
پانی کے اوپر/قريب تعميراتی کام کے دوران تحفظ 
 سے متعلق کتابچہ

 پيشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی برانچ
 ليبر ڈيپارٹمنٹ

 ميرين صنعتی تحفظ کا سيکشن
 ميرين ڈيپارٹمنٹ



تحفظ اور صحت برانچ، ليبر ڈيپارٹمنٹ يا سمندری  يہ کتابچہ بال کسی معاوضہ جاری کيا جاتا ہے اور اسے پيشہ ورانہ

صنعتی تحفظ کا سيکشن، ميرين ڈيپارٹمنٹ کے دفاتر سے حاصل کيا جا سکتا ہے۔ اسے ليبر ڈيپارٹمنٹ کی ويب سائٹ 

  سے بهی ڈاؤن لوڈ کيا جا سکتا ہے

http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_8.htm  سےيا ميرين ڈيپارٹمنٹ کی سائٹ  

http://www.mardep.gov.hk/en/publication/home.html.  

  

پر ليبر ڈيپارٹمنٹ کی ويب سائٹ  http://www.labour.gov.hk/eng/tele/osh.htmدفاتر کے پتے اور ٹيلی فون نمبر 

  پر تالش کيے جا سکتے ہيں يا يا ميرين ڈيپارٹمنٹ کی سائٹ سے 

http://www.mardep.gov.hk/en/pub_services/ocean/miss.html.  

  

سکتا ہے، ماسوائے اشتہاراتی مقاصد، توثيق دہی يا تجارتی مقاصد کے۔ اس کتابچہ کو آزادانہ طور پر دوباره پيش کيا جا 

براه مہربانی ماخذ کو ليبر ڈيپارٹمنٹ اور ميرين ڈيپارٹمنٹ کی جانب سے شائع کرده، "پانی کے اوپر/قريب تعميراتی کام 

 کے لئے تحفظ کا کتابچہ" کے طور پر تسليم کيا جانا چاہئيے

 يہ کتابچہ مشترکہ طور پر تيار کيا گيا ہے منجانب

 ليبر ڈيپارٹمنٹ کی پيشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی برانچ اور

  ميرين ڈيپارٹمنٹ کا سمندری صنعتی تحفظ کا سيکشن

 2018/10اشاعت  یپہل



پانی کے اوپر/قريب تعميراتی کام کے 
 دوران تحفظ سے متعلق کتابچہ
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 تعارف
يہ کتابچہ پانی کے اوپر/قريب انجام ديئے جانے والے تعميراتی کام کے لئے حفاظتی اقدامات فراہم کرتا 

ہے (بشمول ہانگ کانگ ميں پانی کے قريب يا پانی کے ساته يا بحری جہاز پر) جہاں کارکنوں کے تئيں 

کو اس طرح کے تعميراتی کام کے لئے ايک  ممکنہ خطرات موجود ہوتے ہيں۔ سب سے پہلے، آجروں

خطره کی تشخيص منعقد کرنی چاہئے، اور کام کا ايک محفوظ نظام تيار کرنے کے سلسلہ ميں تشخيص 

کے دوران جانچ اور اندازه کرده خطرات کو مدنظر رکهنا چاہئے۔ مالزمين بهی اپنے کارکنان کو 

ی فراہم کرنے کے لئے ذمہ دار ہيں۔ مزيد برآں، ضروری حفاظتی معلومات، ہدايات، تربيت اور نگران

تمام تر تعميراتی مدت کے دوران، لفٹنگ مشينيں/حرکی پالنٹ، پانی کے اوپر/قريب کام کرنے کے لئے 

الئف جيکٹس/پيراکيہ معاون آالت کا استعمال الزماً کيا جانا چاہئے۔ کسی بهی شخص کو اونچائی سے 

تی تدابير تيار اور الگو کی جانی چاہئے۔ اس کے عالوه، پانی گرنے سے روکنے کے لئے، مناسب حفاظ

کے اوپر/قريب کام کے لئے مؤثر بچاؤ اور ہنگامی انتظامات کو اچهی طرح سے تشکيل ديا جا سکتا 

 ہے تاکہ ايک ہنگامی صورت حال ميں کارکنوں کوتحفظ فراہم کيا جا سکے۔

منصوبوں  پانی کے اوپر/قريب زمين کی بنياد پر تعميراتی کام کو بنيادی طور پر فيکٹريوں اور صنعتی

) اور ليبر ڈيپارٹمنٹ کے زير 509، پيشہ ورانہ تحفظ اور صحت کا قانون (باب. (59کا قانون (باب۔ 

انتظام ان کے ماتحت اداروں کے ضوابط کے ذريعے منظم کيا جاتا ہے۔ بحری جہازوں پر انجام دی 

کنٹرول آرڈيننس (باب۔  جانے والی سمندر کی بنياد پر تعميراتی کام کو بنيادی طور پر شپنگ اور پورٹ

) اور ميرين ڈيپارٹمنٹ کے زير انتظام ان کے 548، مرچنٹ شپنگ (لوکل ويسلز) آرڈيننس (باب۔ (313

ماتحت قوانين کی مدد سے منظم کيا جاتا ہے۔ کام کا ايک محفوظ نظام تيارکرنے اور الگو کرنے اور 

کے لئے خاطر خواه اقدامات کے پانی کے اوپر/قريب کاموں ميں مصروف عمل مالزمين کی حفاظت 

لئے، مالزمين ان دو محکموں کی جانب سے جاری کرده قانون سازی اور مطبوعات سے رجوع کر 

 سکتے ہيں۔
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 کام کرنے کا محفوظ نظام

پانی کے اوپر/قريب کام کے لئے ايک کام سے متعلق مخصوص خطرے کی تشخيص انجام  ▲

 دی جانی چاہئے اور ايک قابل شخص کی جانب سے وقفہ وار جائزه ليا جانا چاہئے۔

 پانی کے اوپر/قريب کام ميں تمام ممکنہ خطره(خطرات) شامل ہوتے ہيں جيسا کہ ڈوب ▲

جانا، حرکی پالنٹ/سامان و آالت کا پانی ميں الٹ جانا، اور تنگ جگہوں پر گر جانا، تو ان 

 کی شناخت کی جائے، فہرست بنائی جائے اور حل نکال لينا چاہئيے۔

ی کے اوپر/قريب کام کے لئے ايک حفاظتی منصوبہ، بشمول ليکن درج ذيل تک محدود پان ▲

 نہيں، کو تشکيل دينا چاہئے:

 کام کی منصوبہ بندی: •

 طريقہ کار کے بيانات/محفوظ کام کرنے کے طريقہ کار کی تشکيل؛ •

 ہنگامی تياری، مثالً ہنگامی منصوبے، بچاؤ/انخالء کے انتظامات اور ڈرلز۔ •

پانی کے اوپر/قريب کام کے لئے حفاظتی منصوبہ کا باقاعدگی کے ساته جائزه لينا چاہئيے  ▲

 اور، جہاں ضروری ہو، مناسب طور پر نظر ثانی کی جائے۔

مطابق محفوظ کام کے طريقوں کو مناسب طريقے سے نافذ کيا حفاظت کے منصوبہ کے  ▲

 جانا چاہئے۔

محفوظ کام کے طريقوں پر عمل درآمد کی مناسب طريقے سے نگرانی اور زير غور رکها  ▲

 جانا چاہئے۔

 کارکنوں کو ضروری تحفظ کی معلومات، ہدايت اور تربيت دی جانی چاہئے۔ ▲
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 محفوظ استعماللفٹنگ کی مشينيں/حرکی پالنٹ کا 

ايک ماہر معائنہ کار کی اٹهانے والے آالت اور اٹهانے والے گيئر کا استعمال سے پہلے  ▲

جانب سے اور باقاعده وقفوں کے ساته ٹيسٹ اور معائنہ کيا جانا چاہئيے اور ايک قابل 

 شخص کی طرف باقاعده وقفوں سے جانچ پڑتال کی جانی چاہيئے۔

 پالنٹ کو اہل آپريٹرز کی طرف سے چاليا جانا چاہئے۔ اٹهانے والے آالت/موبائل ▲

نٹ کے آپريٹرز کو کوئی بهی کام انجام بحری جہازوں پر اٹهانے والے آالت/حرکی پال ▲

 ديئے جانے سے قبل جہاز/سائٹ مينجمنٹ کے مالک يا مالک کے ذريعہ مجاز بنانا چاہئے۔

کس سپروائزرز کی جانب اٹهانے والے آالت/حرکی پالنٹ کے افعال کار کی نگرانی ور ▲

 سے کی جانی چاہئے۔

جہازوں پر اٹهانے والے آالت کو مستحکم لگانا اور محفوظ طريقے سے لنگر انداز کرنا  ▲

 چاہئيے۔

اٹهانے والے آالت/حرکی پالنٹ کو  ▲

خطرناک مقامات جيسا کہ پانی 

نکلنے کی جگہوں، پانی سے قريب 

 کناروں سے دور رکهنا چاہئے۔
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 محفوظ استعماللفٹنگ کی مشينيں/حرکی پالنٹ کا 

آپريشن کے عالقے کو واضح طور پر ختم کيا  ▲

جا سکتا ہے اور مناسب طريقے سے باڑه 

 بندی کی جانی چاہئے۔

اگر آپريٹر کے ديکهنے ميں کوئی رکاوٹ ہے  ▲

تو ايک اشاره دينے واال شخص فراہم کيا جانا 

 چاہئيے۔

ے آالت/حرکی پالنٹ يا لفٹنگ گيئر کو اس کے محفوظ کام کرنے کے کسی اٹهانے وال ▲

 بوجه سے باہر نہيں ہونا چاہيے۔

م کرنے کی اٹهانے والے آالت/حرکی پالنٹ اور لفٹنگ گيئر محفوظ کو ايک محفوظ کا ▲

 ترتيب ميں برقرار رکهنا چاہئے۔
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 محفوظ استعماللفٹنگ کی مشينيں/حرکی پالنٹ کا 

 تبصرے:

 حرکی پالنٹ کی مثاليں: بلڈوزر، لوڈر، ايکسکيويٹر، ٹرک، الری، کمپيکٹر، ڈمپر، گريڈر، سکريپر۔

ايک قابل شخص اور قابل معائنہ کار کی تعريف کے لئے، ليبر ڈيپارٹمنٹ اور ميرين ڈيپارٹمنٹ کی 

 طرف سے جاری کرده متعلقہ ضوابط سے رجوع کريں۔
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 الئف جيکٹس پيراکيہ معاون آالت کا محفوظ استعمال

 موثر حالت:
 سبز

 بحالی کا ريکارڈ

الئف جيکٹس/پيراکيہ معاون آالت پانی ميں گرنے کے خطرے سے دوچار کارکنان کو مہيا  ▲

 کيے اور پہنانے چاہئے۔

ميں، ▲ کی شرائط کے ساته مطابقت  کام  کو  آالت  کيہ معاون  پيرا کٹس/   الئف جي

 BS EN ISO12402-1 ،2 ،3  يا ديگر مساويانہ بين االقوامی معيارات کے مطابق ہونا 4يا ،

 چاہيے۔

استعمال کرنے سے پہلے صارف کو الئف جيکٹس کی پوری طرح سے جانچ پڑتال کرنی  ▲

 چاہيے۔
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 الئف جيکٹس پيراکيہ معاون آالت کا محفوظ استعمال

ميٹر سے کم نہ ہو) فراہم  30خاطر خواه الئف الئن کے ساته ايک پيراکيہ يا الئف بوائے ( ▲

ميٹر  50اته کيا جانا چاہيئے اور الئف بوائز کے مقامات جگہوں کے کناروں کے ساته س

سے کم وقفے سے ہونے چاہئے جہاں ايک جانب کام کو انجام ديا جا رہا ہے يا جہازوں پر 

ايک واضح پوزيشن ميں ہونا چاہئيے جہاں پر گر جانے يا لہروں وغيره سے بہہ جانے کا 

  معقول طور پر قابل قياس خطره موجود ہو۔ 

ے، الئف بوائز/پيراکيہ کو پوسٹس بچاؤ کے آپريشنز ميں کسی بهی تاخير سے بچنے کے لئ 

 کے ساته زياده مضبوطی سے بندها ہوا نہيں ہونا چاہئيے۔
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 الئف جيکٹس پيراکيہ معاون آالت کا محفوظ استعمال

پہننے والے کے محل وقوع کو تالش کرنے اور بچاؤ ميں سہولت فراہم کرنے ميں مدد کے  ▲

ت کو ترجيحی طور پر ايک وسل اور/يا خود کار فعال لئے الئف جيکٹس/پيراکيہ معاون آال

 ہونے والی الئٹ (رات کے وقت کام کے لئے) کے ساته فراہم کيا جانا چاہئيے۔

ل شخص کی طرف سے وقفہ وار معائنہ اور الئف جيکٹس/پيراکيہ معاون آالت کا ايک قاب ▲

 جانچ پڑتال کی جانی چاہئے۔

کے مطابق اچهی طرح سے  الئف جيکٹس/پيراکيہ معاون آالت کو مينوفيکچررز کی ہدايات ▲

  فعال حالت ميں مناسب طور پر برقرار رکهنا چاہئے۔

تمام پهولنے کے قابل الئف جيکٹس کی سروس ايک مجاز ايجنٹ کی طرف سے سال ميں کم  ▲

 نی چاہئيے۔از کم ايک بار کی جا
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 اونچائی پر کام کرنا

بورڈز کو کناروں پر نصب کيا جانا چاہئے۔ ايسی -جنگلے اور ٹو-کناروں پر مناسب حفاظتی ▲

جگہيں جہاں سے کسی شخص کے بلندی سے زمين کی سطح يا پانی ميں گر جانے کا خدشہ 

 ہو، کهلی جگہوں کا موزوں طور پر احاطہ کيا جانا چاہئيے۔

بورڈز، کو بلندی پر کام کے -جنگلے اور ٹو-موزوں کام کے پليٹ فارمز، بمع موزوں حفاظتی ▲

جانا چاہئے۔ کام کرنے والے پليٹ فارم کے لئے رسائی اور خروج کے محفوظ  لئے مہيا کيا

 ذرائع مہيا کيے جانے چاہئے۔

جب کام کا ايک موزوں پليٹ فارم، رسائی اور خروج اور کام کی محفوظ جگہ مہيا کرنا عملی  ▲

طور پر ممکن نہ ہو، تو مسلسل اور مؤثر لنگر کے نظام کے ساته حفاظتی زين فراہم کرنی 

 چاہئے۔
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 رسائی اور خروج کے محفوظ ذرائع

ايک بحری جہاز کے درميان رسائی اور خروج کے محفوظ ذرائع مہيا کيے جانے  ▲

 چاہئے اور

)iايک اور جہاز؛ ( 

)iiساحل؛ ( 

)iiiزمين/پانی کے اوپر کام کی جگہ۔ ( 

 چلنے اور داخل ہونے کے تمام راستوں پر موثر روشنی فراہم کی جانی چاہئے۔ ▲

رسائی اور خروج کے ذرائع اور ان کے راستے رکاوٹ سے پاک ہونے چاہئے، جہاں  ▲

يسا کہ جو تک عملی طور پر ممکن ہو، کسی بهی قسم کے مواد سے پاک رکهيں ج

 چيزيں پهسلن، الجه جانے يا گرنے کا سبب بن بنتی ہيں۔
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 رسائی اور خروج کے محفوظ ذرائع

اظتی رسی کے ميٹر لمبی بوائنٹ حف 30 ▲

ساته ايک پيراکيہ استعمال کے لئے 

دستياب ہونا چاہئيے، اور پيراکيہ کے 

محل وقوع بحری جہاز پر چڑهنے کے 

لئے رسائی کے قرب و جوار ميں، جگہ 

ميٹر -50کے کناروں کے ساته ساته، 

کے وقفوں سے کم پر ہونے چاہئيے۔ 

بچاؤ کے آپريشنز ميں کسی بهی تاخير 

الئف بوائز/پيراکيہ سے بچنے کے لئے، 

کو پوسٹس کے ساته زياده مضبوطی 

 سے بندها ہوا نہيں ہونا چاہئيے۔

طاقت کے زمين سے بحری جہازوں، يا اس کے برعکس گاڑيوں کی رسائی کے لئے مناسب  ▲

 حامل ريمپس فراہم کيے جانے چاہئے۔

گاڑيوں کے لئے ريمپ کو لوگوں کے لئے رسائی کے دروازوں کے طور پر استعمال نہيں  ▲

 ب عليحدگی مہيا نہيں کر دی جاتی ہے۔کرنا چاہئيے جب تک کہ ايک مناس
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 ريسکيو اور ہنگامی انتظامات

ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے موزوں صالحيت کی بچاؤ/انخالء ٹيميں (بشمول فرسٹ  ▲

 ايڈرز) کو منظم کيا جانا چاہئے

فوری طور پر مناسب ريسکيو آپريشن کے اجراء کے لئے بچاؤ کی ٹيم کو فوری طور پر  ▲

 ايک ہنگامی صورتحال سے باخبر کرنا چاہئے۔

معاونت کے لئے سنجيده ہنگامی صورتحال کی سرکاری ہنگامی حکام، جيسا کہ فائر سروس  ▲

 ڈيپارٹمنٹ اور/يا پوليس کو فوری طور پر اطالع دينی چاہئے۔

ہنگامی صورت حال کی صورت ميں خاطر خواه بچاؤ/انخالء کی کشتياں فراہم کی جانی  ▲

 چاہئے اور فوری طور پر استعمال کيلئے تيار ہوں۔
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 ريسکيو اور ہنگامی انتظامات

لی ريسکيو کی سہوليات، بشمول خاطر خواه سٹريچر(سٹريچرز)، ہوش ميں النے کا قابل منتق ▲

سامان اور ابدائی طبی امداد کی سہوليات فراہم کی جانی چاہئيے اور ہنگامی استعمال کے لئے 

 آسانی سے قابل رسائی رکهی جانی چاہئے۔

رکنوں کا زخمی ہونا، شديد خراب موسم (طوفان، باد و باراں، شديد بارش وغيره)، آگ، کا ▲

وغيره کے لئے ايک حفاظتی منصوبہ، جو انہين امور تک محدود نہيں، ميں ہنگامی طريقہ 

کار، بشمول بچاؤ/انخالء کے طريقہ کار کو تشکيل دينا اور باقاعدگی سے جائزه ليا جانا 

 اہئے۔چاہئيے۔ ايک ہنگامی رابطے کی فہرست (داخلی اور بيرونی) کو بورڈ پر دکهايا جانا چ
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 ريسکيو اور ہنگامی انتظامات

ہنگامی صورتحال کے معامالت ميں صف اول کے کارکنان اور سپروائزر عملے کے درميان  ▲

 ايک مؤثر مواصالتی نظام قائم کرنا چاہئے، بشمول:

 خاطر خواه مواصلت کے سامان کی فراہمی؛ •

 ريقہ کار کی تشکيل دہی؛متعلقہ ط •

 متعلقہ نگرانی/کارکنوں کو ضروری معلومات کی فراہمی۔ •
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 ريسکيو اور ہنگامی انتظامات

ہانگ کانگ رصدگاه (بشمول مخصوص سائٹ محل وقوع/صورتحال کے تناظر کے ساته  ▲

تجويز کيے جانے کے لئے کوئی بهی مخصوص ڈيٹا/پيشين گوئی) يا ديگر قابل اعتماد ذرائع 

ے کا امکان ہے، سے بروقت/موثر طريقے سے اور اہلکار/کارکن جن کا موسم سے متاثر ہون

کی جانيوالی مواصلت کے ذريعے نامساعد موسم کے بارے ميں ضروری معلومات دستياب 

 کی جانی چاہئيے۔

انی کے اوپر/قريب کام کی جگہوں کے قرب و جوار ميں پناه گاہيں، خراب موسم، وغيره پ ▲

 سے نکالنے کے لئے جہازوں فراہم کيے جانے چاہئے۔

الء کا طريقہ کار کو بروقت شروع کر دينا آنے والے نامساعد موسم کے سلسلے ميں انخ ▲

 چاہئے۔
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 تحفظ کی تربيت

کارکنوں کو زمين کی بنياد پر تعميراتی کام اور/يا سمندر ميں سمندری تعميراتی کام کے لئے  ▲

شپ بورڈ کارگو ہينڈلنگ بنيادی تربيت کے لئے الزمی بنيادی تحفظ کی تربيت مکمل کرنی 

 چاہئيے۔

ازوں، بشمول دُرَشت موسم کے دوران کارکنوں کو پانی کے اوپر/قريب، پانی/پر بحری جہ ▲

کام سے منسلک ممکنہ خطرات سے متعلق حفاظتی آگاہی کو بڑهانے/برقرار رکهنے کے 

لئے، مالزمت کی مخصوص حفاظت کی تربيت اور باقاعدگی سے ريفريشر تربيت فراہم کرنی 

 چاہئيے۔

کارکنان کو الئف جيکٹس کے استعمال کرنے اور جانچ کے طريقوں، اور پانی ميں گر جانے  ▲

 والوں کے لئے بچاؤ کے انتظامات پر مخصوص تحفظ کی تربيت فراہم کی جانی چاہئيے۔

سپروائزرز/کارکنوں کو ہنگامی اور انخالء سے متعلق طريقہ کار، بشمول باقاعدگی سے  ▲

انعقاد، پانی کے اوپر/قريب، پانی/پر جہازوں پر کام کے سلسلے ميں تربيت دی مشقوں کا 

 جانی چاہئے۔
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 تحفظ کی تربيت

ريسکيو/ہنگامی ٹيم کے تمام اراکين کو بچاؤ کے طريقہ کار اور بچاؤ کے سامان کے استعمال  ▲

 کے سلسلے ميں مخصوص حفاظتی تربيت فراہم کی جانی چاہئے۔

پانی کے اوپر/قريب، پانی/پر جہازوں ميں مصروف عمل ہونے والے کارکنوں کو الزمی  ▲

بل منتقلی سيکيورٹی کارڈ جاری حفاظتی معلومات اور اتفاقی واقعہ کے انتظامات (جيسا کہ قا

 کرنے کے ذريعے) مہيا کی جانی چاہئيے۔

   پانی کے اوپر/قريب کام کے لئے تحفظ کے اشارے

 فراہم کريں۔ کام کی جگہوں پر رسائی اور خروج کے محفوظ راستے  .1

 بورڈز نصب کريں۔-اونچائی پر کام کے مقامات کے کناروں پر حفاظتی جنگلے اور ٹو .2

بورڈز نصب نہيں کيے جا سکتے -اگر اونچائی پر کام کے مقامات کے کناروں پر حفاظتی جنگلے اور ٹو .3
 ہيں تو گرنے سے تحفظ کا آلہ پہنيں۔

 چ پڑتال کر ليں۔الئف جيکٹ پہنيں اور ہر استعمال سے پہلے اس کی اچهی طرح سے جان .4

 کام کے دوران حفاظتی ہيلميٹ پہنيں۔ .5

حفاظتی چشميں  گيس ويلڈنگ اور فليم کٹنگ کے کام، کنکريٹ توڑنے کے کام، وغيره کے لئے مناسب .6
 پہنيں۔

پيدل چلنےو الوں حکت کرتے پالنٹ/گاڑيوں کے مابين مناسب عليحدگی کی يقين دہانی کرائيں اور نامزد  .7
 شده راستے استعمال کريں۔

اگر مندرجہ باال حفاظتی اقدامات ميں کسی بهی کمی کا مشاہده کيا جاتا ہے، تو اپنے سپروائزر کو فوری  .8
 طور پر اطالع ديں۔

 ہنگامی حاالت کی تياری

صورت ميں ريسکيو اور سپورٹ کے انتظام کا اجراء کرنے کے لئے ہنگامی رابطہ کے ہنگامی حاالت کی  .1
 افراد سے فوری طور پر رابطہ کريں۔

جتنی جلدی ممکن ہو کسی محفوظ جگہ پر انخالء کر ليں اور خراب موسم کی صورت ميں انخالء کے انتظام  .2
 کے لئے درج ذيل ميں ہنگامی رابطہ کے افراد سے رابطہ کريں۔

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  Aہنگامی رابطہ 

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  Bہنگامی روابط 

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  Aريسکيو بوٹ 

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  Bريسکيو بوٹ 

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  1ابتدائی طبی امداد واال فرد 

 XXX XXXX-XXXX/ محترمہ  XXXمحترم  2ابتدائی طبی امداد واال فرد 
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 استفسارات

 :شکايات
گر آپ کے پاس پانی کے اوپر/قريب غيرمحفوظ تعميراتی کام سے متعلق کوئی شکايات ا

ہيں، تو براه مہربانی ليبر ڈيپارٹمنٹ کے پيشہ ورانہ تحفظ اور ہيلته شکايت ہاٹ الئن سے 

پر ميرين ڈيپارٹمنٹ کی ہاٹ الئن پر کال کريں۔ تمام شکايات  3711 2542يا  2172 2542

 تی سے رازداری ميں نمٹا جائے گا۔سے متعلق نہايت سخ

 بارے کے معامالت ديگر يا کتابچہ اس پر صحت اور تحفظ ورانہ پيشہ اس آپ اگر
 ڈيپارٹمنٹ ليبر ذريعے کے ذيل مہربانی براه تو ہيں، چاہتے کرنا استفسارات کوئی ميں
 صنعتی ميرين کے ڈيپارٹمنٹ ميرين اور برانچ کی صحت اور تحفظ ورانہ پيشہ کے
 :کريں رابطہ سے سيکشن تحفظ

 برانچ کی صحت اور تحفظ ورانہ پيشہ کی ڈيپارٹمنٹ ليبر

 )ريکارڈنگ کار خود بعد کے اوقات دفتری( 2297 2559: فون ٹيلی

 1410 2915: فيکس

 enquiry@labour.gov.hk: ميل-ای

 سيکشن کا تحفظ صنعتی سمندری کے ڈيپارٹمنٹ ميرين

 4477 2852: فون ٹيلی

 7309 2543: فيکس

 mdenquiry@mardep.gov.hk: ميل-ای

 قانون ميرين/ليبر اور خدمات کرده پيش سے طرف کی ڈيپارٹمنٹ ميرين/ڈيپارٹمنٹ ليبر
 جا کی حاصل کے کر دوره کا پيج ہوم پر ذيل بهی پيج ہوم بهی معلومات پر سازی
 http://www.mardep.gov.hk يا http://www.labour.gov.hk: ہے سکتی
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