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ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ - ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਚਾਅ ਉਪਰ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ੇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਮਨੁਾਕਸਬ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ੇਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਕਵਰਆਸ਼ਾਲੀ ਪਰਬੰਧ 

ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵਪਾਰਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਵਿੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰ ੇਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਵਬਲਕਲੁ ਵਸਿੱ ਧੀ ਸਾਦੀ ਸਵ ਿੱ ਤੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਖਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਸਹੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰ  ਵਨਕਾਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਿੱ ਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੁਝ 
ਖਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰ ਾਂ ਅਤੇ ਈਧਂਣ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵਪਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁ ਰਾ ਰਿੱ ਖਣਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮੁਨਾਵਸਬ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਵੋੋ। 

  

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਨੰੂ ਫੋਨ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਸੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.relayservice.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 
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ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਕਰਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

1. ਪਛਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਬਪਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀ ਜੋ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
2. ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 
3. ਲਾਗ  ਕਰੋ ਖਤਰ ੇਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢੁਿੱਕਵੇਂ ਕਦਮ।  
4. ਜਾਂਚੋਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਖਤਰ ੇਦਾ ਪਰਬੰਧ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖ ੋਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ: ਵਪਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ।  

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਸਵਫਆਂ ਉਪਰ ਵਲਖ ੇਛੋਟ ੇਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ ਲ ਨੰੂ ਵਰਤੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਖਤਰ ੇਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰ ੇਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ epa.vic.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ।  

ਵਸੀਵਲਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਵਚਾਰਾਂ ਲਈ Sustainability Victoria ਉਪਰ ਜਾਓ ਕੂੜ ੇਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 
ਸਮੇਤ। 

ਨੋਟ - ਕੁਝ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਵਜਵੇਂ ਕਝੁ ਖਾਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੂਵੜਆਂ ਨੰੂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਿੱ ਟਣ) ਲਈ ਈ ਪੀ ਏ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਰਵਮਟ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ epa.vic.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ।  

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.sustainability.vic.gov.au/business
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/business-forms-permits-online-tools/licence-works-approvals-forms-checklists
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ਖੁਦ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ ਲ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ 

ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਨੰੂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਲੰਕ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

❑ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

▪ ਵਬਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਵਜਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰ ਾਂ ਦਾ 
ਡੁਿੱ ਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਵਤ ਅਸਰ (ਵਜਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 

ਵਵਿੱ ਚ ਰਲਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)। 
▪ ਖਤਵਰਆਂ/ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ 

ਪਛਾਣ।ੋ 
▪ ਪਛਾਣ ੋਅਤੇ ਖਤਰ ੇਦੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ 

(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਨਕਾਸ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਕਣ, ਵਪਾਰਕ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟ/ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ)। 
▪ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਵਰਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਯਜੋਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। 
 

❑ ਪਲਾਂਟ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ੋ(ਜ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦ ੇਹੋ)  

▪ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖ।ੋ 
▪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਵਨਯਮਾਵਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 
▪ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖ ੋ(ਵਜਵੇਂ ਵਰਸਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 

ਨਹੀਂ ਖੜਕਦ ੇਆਵਦ)। 

❑ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਨਰਦੇਸ਼, ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ 

▪ ਕੰਮ ਦੀ  ਾਂਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਵਰਆਂ ਬਾਰ ੇਸਾਰ ੇਕਾਵਮਆਂ 

(ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਤੇ ਸਮਝਾਓ। 
▪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਉਹ ਕਈੋ ਖਤਰ ੇਵਾਲੀ ਗਤੀਵਵਧੀ 

ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰ ੇਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ, 

ਸਾਰ ੇਕਾਵਮਆਂ ਨੰੂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਓ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੂੜ ੇਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਬਾਰੇ)। 
▪ ਕੰਮ ਦੀ  ਾਂਵੇਂ ਖਤਰ ੇਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 

ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰ ੇਸਬੰਵਧਤ ਕੋਈ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 
▪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ 

ਵਰਹਾ ਹੈ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 

ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 ❑ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਾਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ 
ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਫਕੜਿਆ, ਸੂੰ ਭਾਕਲਆ, ਵਰਕਤਆ, ਕਲਜਾਇਆ 

ਅਤੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ 

ਪਦਾਰ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਰ ੇਵਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 
(ਵਜਵੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ) ਨੰੂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੱਕ ਪੂਰਾ 

ਰਿੱਖ।ੋ 
▪ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੋ (ਵਜਵੇਂ ਬੰਨਹ ਣਾ), ਅਤੇ 

ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਡਿੱ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸੰਭਾਲੋ। 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698


ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਔਜਾਰ 

 

 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਨੰੂ ਫੋਨ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਸੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.relayservice.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 
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▪ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜ ੇ(ਵਜਵੇਂ ਘਲੂਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰ , ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 

ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰ ) ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੂੜ ੇਦੀ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤੋ। 
▪ ਉਵਚਿੱਤ ਕੂੜਾ ਸੁਿੱ ਟਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤੋ (ਵਜਵੇਂ ਈ ਪੀ 

ਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ  ਾਂਵਾਂ)।  
▪ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਕੂੜ ੇਨੰੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ 

ਪਾਓ।  
▪ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਦਵਸਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁਿੱ ਲਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 

(ਵਜਵੇਂ ਕੂੜਾ, ਘਿੱਟਾ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਕ ੇਰਿੱਖ।ੋ  

▪ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ਲੈ ਕ ੇਜਾਓ। 
 

❑ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਓ 

▪ ਮੁਨਾਵਸਬ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲਗਾਓ 

(ਵਜਵੇਂ ਅਿੱਗ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਧ ੂਤਰਲ 

ਦੇ ਵਗਣ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਡੁਿੱਲਹੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਵਕਿੱ ਟਾਂ ਆਵਦ) 

▪ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਨੇੜੇ' ਹੋ ਕ ੇਮੁੜੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲਾਗੂ 

ਕਰੋ। 
▪ ਈ ਪੀ ਏ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜਿੱ  ੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਵੋੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, 

ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਨੇੜੇ' ਹੋ ਕ ੇਮੁੜੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ।ੋ 
▪ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ 

ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ।ੋ 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/

