
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 
ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ
SAFEWORK NSW

ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

Risks on the Delivery Road

Punjabi



ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਭੋਜਨ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵਂਾ ਂਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜਾ ਂਉਸ ਵਲੋਂ  ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ
• ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ 

ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਪਰ, ਗਤੀ ਜਾ ਂਚਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ
• ਚਾਲਕਾ ਂਉਪਰ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਵੱਲ ਵਸਤੂਆ ਂਸੁਟੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ
• ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
• ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਿਿਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਤਲਕਣਾ ਜਾ ਂਿਡੱਗਣਾ 

ਹਾਲਾਿਂਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਦੀ ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਆਪ 
ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸੱਕੇ।

1. ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ
ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਿਕਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ NSW 
ਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

• ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਔਨਬੋਰਿਡੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ
• ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ



ਯਾਦ ਰੱਿੋ:
• ਸਿਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਹੌਲੀ 

ਚਲੋ
• ਜੇਕਰ ਬਾਈਿਸਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ  ਹੋ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂ‘ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ’  ਬਾਈਿਸਕਲ ‘ਤੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆ ਂਪਟੜੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਲਾਈਨਾ ਂਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਚੌਗੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਭੀੜੀਆ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਿਜਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਬਾਈਿਸਕਲਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਪਟੜੀਆ ਂਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ  ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ

• ਮਨੋਨੀਤ  ਬਾਈਿਸਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਪਟੜੀਆ ਂ
ਜੋ ਿਕ ਟ੍ੈਿਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੇ ਪੇਟਫਾਰਮਾ ਂਤੇ ਹੋਈਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਿਜਂਨੀਂ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕੇ 
ਰੀਪੋਰਟ ਕਰੋ 

• ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, (ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ 
ਨੰਬਰ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ

Centre for Road Safety  
(ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ) ਕੋਲ 
ਬਾਈਿਸਕਲ ਸਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿਿਤ ਠੀਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਵਾ ਂਲਈ NSW 



Motorcycle Riders Handbook (NSW ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂ
ਲਈ ਕਕਤਾਬਚਾ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਵਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

2. ਸੜਕ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
ਸਾਈਕਲ  ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ NSW ਦੇ ਸੜਕ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਂਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਸੜਕ 
ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: 

• ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਾ ਹੋਵੇ
• ਲਾਲ ਬੱਤੀਆ ਂਜਾ ਂਰੁਕੌ ਸਾਈਨਾ ਂ‘ਤੇ ਿਰੂਰ ਰੁਕੋ
• ਸੜਕ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਚਂਨਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਰਸਤਾ ਿਦਓ
• ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਹੱਿਾ ਂਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ
• ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਹੈਲਮੇਟ ਪਿਹਨੋ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਿਨ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਟੋਪੀ ਨਾ ਪਾਓ)

• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 
‘ਤੇ ਿਫੱਟ ਕੀਤੇ ਕਰੇਡਲ (ਯੰਤਰ) ਿਵੱਚ ਸਿਿਤ ਹੋਵੇ।

ਬਾਈਖਸਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂਲਈ:
• ਫੁਟਪਾਿ (ਪਟੜੀਆ)ਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਝਂਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਜਾ ਂਸਾਈਕਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਫੁੱਟਪਾਿ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਾਈਕਲਾ ਂਲਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਿਸੰਗ 

ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।



• ਫੁੱਟਪਾਿ, ਸਾਝਂੇ ਮਾਰਗਾ ਂਜਾ ਂਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੱਣ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ
• ਸਾਝਂੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿਦਓ
• ਮੋਟਰਵੇਅ ’ਤੇ ਜਾ ਂਸਾਈਕਲਾ ਂਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸੁਰੰਗਾ ਂ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ NSW ਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂ

ਵਾਿੂ ਸੜਕਾ ਂਤੇ (“ਆਨ ਰੋਡ”) ਿਸਖਲਾਈ ਕਰੋ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂਲਈ:
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ  ਵਾਲੀ  ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ (3) ਸਿਕੰਟ 

ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੋ
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੱਿ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ
• ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਿਕਿਲਆ ਂ(ਪੈਡਲਾ)ਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਹੈਡਲਾਈਟਾ ਂਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਓ

ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂਤੁਹਾਨੂੰ NSW 
Motorcycle Riders Handbook (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ 
ਹੈਂਡਬੁਕ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਸੜਕ ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ 
ਜਾਣ ਸੱਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸੱਕੋ।

3. ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਮੱਟ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ
ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਂਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 
ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਫੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਖਸਕਲਾ ਂਲਈ:
• ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜੋ ਿਕ AS/NZS 1927:2010 

ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।



• ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਈ-ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ 
ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ - ਉਹ ਿਸਰਫ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ  
ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਈ- ਸਾਇਕਲਾ ਂਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾ ਸੰਬੰਿਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ:
 – ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਸਿਿਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 
ਿਚੱਟੀ ਬੱਤੀ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ 
 – ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਸਿਿਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 
ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ
 – ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਸਿਿਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 
ਲਾਲ ਰੀਫਲੈਕਟਰ ਹੈ 
 – ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਬਰੇਕ ਹੈ
 – ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਲੀ, ਹਾਰਨ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ 
(ਯੰਤਰ) ਹੈ
 – ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾ ਂਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾ ਂਲਈ:
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੈ
• ਰੋਿਾਨਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟ ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 

ਲਈ ਿਫੱਟ ਹੈ
• ਰੋਿਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਤੇ ਫੱਿਟਆ ਜਾ ਂਖਰਾਬ ਤਾ ਂ

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ



4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਹੋਰਨਾ ਂਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਨਾ ਿਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ 
ਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਜੌਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
• ਪਿਹਚਾਣੋ ਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 
ਵਾਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੋਟਸ (blind spots) , ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਲੇ 
ਿੱਬੇ (blackspots in the environment) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਰੱਿਖਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ

• ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ-ਿਵਿ ਵੈਸਟ ਜਾ ਂਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 
ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਫਲੈਕਿਟਵ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਂਰੀਫਲੈਿਕਵ 
ਫਾਟਾ ਂਵਾਲੈ ਜੈਕਟ ਪਿਹਨੋ 

• ਜੇ ਡਿਲਵਰੀ ਬੈਗ ਹਾਈ-ਿਵਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ਰੀਫਲੈਕਿਟਵ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ‘ਤੇ 
ਪਿਹਿਨਆ ਂਹੋਇਆ ਹੈ

• ਿਗੱਟੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਰਫਲੈਕਿਟਵ ਸਲੈਪ ਰੈਪਾ ਂ(reflective 
slap wraps) ਨੂੰ ਪਿਹਨੋ



5. ਿਫਸਲਣਾ, ਿਤਲਕਣਾ ਜਾ ਂਿਡੱਗਣਾ
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਫਸਲਣ, ਿਤਲਕਣ ਜਾ ਂਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ:

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਢੁਕਵੇਂ  ਗੇਰ-ਸਿਲਪ (ਿਤਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ) 
ਜੁਤੇ ਪਿਹਨੋ

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਿੌਂਗਸ, ਸੈਂਡਲ ਜਾ ਂਸਕੱਫਿ ਨਾ ਪਿਹਨੋ

6. ਜੇ ਿੱਕੇ ਹੋਵੋ ਤਾ ਂਨਾ ਚਲਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਕ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਿਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ: 

• ਿਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

• ਿਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਿਕਾਵਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਓ
• 24 ਘੰਿਟਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਕੰਮ/ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ (10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)

7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਖਤਰੇ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਤਾਤਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਆਉਂਦੇ ਹੋ।



ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ:
• ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੌਸਮ ਦੇ ਐਪ “ਤੇ  UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ
• ਜੇ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਤੇਿ ਹਵਾ ਜਾ ਂਿੂੰਆ ਂਿਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸੜਕ ‘ਤੇ 

ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਓ
• ਮੀਂਹ ਜਾ ਂਤੁਫਾਨ ਦੀ ਸਿਿਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਗੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਰੱਖੋ
• ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਗੱਲੇ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਈ-ਿਵਿ 

ਅਤੇ ਰੀਫਲੈਕਿਟਵ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਿਹਨੋ
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚਲੇ ਿੂੰਏਂ ਜਾ ਂਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਿਨਾ ਂਦੇ ਿੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਕ P2 ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾਬ (ਫੇਸਮਾਸਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
• ਿਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ UV ਤੇਿ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂ

ਕਮੀਿਾ ਂਅਤੇ ਲੰਬੀਆ ਂਪੈਂਟਾ ਂਪਿਹਨੋ 
• ਜੇ UV ਤੇਿ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਨ ਸਕਰੀਂਨ 

ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ 
• ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਟਰੋਕ ਜਾ ਂਗਰਮੀ ਦੇ 

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ 
ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਾਇਡਰੇਟਡ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪਾਣੀ ਰੱਖੋ।

8. ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 
ਿਮਕੀਆ ਂਜਾ ਂਹਮਿਲਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਆਪਣੇ ਫੋਨ/ਿਡਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਿਟਕਾਣੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਿਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸੱਕੇ
• ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ 

ਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
• ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵੇਲੇ ਿਵਵਾਦਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ ਂ

ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਅਤੇ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ (RSAT) ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ਾ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਲੋੜੀਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

• ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਲ 
ਰੀਪੋਰਟ ਕਰੋ

• ਜੇ ਿਹੰਸਾ ਜਾ ਂਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਜਾ ਂਹਮਲੇ ਦੀ ਿਮਕੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਘਟਨਾ ਦੀ 
ਤੁਰੰਤ NSW ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰੋ

9. ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਦਾ ਬਚਾ ਕਰੋ
ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਟਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ:

• ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ 
ਰਾਇਡਰ ਬਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

• ਇੱਕ ਡਿਲਵਰੀ ਬੈਗ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਹਣਯੋਗ ਹੈ
• ਡਿਲਵਰੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਾ ਭਰੋ ਜਾ ਂਦੋ ਬੈਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ



10.  ਹੁਣ ਬੋਲੋ (ਐਪ) APP
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਣਸੁਰਿਖਅਤ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  
ਨੂੰ (ਇਸ ਬਾਰੇ) ਦੱਸੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਂਮੁੱਦੇ 
ਬਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਅਵਾਿ 
ਉਠਾਓ ਐਪ (SPEAK UP app) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਿਤੀ 
ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਮਨਾਮ ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 
ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11.  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿੇ ਵੇਖੋ:

ਕੰਮ (ਸਬੰਖਿਤ) ਖਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 
SafeWork NSW (ਨੀਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ)

Food Delivery Industry (ਭੋਜਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਉਦਯੋਗ)

At Risk Workers (ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ)

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.safework.nsw.gov.au

ਿੋਨ: 13 10 50

https://www.safework.nsw.gov.au/your-industry/transport,-postal-and-warehousing/food-delivery-industry
https://www.safework.nsw.gov.au/safety-starts-here/mental-health-at-work-the-basics/at-risk-workers
http://www.safework.nsw.gov.au


ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
Liquor & Gaming NSW (ਖਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼  ਖਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੇਖਮੰਗ)

Responsible Supply of Alcohol Training (RSAT)

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.liquorandgaming.nsw.gov.au

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 
Transport for NSW

Centre for Road Safety (ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ)

Information for bicycle riders (ਬਾਈਸੈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ)

Information for motorcyclists (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ)

Information on E-bikes and petrol-powered bicycles 
(ਈ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ)  

NSW Motorcycle Riders Handbook (ਨੀਊ ਸਾਊਿ ਵੇਲਿ ਿਵੱਚ 
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਿੀ ਿਕਤਾਬ)

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.roadsafety.transport.nsw.gov.au
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https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/working-in-the-industry/training-to-work-in-the-industry/getting-trained/responsible-supply-of-alcohol-training-rsat
http://www.liquorandgaming.nsw.gov.au
https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/food-delivery-riders/index.html
https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/bicycle-riders/index.html
https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/motorcyclists/index.html
https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/bicycle-riders/petrol-powered-bicycles.html
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-05/motorcycle-riders-handbook.pdf
http://www.roadsafety.transport.nsw.gov.au

