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ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਕੰਮ (PCBU) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਰੱਿਣ ਲਈ 'ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ' ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.

PCBUs ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਵਹਾਰਕ ਹੈ।. ਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇਜ਼ੋਿਮ 
ਨੰੂ ਵਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.

ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਵਹਾਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ
ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍੍ਰਬਧੰਨ ਜਾ ਂਵਨਯਤੰਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਇਹ ਵਵਚਾਰਦ ੇਹਏੋ ਵਕ:

 • ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰ ੇਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ?ੈ
 • ਕੀ ਸੱਟ ਹਲਕੀ ਜਾ ਂਗੰਭੀਰ ਹੋਵਗੇੀ?
 • ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰ ੇਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋ– ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ
 • ਕੀ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਦ ੇਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ?
 • ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵਗੇਾ?

ਖ਼ਤਰ ੇਅਤ ੇਜ਼ੋਖਮ

ਖ਼ਤਰਾ - ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾ ਂਚੀਜ਼ ਹ ੈਜ ੋਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।. ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਵਪ੍ਛਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।.

ਜ਼ੋਖਮ - ਜ਼ੋਿਮ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜ ੋਨੁਕਸਾਨ - ਮੌਤ, ਸੱਟ ਜਾ ਂਵਬਮਾਰੀ - ਦ ੇਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ।.

ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਿਮ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।. WHS ਵਨਯਮਾ ਂ
ਲਈ PCBUs ਨੰੂ ਕੁੱਝ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਜ਼ੋਿਮ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।. 

ਜ਼ੋਿਮ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਵਕਵਰਆ ਹ:ੈ

1. ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ

2. ਜ਼ੋਿਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ:
 • ਵਕਸ ੇਦ ੇਜ਼ਿਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ?ੈ
 • ਸੱਟ ਵਕੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ?ੈ

3. ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ

4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ।.

Government of Western Australia
Department of Mines, Industry Regulation and Safety

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
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ਵਜੱਥ ੇਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਹ,ੈ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।. ਜ ੇਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਵਹਾਰਕ 
ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।. ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਵਵਹਾਰਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆ ਂਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ

 • ਖ਼ਤਰ ੇਨੰੂ ਵਕਸ ੇਸੁਰੱਵਿਅਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਕੇ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸ ੇਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਨੰੂ ਇਕ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ)
 • ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰ ੇਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰ ੋ(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ)
 • ਇਜੰੀਨੀਅਵਰੰਗ ਵਨਯੰਤਰਣ, ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂ(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਾਰਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ।.

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਿਮ ਅਜ ੇਵੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਨਯੰਤਰਣ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸਿਲਾਈ, ਚੈਕਵਲਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਵਟੰਗ 
ਪ੍੍ਰਵਕਵਰਆਵਾ)ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।. ਵਕਸ ੇਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਖ਼ਤਰ ੇਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, PCBU ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪ੍ਕਰਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾ ਂਸੁਰੱਵਿਆ ਬੂਟ) ਦੇਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਵਸਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।.

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

PCBU ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ ੋਕੰਮ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਵੱਿਆ ਦਆੁਰਾ ਪ੍੍ਰਭਾਵਵਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।.

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆ ਂ'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।. ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਕੋਈ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹ ੈਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ।.

ਇੱਕ PCBU ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਡਊਟੀ ਧਾਰਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਖ਼ਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਮਾ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.  ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਡਊਟੀ ਨੰੂ 
ਸਾਝਂਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੋਰ PCBUs, ਰਸਾਇਣਾ ਂਦ ੇਸਪ੍ਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਲਾਟਂ ਦ ੇਵਨਰਮਾਤਾ।.

ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹ?ੈ
ਕੀ ਖ਼ਤਰ ੇਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਭੰਵ ਹ?ੈ ਜਕੇਰ ਖ਼ਤਰ ੇਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜ਼ਿੋਮ ਨੰੂ ਘਟੱ ਤੋਂ ਘਟੱ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭੰਵ ਤਰੌ 'ਤ ੇਉੱਚ ਪ੍ਧੱਰੀ 
ਵਨਯਤੰ੍ਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ. ਜ਼ਿੋਮ ਵਜਨੰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਵੋਗੇਾ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਜਾ ਂਘਟੱ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।.

ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਕਸਮਾ ਂਦ ੇਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜ ੋਵਰਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤ ੇਵਚੱਤਰ ਵਵੱਚ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।.

ਪੱਧਰ 1
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੋ

ਪੱਧਰ 2
ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 

ਬਦਲ ਿਦਓ
 

ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਲੋਕਾ ਂਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ 
ਕਰ ਿਦਓ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ

 

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ

 

ਪੱਧਰ 3
ਪਬੰਧਕੀ ਿਨਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਓ
 

ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
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ਚਿੱਤਰ 1  ਚਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੜੀ
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ਵਾਜਬ ਕੀ ਹ?ੈ
ਖ਼ਤਰਾ ਵਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹ,ੈ PCBU ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।. PCBU ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਵਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

 • ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ?
 • ਹਰੇਕ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਸੱਟ ਦ ੇਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ
 • ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਹ?ੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਕ ੁਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ) ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ

ਖ਼ਰਚ ੇਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ੋਿਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਵਵੱਚ ਹੋਵ।ੇ.

ਜ਼ੋਖਮ ਵਨਯੰਤਰਣਾ ਂਦੀ ਸਮੀਵਖਆ

PCBU ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਵਾ ਂਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

 • ਕੀ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਅਜ ੇਵੀ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ
 • ਕੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ?
 • ਕੀ ਇੱਥ ੇਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰ ੇਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਵਕ ਇਹ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ?
 • ਕੀ ਵਕਸ ੇਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਨੇ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹ?ੈ
 • ਕੀ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਜਾ ਂਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹ?ੈ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

WHS ਚਿਯਮ ਅਤੇ ਅਚਿਆਸ ਕੋਡ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜ਼ੋਖਮਾ ਂਿੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।. 
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