
 

کے عمل کے دوران   یسنے کے عمل اور برماکار یپ •

جز سے استعمال ہونے والے فکسنگ آالت کو  یکارٹر 

 ں۔یاستعمال کرتے ہوئے چشمے الزماً پہنے ہونے چاہئ

حفاظت کا سامان  یذات  (4) 

ت کو مدنظر یقابل  یزوں کو پکڑتے ہوئے اپنیسامان/چ •

 ینیا مش یادہ لوگوں یسامان کو ز  یں۔ بڑے اور بھار یرکھ

کمر   یہوئ یجھک یاپن یبھ یے۔ کبھیمدد سے سنبھالنا چاہ

 ں۔یسامان مت اٹھائ یکے ساتھ وزن

زوں کو سنبھالنے/چھونے کا عمل یچ  (5) 

ں تا کہ آپ موثر یجگہ کو صاف ستھرا رکھ یکام کرنے ک •

 ں۔ یاور خوش انداز سے کام کر سک

 (6) سامان کو سٹور کرنا 

ننس کے یر کے آرڈیتعم ید برآں، کارخانے اور صنعتیمز 

ک مالزم کو اپنے مالک اور  یکے مطابق، ا یکشن چھ بیس 

 یے جو حفاظتیافراد کے ساتھ تعاون کرنا چاہئ دوسرے

  یں۔ اور کوئیل کر رہے ہیتعم ین اور ضابطہ عمل کیقوان

 ے جس سے خود اسے  یں کرنا چاہیسا عمل نہیا یبھ

 ا دوسروں کو خطرہ الحق ہو۔ی

 معلومات

 ات یشکا

شہ ورانہ حفاظت  ی ا پ یں معلومات  ی اگر آپ اس کتابچے کے بارے م

ں تو براہ کرم  یاور صحت کے معامالت پر مشورہ حاصل کرنا چاہ 

برانچ سے   یشہ ورانہ حفاظت اور صحت ک ی پ  یپارٹمنٹ ک یبر ڈ یل

 ں: یرابطہ کر

)کام کے گھنٹوں کے بعد خودکار     2559 2297فون:   یل یٹ

 سر ہے( ی خدمت م  یکارڈنگ ک ی ر

 2915  1410کس :  ی ف

    enquiry@labour.gov.hkای میل :  

بر سے  ی اور ل یجانے وال   یش ک ی طرف سے پ  یپارٹمنٹ ک یبر ڈ یل

  یخدمات بھ   یجانے وال   یش ک ی لئے پ یک   ی قانون ساز   ی متعلقہ بڑ 

    http://www.labour.gov.hk ں ی اب ہیب سائٹ پر دست ی و  ی ہمار

 یش کیجانب سے پ یشہ ورانہ حفاظت اور صحت کونسل کیپ

ں کال یلئے، براہ کرم ہمیالت کیتفص یخدمات ک یجانے وال

 2739  9000جئے یک

ر محفوظ  ی ا کام کے غیر محفوظ جگہ ی غ  یاگر آپ کو کام ک 

شہ ورانہ  ی پ  یپارٹمنٹ ک ی بر ڈیت ہے، براہ کرم ل ی شکا   یضابطہ ک 

پر کال     2542  2172ہاٹ الئن  یت ی شکا   یحفاظت اور صحت ک 

 ا جائے گا۔ یساتھ نمٹا ات کو بہت اعتماد کے  یں۔ تمام شکا یکر

11/2019-2-L40bU (Urdu version 巴基斯坦

文) 

裝修工程 - 工作安全須知 Safety Hints on Renovation Work               (Urdu version 巴基斯坦文) 

 برانچ   یاط اور صحت ک یشہ ورانہ احتیی

 بر ڈپارٹمنٹ یل
 اط اور صحت کونسل یشہ ورانہ احتیی

 ریتداب   یاطی ے احتیل 

 کام کے  ی راتیتعم 
 

 ریتداب   یاطی ے احتیل 

 کام کے  ی راتیتعم 
 



 

 دوگنا تو ہو شامل کام کا دیواروں بیرونی کی اگرعمارات •

 کی جگہ والی کرنے کام اور  جائے باندھی ھاڑ  کی قطاروں

 چاہیے ہونی سیدھی بلکل سطح

کام  پر اونچائی   (1) 

 کی کارکنوں ٹھیکیدار ، میں منصوبوں تعمیراتی بڑے

 لئے کے کرنے منظم کو مسائل کے صحت اور  حفاظت

 ۔ ہیں اپناتے کو نظام حفاظتی.. مزید پر  طور  عام

  اپنے کو افراد دار  ذمہ میں کام تعمیراتی  کے پیمانے چھوٹے

  لئے کے بنانے یقینی کو صحت اور  حفاظت کی مالزمین

  ورانہ پیشہ یا ڈیپارٹمنٹ لیبر  وہ. ہے پڑتی کرنا کارروائی

 ۔ہیں کرسکتے استعمال خدمات کی کونسل صحت اور . حفاظت

  ہوگی داری ذمہ یہ کی مالکان، باوجود کے نوعیت کی کام

  اپنے لگے پر  کام سکے ہو پر  طور  عملی تک جہاں وہ کہ

 ۔بنائیں یقینی کو صحت اور  حفاظت کی مالزمین

 سیکشن کے آرگنائزیشن انوسٹنگ صنعتی اور  فیکٹریاں

A6 دار  ذمہ ایک لئے کے کام تعمیراتی، مطابق کے  

 -:شخص

(A)  ورزی حالف کی داریوں ذمہ عمومی گئی بتائی وہ اگر 

  جرمانہ $500,000 اور  گا کرے جرم وہ تو ہے کرتا

 ہوگا  دار  ذمہ دینےکا

(B)  بتائی کے وجہ مناسب کسی بغیر  یا کر  بوجھ جان وہ اگر 

 تو ہے کرتا ورزی حالف کی داریوں ذمہ عمومی گئی

  کے دینے جرمانہ $500,000 وہ اور  گا کرے جرم وہ

 ہوگا  دار  ذمہ کا قید مہینےکی 6 ساتھ ساتھ

 مندرجہ والے آنے پیش میں کام تعمیراتی عام مہربانی برائے

 :فرمائیں توجہ پر  مسائل حفاظتی-ذیل

  استعمال کا ہارنس سیفٹی دوران کے کرنے کام پر  اونچائی •

 جائے  بنایا  یقینی  لگانا پر  پوائنٹس انکورج محفوظ اوراسکو

  واٹر ، مادے کار  رقیق، چیزیں والی چپکنے، پینٹ جب •

 اس تو ہو رہے کر  استعمال کو سامان پروف لیک اور  پروف

 ہے ہوادار  اچھی جگہ کی کرنے کام کہ بنائیں کویقینی بات

   سے  ماخذ کے پکڑنے آگ کو سامان کے طرح اس اور 

 ۔ رکھیں دور 

تھام  روک کی آگ  (2) 

  کی کام بھی کبھی کیلئے بچنے سے ماخذ کے پکڑنے آگ •

 ۔ کریں مت نوشی سگریٹ پر  جگہ

 تصریحات کو مشینوں ویلڈنگ اور  آالت برقی  والے ہاتھ •

 کی بجلی ساتھ کے پلگ مناسب اور  چاہیے ہونا مطابق کے

 ۔چاہیے ہونا منسلک ساتھ کے ترسیل

االت  برقی  (3) 


