மவதியியல் 

கெிவுகள் 

மவதியியல் கெிவுகள் மண், நிலத்தடி 

நீர் மற்றும் அருகிலுள்ள நீர்வழிகரள 

மாசுபடுத்தி மக்களின் 

ஆமைாக்கியத்ரதப் பாதிக்கும். 

- வகாள்கலன்கள் கெிவு 

- கெிவுகரள வவளிமய விடாதிருக்க 

மபாதுமான அளவு பண்டிங் இல்ரல 

- மமாெமான மெமிப்பு மற்றும் 

ரகயாளுரக 

புயல் நீர் 

மாசுபாடு 

புயல் நீர் வடிகால் ஒரு சுத்திகாிப்பு 

நிரலயத்திற்குச் வெல்லாது, ஆனால் 

அருகிலுள்ள ெிற்மறாரடகள், 

ஆறுகள், ஈைநிலங்கள் மற்றும் 

விாிகுடாக்களுக்கு மநைடியாகச் 

வெல்கிறது. புயல் நீாில் எது 

வென்றாலும் அது சுற்றுச்சூழலுக்குச் 

வென்று வபாிய தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தும். 

- அழுக்கு மற்றும் 

அாிப்பு 

- சுத்தம் வெய்ய 

பயன்படுத்தப்ப

டும் ெலரவப் 

வபாருட்கள் 

மற்றும் 

ைொயனங்கள் 

- குப்ரப 

- எண்வணய் மற்றும் 

எண்வணய் பரெ 

- ெிகவைட் துண்டுகள் 

- வவளியிடத்தில் 

ைொயனங்கரளப் 

பயன்படுத்துதல் 

தீ அல்லது 

வவடிப்பு 

தீ மற்றும் வவடிகள் ஓடுதல், நச்சு 

புரக மற்றும் தூெி பைவுதல் மபான்ற 

ஆபத்துக்கமளாடு கூடமவ 

உயிர்களுக்கும் வொத்துகளுக்கும் 

அச்சுறுத்தரல ஏற்படுத்தும். 

- புரக பிடித்தல் 

- தீப்வபாறி 

- சூடான 

மமற்பைப்புகள் 

- மமாெமான 

மெமிப்பு 

- மின் அபாயங்கள் 

- தூெி 

- மவண்டுவமன்மற தீ 

ரவத்தல் 

தூெி 

தூெி கடுரமயான உடல்நலப் 

பிைச்ெிரனகரள ஏற்படுத்தும். 

குறிப்பாக மக்களின் சுவாெம், இதயம் 

மற்றும் இைத்த ஓட்டம் 

மபான்றவற்ரறப் பாதிக்கும். இது 

கண்கள், வதாண்ரட மற்றும் 

ெருமத்திற்கும் எாிச்ெரலக் 

வகாடுக்கும். 

- மைமவரல 

- இயற்ரகக் 

காட்ெி 

- ெிவமன்ட் 

மவரலகள் 

- மூடப்படாத 

அழுக்குகளின் 

குவியல்கள் 

- அரைக்கும் 

- வவல்டிங் 

- உமலாகப்  

வபாருட்கரள 

வவட்டுதல் அல்லது 

துண்டாக்குதல் 

- பைாமாிக்கப்படாத 

ொரலகள் 
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துர்நாற்றம் 

அல்லது 

வாெரன 

நாற்ற மாசுபாடு மக்களின் 

ஆமைாக்கியத்ரதப் பாதிக்கும். 

இதனால் குமட்டல் மற்றும் தரலவலி 

ஏற்படும். ெில வாெரனகள் மிகவும் 

கடுரமயான உடல்நலப் 

பிைச்ெிரனகரள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

நச்சு வாயுக்கள் இருப்பரதயும் 

காட்டக்கூடும்.  

- கழிவுகள் 

- இைொயன 

பயன்பாடு 

- கழிவுநீர் 

- விலங்குகள் 

- கம்மபாஸ்டிங் 

- வவளிமயற்றி 

மற்றும் 

வவன்டிமலட்டர்கள் 

- உணவு 

பதப்படுத்துதல் 

காற்று 

மாசுபாடு 

பதப்படுத்துதல் அல்லது உற்பத்தி 

நிரலயில் இருந்து காற்றில் கலக்கும் 

நச்சு அல்லது அபாயகைமான 

வபாருட்கள் மிகுந்த மாசுபாட்ரட 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

- உரலகள் 

- வகாதிகலன்கள் 

- வெயல்முரற 

துவாைங்கள் 

- வமாத்த மெமிப்பு 

வதாட்டிகள் 

- உபகைணங்களின் 

கெிவுகள் 

- மூடப்படாத 

கரைப்பான்கள் 

கழிவுநீர் 

வர்த்தகக் கழிவுகள் மற்றும் வணிக 

நிறுவனங்களிலிருந்து வவளிமயறும் 

பிற கழிவு நீர் தீங்கு விரளவிக்கும் 

மாசுபாட்ரடக் வகாண்டு வெல்லும். 

- வெயலாக்கம் 

- தயாாிப்பு 

- உற்பத்தி 

இரைச்ெல் 

அதிக ெத்தம் ெமுதாயத்ரதத் 

வதாந்தைவு வெய்து உயர் இைத்த 

அழுத்தம், இதய மநாய், எாிச்ெல், மன 

அழுத்தம் மற்றும் தூக்கத்திற்கு 

இரடயூறு 

ஆகியவற்ரறவிரளவிக்கும். 

- இயந்திைங்கள் 

- விலங்குகள் 

- அதிர்வுகரள 

- வாகனங்கள் 

மற்றும் பீப்பர்கள் 

அபாயகைமான 

கழிவுகள் 

மமாெமாக நிர்வகிக்கப்படும் கழிவுகள் 

மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு 

விரளவிக்கும். 

- முரறயாக நிர்வகிக்கப்படாத, வகாண்டு 

வெல்லப்படாத அல்லது அகற்றப்படாத 

அபாயகைமான வதாழில்துரற கழிவுகள் 

- அஸ்வபஸ்டாஸ் கலந்த தூெி மற்றும் 

மண் 

மநாய் 

கிருமிகள் 

மநாய்க்கிருமிகளில் பாக்டீாியா, 

ரவைஸ்கள் அல்லது பிற 

நுண்ணுயிாிகள் உள்ளன. அரவ 

மநாரய ஏற்படுத்தும். 

- ரக கழுவும் 

முரனயங்கள் 

மபாதுமான 

அளவு இல்ரல 

- கழிவுகரள 

சுகாதாைமான 

முரறயில் 

ரகயாளாமல் 

இருப்பது 

- நிைம்பி வழியும் 

வெப்டிக் 

வதாட்டிகள் 

- கழிவுநீர் 

- அசுத்தமான 

உணவு 

- அங்ககக் கழிவுகள் 

- விலங்குகளின் 

கழிவுகள் மற்றும் 

ெடலங்கள் 
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அபாயங்கரள அரடயாளம் காணும் வழிகள் 

மக்களின் உடல்நலத்திற்கு மற்றும் மாசு அல்லது கழிவுகளில் இருந்து சுற்றுச் 

சூழலுக்கு அபாயமானவற்ரற அரடயாளம் காண பல வழிகள் உள்ளன. உங்கள் 

எல்லா அபாயங்கரளயும் நீங்கள் கண்டறிந்ததும், அவற்ரற பதிவு வெய்து 

ஆவணப்படுத்த மவண்டும். இந்த வழிகாட்டியின் முடிவில் இருக்கும் அபாயம் மற்றும் இடர் 

பதிமவட்ரடப் பயன்படுத்தலாம். 

வணிக நடவடிக்ரககரள அரடயாளம் காணுதல்  

உங்கள் வணிகத்தின் வெயல்பாடுகள் மற்றும் மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இரவ எவ்வாறு 

அபாயத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பரதப் பார்ப்பது முக்கியம். எடுத்துக்காட்டாக, வவவ்மவறு 

வபாருட்கரள மெமித்துக் ரகயாளுதல், ெலரவப் வபாருட்கரள உபமயாகித்தல், நில அரமவு மற்றும் 

அரைத்தல் ஆகியரவ அபாயங்கரள ஏற்படுத்தும் வபாதுவான வெயல்பாடுகள்.  

பணி வெய்யும் இடத்ரத ஆய்வு வெய்தல் 

உங்கள் பணியிடத்ரத சுற்றி நடப்பது பல அபாயங்கரள அரடயாளம் காண்பதற்கான மநைடி 

வழியாகும்.  

இருப்பினும், ஆரல, உபகைணங்கள் அல்லது கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டரமப்புகள் மபான்ற 

விஷயங்கரள மட்டும் நீங்கள் ஆய்வு வெய்யக்கூடாது. உங்கள் பணி அரமப்புகள் மற்றும் 

நரடமுரறகரளயும் நீங்கள் பார்க்க மவண்டும். உங்கள் ஆய்வுகரளச் வெய்யும்மபாது உங்களுடன் 

உங்கள் வணிகத்ரதப் பற்றி அறிமுகமில்லாத ஒருவர் இருப்பது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். தினமும் வதாடர்ந்து பணிகரளச் வெய்கிறவர்கள் வபாதுவான அபாயங்கரள எளிதில் 

கவனிக்க முடியாது. 

பாரதகள் மற்றும் ஏற்பிகரளப் பற்றி ெிந்தியுங்கள் (பக்கம் 1 இல் உள்ள ‘ஆபத்து என்றால் என்ன’ 

என்கிற வரையரறகரளப் பார்க்கவும்). வீடுகள், நீர்வழிகள் அல்லது பூங்காக்கள் மபான்ற தீங்கு 

கிைகிக்கும் ஏற்பிகள் அருகிமலமய உள்ளதா என்று ெிந்தியுங்கள். மாசுபட வாய்ப்புள்ள ஒரு 

ெிற்மறாரட, காற்று மற்றும் தள வடிகால் மபான்ற பாரதகரளப் பற்றியும் ெிந்தியுங்கள். 

கலந்தாய்வுகள் மற்றும் கூட்டங்கள் 

ஊழியர்கள் மற்றும் பங்குதாைர்களுடன் ஒரு கூட்டத்ரத ஏற்பாடு வெய்வது அபாயங்கரள 

அரடயாளம் காண்பதற்கான ஒரு ெிறந்த வழியாகும். இந்தச் ெந்திப்பின் மபாது, மவரல 
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வெயல்முரறகள் மற்றும் தளத்தில் மெமித்து ரவக்கப்பட்டிருக்கும் வபாருட்கள் மபான்ற 

அபாயங்கரள ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கரளப் பற்றி மக்கள் மபெலாம். 

இந்தச் ெந்திப்பு உங்கள் பணியிட கலாச்ொைத்தின் இடர் உண்டாக்கும் பகுதிரயப் பற்றிய 

மயாெரனரய உருவாக்க முடியும். தீயரணப்பு அதிகாாிகள் அல்லது உள்ளூைாட்ெி மன்றம் மபான்ற 

உங்கள் பணியிடத்திற்கு வவளிமய உள்ளவர்கரளச் மெர்க்கவும் இது உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும். 

கிரடக்கும் தகவல்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

அபாயங்கரள அரடயாளம் காண உதவும் தகவல்கள் பல இடங்களிலிருந்து வைலாம், அரவயாவன:  

• உங்கள் வதாழிலில் ஏற்படக்கூடிய புதிய அபாயங்கள் மற்றும் இடர்கள் பற்றிய 

தகவல்கரள உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வதாழிற் ெங்கங்கள் 

• உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விநிமயாகஸ்தர்கள் ஆரல, வபாருட்கள், அல்லது 

வெயல்முரறகளில் உள்ள அபாயங்கள் பற்றிய தகவல்கரள உங்களுக்கு வழங்க முடியும் 

• வபாருள் பாதுகாப்பு தைவுத் தாள்கள் (MSDS) என அரழக்கப்படும் பாதுகாப்பு தைவுத் 

தாள்கள் (SDS), வபரும்பாலும் ஒரு தயாாிப்புடன் வதாடர்புரடய சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் 

மற்றும் இடர்கரள நீங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கரளக் 

வகாண்டுள்ளன. 

• காப்பீட்டு வழங்குநர்கள் வபரும்பாலும் அபாயங்கள் மற்றும் இடர்கரளக் 

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கரள உங்களுக்கு வழங்கலாம் 

• வதாழில்நுட்ப, தீயரணப்பு மற்றும் சுகாதாை பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் 

• தளத்திற்கான வர்த்தகக் கழிவு ஏற்பாடுகள் 
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படி 2: இடர்கரள மதிப்பிடுதல் 

படி 1 இல் நீங்கள் அரடயாளம் கண்ட அபாயங்கரள ொி வெய்வதற்கு நீங்கள் 

இப்மபாது மதிப்பீடு வெய்ய மவண்டும்:  

• அரவ எவ்வாறு தீங்கு விரளவிக்கும் 

• அந்த தீங்கு எவ்வளவு தீவிைமானது 

• அது நடப்பதற்கு எவ்வளவு ொத்தியம் உள்ளது. 

இடர் மதிப்பீடு என்பது இடர்கள் மற்றும் அவற்றின் அபாயங்கள் குறித்த உங்கள் அறிரவயும் 

புாிதரலயும் அதிகாிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும். இதன் மூலம் அவற்ரற எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது 

என்பரத நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.  

இரதச் வெய்ய, இந்த வழிமுரறகரளப் பின்பற்றவும்: 

1. ஆபத்து எவ்வளவு தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் என்பரத அலெி ஆைாயுங்கள். 

2. ஒவ்வவாரு தாக்கத்தின் விரளவுகரளயும் அல்லது தீவிைத்ரதயும் அலெி ஆைாயுங்கள். 

3. ஒவ்வவாரு அபாயத்துக்கும் அபாய வீதத்ரதக் கணக்கிடுங்கள். 

1. ொத்தியக்கூறுகரள மதிப்பிடுதல் 

முதல் படி, அபாயம் விரளவிக்கும் தீங்குக்கான ொத்தியம் எவ்வளவு என்பரதக் கணக்கிட 

மவண்டும். ொத்தியம் என்பது உங்களுக்குத் வதாிந்தவற்ரற அல்லது நீங்கள் வதாிந்திருக்க 

மவண்டியவற்ரற அடிப்பரடயாகக் வகாண்டது. மமலும் சூழ்நிரலகளும் மற்றும் வெயல்பாடுகளும் 

அபாயங்கள் மீது எவ்வாறு தாக்கத்ரத உண்டு பண்ணுகின்றன என்பது பற்றியும் வதாிந்து வகாள்ள 

மவண்டும்.  

ொத்தியக்கூறுகரள இவ்வாறு மதிப்பிடலாம்: 

• ெில: ொதாைண சூழ்நிரலகளில் தவறாமல் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவது. 

• மிகவும் ொத்தியம்: ெில மநைத்தில் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவது. 

• ொத்தியம்: ெில மநைத்தில் நிகழலாம். 

• ொத்தியமில்ரல: ொதாைண சூழ்நிரலகளில் நடக்க வாய்ப்பில்ரல. 

• அாிது: நடக்கலாம் ஆனால் வபரும்பாலும் ஒருமபாதும் நடக்காது. 

 

 

 

அட்டவரண 3 ொத்தியங்கரள அலெ உங்களுக்கு உதவ முக்கிய வழிகரளப் பட்டியலிடுகிறது. 
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அட்டவரண 3. ொத்தியக்கூறுகரள அறிவதற்கான முக்கிய வழிகள் 

முக்கிய வழிகள் விளக்கம் 

முன்பு என்ன 

நடந்தது 

நிகழ்வுகள், விபத்துகள் மற்றும் வநருக்கத்தில் தவறவிட்டரவ மபான்ற 

இதற்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என்பவற்ரறப் பார்ப்பது உங்களுக்கு 

ொத்தியக்கூறு பற்றிய நல்ல மயாெரனரயத் தருகிறது. உங்கள் வொந்த 

வியாபாைத்ரத மட்டும் பார்ப்பது முக்கியம் அல்ல. ஆனால் வதாழிலின் 

ெகல பகுதிகளிலும் முழுவதும் என்ன நடந்தது என்பரதப் பாருங்கள். 

ஏற்கனமவ உள்ள 

கட்டுப்பாடுகள் 

நீங்கள் ஏற்கனமவ ரவத்திருக்கும் கட்டுப்பாடுகரளயும் அரவ எவ்வளவு 

ெிறப்பாகச் வெயல்படுகின்றன என்பரதயும் பாருங்கள். 

அடிக்கடி என்றால் 

எவ்வளவு 

ஒரு அபாயம் என்பது எல்லா மநைத்திலுமமா அல்லது ெில மநைங்களில் 

மட்டுமமா இருக்கலாம். அபாயம் அடிக்கடி இருந்தால், அது தீங்கு 

விரளவிக்கும் வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும். 

நிரலரமகளில் 

மாற்றங்கள் 

நிரலரமகள் காலப்மபாக்கில் மாறுகின்றன மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் 

மாறுபடுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தீங்கு விரளவிக்கும் அபாயத்திற்கான 

ொத்தியங்கரளப் பாதிக்கும். 

நடத்ரத 

மக்கள் வெயல்படும் அல்லது நடந்து வகாள்ளும் விதம் தீங்கு 

விரளவிக்கும் அபாயத்ரத பாதிக்கும். உதாைணமாக, மக்கள் தவறு 

வெய்கிறார்கள், உபகைணங்கரள தவறான வழியில் 

பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லது ெிந்திக்காமல் வெயல்படுகிறார்கள். 
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2. விரளவுகரள மதிப்பிடுதல் 

இைண்டாவது படி என்னவவன்றால், ஒவ்வவாரு அபாயமும் ஏற்படுத்தக்கூடிய 

தீங்கு மற்றும் இந்த தீங்கு எவ்வளவு தீவிைமானதாக இருக்கும் என்பரதக் 

கணக்கிடுவதாகும். இதில் ெிந்திக்க மவண்டிய அவெியம் உள்ளரவ  

• முன் கட்டுப்பாட்டு ஆபத்து (உள்ளார்ந்த ஆபத்து) - எந்தக் கட்டுப்பாடுகளும் இல்ரல 

என்றால் எவ்வளவு தீங்கு ஏற்படும் 

பிந்ரதய கட்டுப்பாட்டு ஆபத்து (மீதமுள்ள ஆபத்து) - தற்மபாதுள்ள கட்டுப்பாடுகளுடன் 

எவ்வளவு தீங்கு ஏற்படும்தற்மபாதுள்ள கட்டுப்பாடுகள் எவ்வளவு ெிறப்பாக 

வெயல்படுகின்றன என்பரத அறிந்து வகாள்வதற்கும், உங்களுக்கு புதிய அல்லது 

மமம்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் மதரவயா என்பரத அறிந்து வெயல்படவும் இது உதவுகிறது. 

• எவ்வாறு ஒரு அபாயகைமான வெயல்பாடு வெய்யப்பட மவண்டும் என்பதற்குப் பதிலாக ஒரு 

அபாயகைமான வெயல்பாடு எவ்வாறு வெய்யப்பட்டிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 

நரடமுரறயில் எழுதப்பட்டதற்கு மாறாக நீங்கள் என்ன வெய்தீர்கள் என்பது. 

• அபாயத்தின்மபாது வழக்கத்திற்குப் புறம்பான சூழ்நிரலகளில் அபாயத்துடனான 

வெயல்பாடும், வபாதுவாக எப்படி நடக்க மவண்டும் என்பதும். எடுத்துக்காட்டாக, தீவிை 

வானிரல, அபாயத்ரத எவ்வாறு பாதிக்கும் மற்றும் ெிறந்த கட்டுப்பாடுகள் அந்த 

இடங்களில் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும்? 

இதில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்ரதப் பற்றியும் நீங்கள் ெிந்திக்க மவண்டும்: 

• மக்கள் - ஊழியர்கள், பார்ரவயாளர்கள், வாடிக்ரகயாளர்கள், ஒப்பந்தக்காைர்கள், அவெை 

மெரவ பணியாளர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்ற எவரும் 

• ெமூகம் - அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் (அங்கு வெிக்கும் மக்கள் உட்பட), வணிகங்கள் 

மற்றும் பைந்த ெமூகம் 

• வொத்து - ஆன்-ரெட் மற்றும் அண்ரட வொத்து, அத்துடன் பள்ளிகள், மருத்துவமரனகள் 

மற்றும் முக்கிய ொரலகள் அடங்கிய வபாது மற்றும் ெமூக பகுதிகள் 

• சுற்றுச்சூழல் - உள்ளூர் ெிற்மறாரடகள் மற்றும் நீர்வழிகள், காற்று மற்றும் மண். 

குரறந்தது முதல் உயர்ந்தது வரையிலான விரளவுகரள விவாிப்பது நீங்கள் உங்கள் இடர் 

விகிதத்ரதக் கணக்கிட உதவும். விரளவுகளின் விளக்கங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு, படம் 2: 

இடர் மமட்ாிக்ஸ் உதாைணத்ரதப் பார்க்கவும்.  
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அட்டவரண 4. விரளவுகரளச் வெயல்படுத்தக் மகட்க மவண்டிய மகள்விகள் 

மகள்விகள் விளக்கம் 

என்ன வரகயான 

தீங்கு ஏற்படலாம்? 

பல வரகயான தீங்குகள் உள்ளன. ஒரு நிகழ்வு பல வரகயான 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒமை நிகழ்வு 

சுற்றுச்சூழலுக்கும், மக்களின் ஆமைாக்கியத்திற்கும் தீங்கு விரளவிக்கும். 

தீங்கின் தீவிைத்ரத 

எந்த விஷயங்கள் 

பாதிக்கும்? 

இடாின் விரளவு வவவ்மவறு சூழ்நிரலகளில் மாறுபடும். 

எடுத்துக்காட்டாக, சூடான மற்றும் வறண்ட காலநிரலயில் வநருப்பு மிகத் 

தீவிைமாகவும் கட்டுப்படுத்துவதற்குக் கடினமாகவும் இருக்கலாம். 

எந்த வழிகளில் 

மக்களுக்கு அல்லது 

சுற்றுச்சூழலுக்குப் 

பாதிப்பு ஏற்படலாம்? 

ஈைநிலங்கள் மற்றும் நீர்வழிகள், மற்றும் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புப 

பகுதிகள், மருத்துவமரனகள், பள்ளிகள் மற்றும் ொரலகள் மபான்ற 

முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அரமப்புகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

ெிந்திக்க மவண்டியது அவெியம். 

4. இடர் வீதத்ரதக் கணக்கிடுதல் 

 

இடாின் விரளவுகள் மற்றும் ொத்தியக்கூறுகள் பற்றி நீங்கள் ெிந்தித்த பிறகு, ஒட்டுவமாத்த இடர் 

வீதத்ரதச் வெயல்படுத்த நீங்கள் இவற்ரறப் பார்க்க மவண்டும். 

நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடர் மமட்ாிக்ஸின் உதாைணத்ரத படம் 2 காட்டுகிறது. இடர் 

மமட்ாிக்ஸில், ொத்தியங்கள் மற்றும் விரளவுகளுக்கு மதிப்வபண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அவற்ரற  

மமட்ாிக்ஸில் ஒப்பிட்டு குரறந்த அளவிலிருந்து தீவிைமானது வரை இடர் வீதத்ரதக் கணக்கிடலாம்.  

SA / SNZ HB 89: 2013 இடர் மமலாண்ரமயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிற கருவிகரளப் பயன்படுத்தி 

இடரை அளவிடலாம்.  - ஸ்டாண்டர்டுஸ் ஆஸ்திமைலியாவிலிருந்து வபறக்கூடிய இடர் மதிப்பீட்டு 

நுட்பங்கள் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள். 

இடர்களுக்கு ஒரு அளவீடு வகாடுப்பதற்கான காைணம், இடரை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பது 

குறித்த முடிவுகரள எடுக்க உங்களுக்கு உதவுவதாகும். 

 

 

 

 

 

 



இடர் மமலாண்ரம 

படி இைண்டு: இடர்கரள மதிப்பிடுதல் 

15 

இடர் விகிதங்களின் விளக்கம் 

இடர் 

அளவு 
விளக்கம் 

தீவிைம் 
முற்றிலும் ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாத இடர். 

மவரலரய நிறுத்திவிட்டு உடனடியாக நடவடிக்ரக எடுக்கவும். 

அதிகம் 
ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாத அளவு இடர். இடரை குரறக்கக் 

கட்டுப்பாடுகரள ரவக்கவும். 

நடுத்தைம் 
கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் ஏற்றுக்வகாள்ள முடியும். 

ஆபத்ரதக் குரறந்த அளவிற்குக் குரறக்க முயற்ெிக்கவும். 

குரறவு 
ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய அளவு இடர். விடுபட முயற்ெி வெய்யுங்கள் 

ஆனால் அதிக அளவு இடர் நிரலகள் மிகவும் முக்கியம். 

 

படம் 2: இடர் மமட்ாிக்ஸ் உதாைணம் 

 

 

 

சுற்றுச்சூழலுக்கு நிைந்தை அல்லது 

நீண்டகாலக் கடுரமயான தீங்கு 

அல்லது உயிருக்கு ஆபத்தானது 

அல்லது மக்களின் உடல்நலம் 

மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு நீண்டகால 

தீங்கு. 

வ
ிர

ள
வு

 

கடுரமயான 

அளவில் 
நடுத்தைம் அதிகம் அதிகம் தீவிைம் தீவிைம் 

சுற்றுச்சூழலுக்குக் கடுரமயான 

தீங்கு அல்லது மக்களின் உடல்நலம் 

மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உயர் மட்ட 

தீங்கு.  

மிகப்வபாிய 

அளவில் 
நடுத்தைம் நடுத்தைம் அதிகம் அதிகம் தீவிைம் 

நீண்ட காலத்திற்கு மக்களின் 

உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு 

அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கு நடுத்தை 

அளவிலான தீங்கு. 

நடுத்தைமான 

அளவில் 
குரறவு நடுத்தைம் நடுத்தைம் அதிகம் அதிகம் 

சுற்றுச்சூழல் மீது குரறந்த அளவு 

தாக்கம் அல்லது மக்களின் 

உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வில் 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துவதற்கான 

குரறந்த வாய்ப்பு. 

ெிறிய 

அளவில் 
குரறவு குரறவு நடுத்தைம் நடுத்தைம் அதிகம் 

சுற்றுச்சூழலில் எந்தவிதமான 

தாக்கமும் இல்ரல அல்லது குரறந்த 

அளவு தாக்கம் இருப்பது அல்லது 

மக்களின் உடல்நலம் மற்றும் 

நல்வாழ்வில் எந்தவவாரு தாக்கமும் 

இல்ரல. 

குரறவான 

அளவில் 
குரறவு குரறவு குரறவு நடுத்தைம் நடுத்தைம் 

 

 

 

 

 

 

 

அாிய 
வாய்ப்பில்

லா 
ொத்தியமான வாய்ப்புள்ள குறிப்பிட்ட 

ொத்தியக்கூறு 

நடக்கலாம் 

ஆனால் 

அமநகமாக

ஒருமபாதம் 

நடக்காது 

ொதாைண 

சூழ்நிரலக

ளில் 

நடப்பதற்கு 

வாய்ப்பில்

ரல 

ெில 

மநைங்களி

ல் 

நடக்கலாம் 

ெில 

மநைத்தில் 

நடக்கும் 

என்று 

எதிர்பார்க்

கப்படுவது 

ொதாைண 

சூழ்நிரலக

ளில் 

தவறாமல் 

நடக்கும் 

என்று 

எதிர்பார்க்

கப்படுவது 
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இந்தப் பக்கம் மவண்டுவமன்மற வவறுரமயாக விடப்பட்டது. 
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படி 3: கட்டுப்பாடுகரளச் வெயல்படுத்துதல் 

படம் 3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இடரை மிகவும் திறன் வகாண்டதில் இருந்து குரறந்த வெயல்திறன் வரை 

கட்டுப்படுத்த உங்கள் விருப்பங்கரள வாிரெப்படுத்துங்கள். இந்த தைவாிரெயில், கீமழயுள்ள மூன்று 

வரககளில் ஒன்றில் நீங்கள் கட்டுப்பாடுகரள ரவக்கிறீர்கள். 

நீக்குதல்: அபாயம் மற்றும் எந்தவவாரு இடரையும் முற்றிலுமாக அகற்றுவமத மிகவும் பயனுள்ள கட்டுப்பாடு. 

அபாயம் அல்லது வபாறியியல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மாற்றுதல்: இைண்டாவது மிகவும் பயனுள்ள கட்டுப்பாடுகள், அபாயத்திற்கான 

காைணத்ரத பாதுகாப்பான ஒன்றினால் மாற்றுகின்றன அல்லது வபாறியியல் கட்டுப்பாடுகளுடன் அபாயத்ரதக் 

கட்டுப்படுத்துகின்றன. மவரல வெய்ய, இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் மக்களின் வெயல்பாடுகளிலிருந்து சுயாதீனமாக இருக்க மவண்டும்.  

• அபாயத்துக்கான காைணத்ரத ஒரு பாதுகாப்பான வதாிவுடன் மாற்றுவது, கட்டுப்பாடுகரள ரவப்பரத விட மிகவும் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• வபாறியியல் கட்டுப்பாடுகள் ஒரு அபாயத்துக்கான இயற்பியல் ொர்ந்த கட்டுப்பாடுகள். எடுத்துக்காட்டுகளுள் பண்டிங் 

மற்றும் இயந்திைங்களுக்கான தானியங்கி பணிநிறுத்த அரமப்புகள் அடங்கும். 

நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கரளப் பயன்படுத்துதல் (PPE): குரறவான பயனுள்ள 

கட்டுப்பாடுகள், மனிதர்கள் ொியான வெயரலச் வெய்வரதமயா அல்லது எல்லா மநைங்களிலும் கவனித்துக்வகாள்வரதமயா 

நம்பியுள்ளன. 

• நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகளில் பயிற்ெி, நரடமுரற, வகாள்ரக, மமற்பார்ரவ அல்லது ஷிப்ட் வடிவரமப்புகள் ஆகியரவ 

அடங்கும். அரவ அபாயத்தின் அச்சுறுத்தரலக் குரறக்கின்றன அல்லது குரறந்தபட்ெம் அபாயம் பற்றி மக்களுக்குத் 

வதாியப்படுத்துகின்றன. தூண்டல் வெயல்முரறகள், அனுமதிக்கும் அரமப்புகள் மற்றும் பயிற்ெி ஆகியரவ 

எடுத்துக்காட்டுகளில் அடங்கும். 

• தீங்கு விரளவிக்கும் மாசுபாடு அல்லது கழிவுகளுக்கு மக்கள் வவளிப்படுத்தப்பட்டால், PPE பயன்படுத்தப்பட மவண்டும்.  

அரனத்தும் இரணந்து, இந்த கூறுகள் இடர் கட்டுப்பாட்டு தைங்களின் வாிரெமுரறரய உருவாக்குகின்றன.  

படம் 3: அபாயங்கள் மற்றும் இடர்கரளக் கட்டுப்படுத்தும் வாிரெமுரற

 

ெில மநைங்களில் அபாயம் ஏற்படுவதற்கான ொத்தியக்கூறுகள் அல்லது விரளவுகரளக் கணக்கிடுவது கடினம். நீங்கள் எளிதாக 

ரவக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால், அவற்ரற எப்படியும் நீங்கள் பயன்படுத்த மவண்டும் - இது முன்வனச்ொிக்ரகக் வகாள்ரக 

என்று அரழக்கப்படுகிறது. 
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தடுக்கும் மற்றும் தணிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் 

நீங்கள் கட்டுப்பாடுகரள, தடுக்கும் மற்றும் தணிக்கும் என இைண்டு பிாிவுகளாகப் பிாிக்கலாம். 

• தடுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் தீங்கு விரளவிக்கும் நிகழ்வுகள் நடப்பரத முதலாவதாகத் 

தடுக்கின்றன. 

• தணிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் தீங்கு விரளவிக்கும் நிகழ்வின் விரளவு அல்லது மெதத்ரத 

குரறக்கிறது. 

 

தடுப்புக் கட்டுப்பாடுகள் அபாயத்ரத முழுவதுமாக அகற்றும், அமத மநைத்தில் தணிக்கும் 

கட்டுப்பாடுகள் உங்களால் அகற்ற முடியாத எந்தவவாரு அபாயத்தின் தீங்கு விரளவிக்கும் 

தாக்கங்கரளயும் குரறக்க முயற்ெிக்கின்றன.  

 

அட்டவரண 5. தடுக்கும் மற்றும் தணிக்கும் கட்டுப்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் 

தடுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் தணிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் 

கழிவுகள் உள்ளிட்ட ஆபத்தான திைவங்கள் 

மற்றும் வாயுரவப் பாதுகாப்பாகச் 

மெமித்தல் 

கெிவு இருந்தால் விரைவாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய 

கெிவு கிட் 

மவரல அரமப்புகளுக்கு அனுமதி தீயரணப்பான்கள் 

பாதுகாப்பு அரமப்புகள் அவெைநிரல மமலாண்ரம திட்டங்கள் 

ொதனங்களின் வழக்கமான மொதரன 

மற்றும் பைாமாிப்பு 
பண்டிங் 

கெிவு கண்டறிதல் மற்றும் பழுதுபார்க்கும் 

திட்டங்கள் 

விாிவரடயும் அடுக்குகள் என்று அரழக்கப்படும் 

வாயு எாிப்பு 

 

அபாயம் மற்றும் இடர் பதிமவடு 

அரடயாளம் காணப்பட்ட அரனத்து அபாயங்கரளயும் அவற்றின் இடர்கரளயும் ஒரு பதிமவட்டில் பதிவு 

வெய்யலாம். இதன் வபாருள் முக்கிய நபர்கள் வணிகங்களின் முக்கிய அபாயங்கரளப் புாிந்து வகாள்ளலாம் 

மற்றும் முடிவவடுக்கும் வெயல்முரறகளின் ஒரு பகுதியாக இடரைப் பற்றி ெிந்திக்க முடியும். 

ஒவ்வவாரு அபாயத்துக்கும் இடருக்கும் ஏற்கனமவ உள்ள கட்டுப்பாடுகரள பதிமவட்டில் மெர்க்கலாம். 

எந்தவவாரு நரடமுரற இடரையும் குரறக்கப் புதிய கட்டுப்பாடுகள் எப்மபாது மெர்க்கப்படலாம் என்பரத 

அரடயாளம் காண உதவவும் இரதப் பயன்படுத்தலாம்.  

நீங்கள் பதிமவட்ரட தவறாமல் மதிப்பாய்வு வெய்தால், அபாயங்கரள திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதில் உங்கள் 

வணிகம் வதாடர்ந்து கவனம் வெலுத்த முடியும். அத்துடன் அபாயங்கரள நிர்வகிப்பரத வதாடர்ந்து 

மமம்படுத்தவும் வெய்கிறது.  

இந்த வழிகாட்டியின் முடிவில் அபாயம் மற்றும் இடர் பதிமவட்டின் மாதிாிரய நாங்கள் மெர்த்துள்மளாம். 
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படி 4: கட்டுப்பாடுகரளச் ொிபார்த்தல் 

இடர்கரள நிறுத்த அல்லது குரறக்க நீங்கள் ரவத்திருக்கும் கட்டுப்பாடுகள், அரவ எப்படி 

வெயல்பட மவண்டுமமா அப்படி வெயல்படுகின்றனவா என்பரத உறுதி வெய்ய கண்காணிக்கப்பட 

மவண்டும்.  

கட்டுப்பாடுகரளச் ொிபார்த்தல் 

கட்டுப்பாடுகரளச் ொிபார்த்தல் என்பது, படி 1 இல் அபாயங்கரள அரடயாளம் காண நீங்கள் பயன்படுத்திய அமத 

முரறகரளப் பயன்படுத்துவதுதான். 

உங்கள் கட்டுப்பாடுகள் எவ்வளவு பயனுள்ளரவ என்பரதச் ொிபார்க்க நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாதுவான 

முரறகள்: 

• வழக்கமான கள ஆய்வுகள் மற்றும் தணிக்ரககள் 

• ஊழியர்கள், ஒப்பந்தக்காைர்கள், குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் நில உாிரமயாளர்களுடன் மபசுவது 

• இடர் கட்டுப்பாட்டு அரமப்புகரள ஆய்வு வெய்தல், மொதரன வெய்தல் மற்றும் பைாமாித்தல் 

• உற்பத்தியாளர் மற்றும் ெப்ரளயர் ஆகிமயாாின் அறிவுறுத்தல்கள் மபான்ற தகவல்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

• ெம்பவம் மற்றும் வநருக்கத்தில் தவறவிட்டரவ ஆகியவற்றின் அறிக்ரககள் மபான்ற பதிவுகள் மற்றும் தைரவ 

பகுப்பாய்வு வெய்தல். 

இந்தச் மொதரனகரள நீங்கள் தவறாமல் வெய்தால், வெயல்படாத கட்டுப்பாடுகரளயும், அவற்ரற 

மமம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகரளயும் நீங்கள் அரடயாளம் காணலாம். 

திறன்மிகு கட்டுப்பாடுகரளப் பைாமாித்தல் 

கட்டுப்பாடுகரளப் பைாமாிக்க மற்றும் அரவ திறம்படச் வெயல்படுகின்றனவா என்பரத உறுதிப்படுத்த, நீங்கள் வெய்ய 

மவண்டியரவகள்: 

• அபாயங்கள் மற்றும் இடர் மதிப்பீடுகரள தவறாமல் மதிப்பாய்வு வெய்யுங்கள். ஏவனனில் இரவ காலப்மபாக்கில் 

மாறக்கூடும் 

• அரனத்துப் வபாறியியல் கட்டுப்பாடுகரளயும் தவறாமல் மொதித்து, பைாமாித்து, மதிப்பாய்வு வெய்யுங்கள் 

• இடர்கள் மற்றும் அவற்றின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஒருவரைப் வபாறுப்மபற்கச் வெய்யுங்கள் 

• காப்பீட்டு வழங்குநர்கள் மற்றும் அவெை மெரவ பிைதிநிதிகள் மபான்ற ஊழியர்கள் மற்றும் பிற நபர்களுடன் 

தவறாமல் மபசுங்கள் 

• ஆபத்துகள் மற்றும் இடர் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து அவற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய எவருக்கும் அரதக் குறித்துத் 

வதளிவாகத் வதாிவியுங்கள் 

• நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகளுக்காக புதுப்பிப்பு பயிற்ெி உட்பட ஊழியர்களுக்கு தவறாமல் பயிற்ெி அளிக்கவும். 
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இரணப்பு: மாதிாி அபாயம் மற்றும் இடர் பதிமவடு 

குறிப்பு: குரறந்த இடர் உள்ள வணிகங்களுக்கு இந்த அபாயப் பதிமவடு வபாருத்தமானது. அதிக இடர் அல்லது வபாிய வணிகங்கள் மிகவும் ெிக்கலான பதிமவட்ரட ரகயாள 

மவண்டியிருக்கலாம். 

புதுப்பித்தல்  நாள்:  பங்மகற்பாளர்கள்:  

 

எண் அபாயம் 
ொத்தியமான 

தீங்கு 

இடர் மதிப்பீடு வெயலில் 

இருக்கும் 

கட்டுப்பாடுகள் 

மமலும் என்ன 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதரவ? 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ரககள் 

விரளவு ொத்தியம் 
இடர் 

மதிப்பீடு 

நடவடிக்ரக 

எடுத்தவர் 

உாிய 

மததி 

முடிவுற்ற 

நாள் 

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 

வவளியீடு 1695.1* ஆகஸ்ட் 2018 

*இது மம 2018 இல் வவளியிடப்பட்ட 1695 க்குப் பதிலான மாற்றம் 

EPA விக்மடாாியாவால் அங்கீகாிக்கப்பட்டு வவளியிடப்பட்டது 

நிரல 3, 200 விக்மடாாியா வதரு, கார்ல்டன் VIC 3053 

1300 372 842 (1300 EPA VIC) 

இந்த வவளியீட்ரட ஆன்ரலனில் PDF வடிவத்தில் epa.vic.gov.au இல் காணலாம் 

 

உங்களுக்கு வமாழிவபயர்ப்பாளர் உதவி மதரவப்பட்டால் 

அல்லது இந்த ஆவணத்ரத வமாழிவபயர்க்க விரும்பினால், 

தயவுவெய்து 131 450 ஐ அரழத்து உங்களுக்கு விருப்பமான 

வமாழிரய அறிவுறுத்துங்கள். 

 

 

 




