ایک تصویری رہنما کتابچہ

کارخانوں اور صنعتوں کے اقرار ناموں
(کام کی جگہ پر آواز) کا ضابطہ

اس رہنما کتابچے یا پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے بارے میں
مشورہ کیلئے لیبر ڈیپارٹمنٹ کی پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی
برانچ سے رابطہ کریں۔

معلومات

مالک کی ذمہ داریاں
کاروائی کی دوسری سطح ــــ پر موجود یا اس سے اوپر
کاروائی کی انتہائی سطح ــــ

ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﯿﻦ ﯾﺎ آﻟه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮی ﻣﺸﯿﻦ ﯾﺎ
آﻟﮯ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل

مالک

ایک ایسی صوتی جانچ کیلئے ایک قابل شخص
کا تققر کرتا ہے جو اس فاصلے کا تعین کرے گی جس
کے اندر مالزمین کو الزما حفاظتی کان بند پہننا چاہئیں۔

پیشہ وارانہ تحفظ اور صحت کی برانچ،
لیبر ڈیپارٹمنٹ
ٹیلی فون

2559 2297 :

فیکس

2915 1410 :

ای میل
ویب سائٹ

enquiry@labour.gov.hk :
http://www.labour.gov.hk :

شکایت کیلئے ہاٹ الئن 2542 2172 :

اس بات کو یقینی بناتا ہے
کہ مالزمین حفاظتی
کان بند پہنیں

مشین یا ٹول پر اشارے اور لیبل
چسپاں کرتا ہے جو متعین فاصلہ
کے اندر مالزمین سے حفاظتی
کان بند پہننے کا تقاضا کرتے ہیں۔

ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﮐﯽ
ذﻣه دارﯾﺎں
ذمہ داریاں

مالک کی
دوسری ذمہ داریاں

پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کونسل
ہاٹ الئن 2739 9000 :
پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کونسل

لیبر ڈیپارٹمنٹ
پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی برانچ
工廠及工業經營(工作噪音)規例圖文指南

)(Urdu version 巴基斯坦文

A Pictorial Guide to Factories and Industrial Undertakings (Noise at Work) Regulation

)11/2019-2a-L21U (Urdu version 巴基斯坦文

• حفاظتی کان بند استعمال کرتا ہے
• حفاظتی کان بند میں خرابی سے
مالک کو مطلع کرتا ہے

مناسب استعمال اور
دیکھ بھال کو یقینی بنانا
• حفاظتی کان بند
• صوتی روک کے سامان

کاروائی کی دوسری سطح ــــ پر یا اوپر

)) ≥ 90dB (Aروزانہ سامنا(

کاروائی کی انتہائی سطح ــــ
) ≥ 140dBآواز کے دباؤ کی انتہائی سطح(
) ≥ 200Paآواز کا انتہائی دباؤ(

مالک کی ذمہ داریاں

پہلی کاروائی کی سطح یا اس سے اوپر
)) < 90dB (Aروزانہ سامنا ≤ )(85dB (A

صوتی تشخیص کروانا
یا کام کی جگہ پر زیادہ اہم بدالؤ کیلئے
مزید تشخیص کروانا ،جیسا کہ
مالک

• متاثرہ مالزمین کی تشخیص
• مالک کو مشورہ دینا کہ اس ضابطہ کے تحت
اپنی قانونی ذمہ داری کی تعمیل کیسے کی جائے

جانچ کی رپورٹ تیار کرتا ہے
مالزمین کو حفاظتی
کان بند فراہم کرتا ہے

مالک
قابل شخص
کا تقرر کرتا ہے

• جانچ کے  28دن کے اندر رپورٹ کی ایک نقل لیبر
ڈیپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے
• رپورٹ کو پڑتال کیلئے پیشہ ورانہ حفاظتی افسروں
کو مہیا کرتا ہے

مالزمین کی کان کے حفاظت بند کیلئے
درخواست پر مہیا کرتا ہے
(کہ کان کا حفاظت بند پہننا خطرے کا باعث بنے)

مالزمین کا آواز سے سامنا کم کرواتا ہے
مالزم
حفاظتی کان بند گزٹ کے ذریعہ لیبر
کے کمشنر سے منظور کیے جائیں گے

کان کی حفاظت کا ایک عالقہ مقرر کرتا ہے
سائن اور نوٹسز آویزاں کیے جائیں

مالک
سامنا کرنے کا وقت
کم کرنے سے

اور

ماخذ سے آواز
کم کرنے سے

مالزمین کو صوتی خطرات ،احتیاطوں اور اس
ضابطہ کے تحت ان کی ذمہ داریوں کے متعلق
معلومات ،ہدایات اور تربیت فراہم کرتا ہے

حد بندی کی گئی
اس عالقہ کے اندر مازمین کو الزما ً مناسب حفاظتی
کان بند پہننے چاہئیں

مالزم

یا

حفاظتی کان بند لیبر کے کمشنر کی طرف سے
منظور کیے جائیں گے بذریعہ

