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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾ ਂਦੇ ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚਲੇ ਕਾਵਿਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 
ਪ਼ੈਵਕੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਨਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ – ਅਸੀਂ ਵ਼ੰਿੇਿਾਰੀ  ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਾਿਾ (ਿ਼ਦੂਰ) ਸੁਰਿਾਈ਼ਰ 

ਸੁਰਿਾਈ਼ਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ

ਸਾਡੇ ਫਾਰਿ ’ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਹ਼ੈ।  

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੌਂ ਦੇ ਕੰਿ ਨੂੰ ਵਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਫਲਲਦਾਇਕ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਵ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਹ਼ੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਕੰਿ  ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵ਼ੰਿੇਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਿਝੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਕੀ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੇ ਿਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਝੋ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ  ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਰਿ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਿੀ ਹ਼ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਿ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 
ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਵਸਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਵਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਾਗਂੇ ਜਾ ਂਕੰਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕਾ  ਲਭਾਗਂੇ।

Punjabi
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

1. ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ

ਫਾਰਿ ਦਾ ਨਕਸਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਫਾਰਿ ਦੇ ਨਕਸੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਚੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਸੀਂ ਿਤਰਨਾਕ ਿਜ੍ਹੋਂ ਪਵਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ’, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ 
ਕੰਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹਨ:

ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਥੰਿੇ (Powerlines)

ਡ਼ੈਿਾ,ਂ ਵਸੰਜਾਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਗਲੇ ਿੇਤਰ 

ਿੁਸਕ ਿੌਸਿ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਸੜਕਾਂ

ਵ਼ਆਦਾ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਿੇਤਰ 

ਹੋਰ

2. ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਿ ਤੇ ਆਉਣ ਸਿੇਂ ਢੁੱਕਿੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹਨ:

ਫਾਰਿ ਜਾ ਂਪ਼ੈਵਕੰਗ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਕੰਿ ਲਈ ਨਾ ਵਤਲਕਣ ਿਾਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੂਟ। 

ਜੀਨਾ,ਂ ਪੈਂਟਾ,ਂ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (overalls) ਜਾ ਂਅਨੁਕੂਲ ਲੰਡੀਆ ਂਪੈਂਟਾ ਂ(shorts)।

ਲੰਬੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਾਲੀ ਕਿੀਜ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਵਜਹੜੀ ਗੁਟ ਤੇ ਬਟਨ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ, ਜਾ ਂਉਤਾਹਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਾਧੂ ਲਿਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਿਸੀਨਾ ਵਿੱਚ 
ਨਾ ਫੱਸ ਸੱਕਣ।.

ਕਿੀਜਾ ਂਨੂੰ ਪੈਂਟਾ ਂਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ (ਪਵਹਵਨਆ ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਵਜਹੜਾ ਿਸੀਨਾ ਂਵਿੱਚ ਫਵੜਆ ਜਾ ਸੱਕੇ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਕਟਾ ਂਦੀਆ ਂਡੋਰਾ ਂਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਛੱਜੇ ਿਾਲੀ ਟੋਪੀ। 

ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ। 

ਬਾਰਸਾ ਂਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੱਪੜੇ।

ਧੁੱਪੇ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲੇ ਚਸਿੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਿਾ ਂਨੂੰ UV ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਸਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ  ਹਾਲਾਤਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਵਜਥੇ ਰੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਕਸਿ ਦੇ ਚਸਿੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਲੰਬੇ ਿਾਲਾ ਂਨੂੰ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਵਨ੍ਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ, ਿਸੀਨਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ।

ਹੋਰ

3. ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀ

ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਿ ਦੇ ਵਦਹਾੜੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਿੀ ਦੀ ਿੌਸਿ ਸਿੇਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹ਼ੈ।

ਹਰੇਕ ਵਦੱਨ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਸਾਰੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿੋ।

ਉਪਰਲਾ ਅਤੇ ਡ਼ੈਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆ ਂਜਾ ਂਪਸੂਆ ਂਦਾ ਿਲ-ਿੂਤਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਬੋਤਲਾ ਂਇਥੋਂ ਭਰੀਆ ਜਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ               
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

4. ਹਨੱਜੀ ਹਸਿਤ ਸਫਾਈ

ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨੱਜੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਿਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾ ਂਦੀ ਲਾਗ ਜਾ ਂਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਜੌਿਿਾ ਂਵਜਹੜੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗੀ । 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਭੋਜਨ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੌਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਦੇ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ 
ਲਗਾਉਣ ਬਾਦ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਿਗਰੋਂ, ਪਸੂੰਆ ਂਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਬਾਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਼ਰੂਰ ਧੋਿੋ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਨਯਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਿਾਰ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜਥੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ਼ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋ਼ ਧੋਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੈ। ਕਦੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪਵਹਨੋ ਜੋ ਧੋਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਟਨਸਕ ਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਦੁਵਸਤ 
ਹੋਣ।

ਇਿਾਰਤਾ,ਂ ਿੇਤ ਿਾਹਨਾ,ਂ ਕ਼ੈਬਾਈਂਡ ਿਸੀਨਾ ਂਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਆਪਣੇ ਟ਼ੈਟਨਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਹਿੇਸਾ ਂਅੱਪਡੇਟ ਰੱਿੋ।

ਨਸੇ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਨ਼ਾਇ਼/ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਿੋ, ਜਾ ਂਉਸ ਦਾ ਸੇਿਨ ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਵਕਸੇ ਿੀ ਿ਼ੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਜਾ ਂਵਨਰਧਾਰਤ ਦਿਾਈਆ ਂਵਜਹੜੀਆ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਕੰਿ ਸਿੇ ਲ਼ੈਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਿ਼ੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਤੱਿਪੂਰਣ ਹ਼ੈ ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦਿੇਂ ਦੀ ਦਿਾਈ ਲ਼ੈਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੈ ਜਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਿਧੂ ਿੱਿੀਆ ਂਦੇ ਚੰਬਲ ਿਰਗੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਤੋਂ ਬਹਤੁ ਵ਼ਅਦਾ ਐਲਰਜੀ ਹ਼ੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਗੁਸਲਿਾਨੇ ਇਥੇ ਸਵਥਤ ਹਨ   

ਹੋਰ

5. ਹਨੱਜੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE)

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕੁੱਝ ਕੰਿਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਨਰਦੇਸਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਿੋ।

ਜੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਵਚਆ ਹ਼ੈ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ਼ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਣਾ ਂਵਿੱਚ ਪਵਹਨਣ ਜਾ ਂਿਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹ਼ੈ:  

ਕੰਨਾ ਂਦੀ ਅਿਾ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਈਅਰ ਿਫ਼ ਜਾ ਂਪਲੱਗ ਵਜਥੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਸਿੱਵਸਆ ਹੋਿੇ।

ਿੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਿਾਲਾ ਕਿਾਡ ਚਲਾਉਣ ਿੇਲੇ ਵਸਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲਾ ਹ਼ੈਲਿਟ

ਕੀਟਨਾਸਕਾ ਂਜਾ ਂਰਸਾਇਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦਸਤਾਨੇ, ਰ਼ੈਸਵਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਿਾਲੇ ਓਿਰਔਲ਼।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੇ ਤੋਂ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਥੀਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾ ਂਧੂੜ ਇੱਕ ਸਿੱਵਸਆ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਿੂੰਹ ‘ਤੇ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲਾ ਫੇਸਿਾਸਕ ਜਾ ਂਰ਼ੈਸਵਪਰੇਟਰ। 

ਅੱਿਾ ਂਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ ਪੜਦਾ ਵਜਥੇ-ਿਕੌੜੇ ਅਤੇ ਰੁਿਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂ(twigs) ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਸਨਸਕਰੀਨ (sunscreen) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਿਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ। 

ਹੋਰ

6. ਥਕਾਵਟ

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਾਸ ਕਰਕੇ  ਚੁਣਨ (picking) ਸਿੇ।  ਇਸ ਸਿੇਂ ਥਕਾਿਟ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

7. ਚੈਰੀਆ ਂਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਿਤਰੇ ਵਡੱਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਬੱਜਲੀ ਦੀ ਓਿਰਲੋਵਡੰਗ, ਜਦੋਂ ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਨੂੰ ਟੇਡੀ ੳਚ-ਪੱਧਰੀ ਼ਿੀਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਿੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਵਡੱਗ ਪ਼ੈਣਾ 
ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਵਡੱਗਣਾ ਜਾ ਂਕੁਚਲੇ ਜਾਣਾ।

ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾ ਂਅਪਰੇਟਰ਼ ਿ਼ੈਨਯੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਤਵਰਆ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ। 

ਕਦੇ ਿੀ ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਸੀਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ੋਜਾ ਂਚਲਾਓ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਵਨੰਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਿਰਤਣ ਬਾਰੇ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। 

ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਵ਼ਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵ਼ਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ।  

ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਵਦਨ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟਾਰਟ ਸੁਰੱਵਿਆ ਜਾਚਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, 
ਟਰਾਸਂਵਿਸਨ/ਹਾਈਡ੍ੌਵਲਕ ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਸਾਿਲ ਹਨ; ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ/ ਐਿਰਜੰਸੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਟਾਇਰ, ਬਰੇਕਾ,ਂ ਬਰੇਕ 
ਲਾਕਸ, ਕਬਜੇ ਦੀਆ ਂਵਪੰਨਾ ਂਅਤੇ ਗਾਰਡ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ਼ੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਰਾਬੀ ਜਾ ਂਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿੁਰੰਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਰਡ ਸਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਂਗੁੰਿ ਹੋਣ, ਜਾ ਂਿਸੀਨਾ ਂਦੇ ਚਲਦੇ ਵਹੱਸੇ ਸਾਹਿਣੇ ਵਦੱਸਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਿਤਰਾ 
ਪ਼ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਼ਿੀਨ ਉਪਰ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਗੱਡੀ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਕਰਨ ਸਿੇਂ।

ਕੰਿ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਿ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫਲਾ ਂਦੀ ਰਹੀਂਦ-ਿੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਿੋ ਜੋ ਪ਼ੈਰਾ ਂਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰ ਿਾਲੀਆ ਂਵਬੱਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਬਾਗਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ – ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆ ਂਵਬੱਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
ਵਤੰਨ ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ। ਉਪਰ ਿਾਲੀਆ ਂਵਬੱਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਦੇ ਨੇੜੀਓ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤੋੜ੍ਹਨ ਿੇਲੇ ਇੱਕ ਵਸਵਿਅਤ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਨਰੀਵਿਅਕ (safety 
observer) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ ਦੀਆ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ ਿਾਰਗਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵਬੱਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਿਸੀਨ ਦੇ ਇਜੰਨ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਉਪਕਰਣ ਛੂਵਟਆ ਹੋਇਆ ਹ਼ੈ, ਿਸੀਨ ਪਾਰਕ ‘ਤੇ ਹ਼ੈ 
ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਸ਼ੈਟ ਹ਼ੈ।

ਜਦੋ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਿਸੀਨਰੀ ਦੇ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਲਈ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਰੁਕਾਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਸੀਨ ਨੂੰ 
ਿੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਸ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿਸੀਨਰੀ ਦੇ ਹ਼ੈਠਾ ਂਕੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਿਸੀਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਹ਼ੈ।

ਹੋਰ

8. ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੌੜੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਵਰਤੋਂ

ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦੋ ਿੁਆਇਨਾ  ਕਰੋ।

ਪੌੜੀ ਵਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਿਰਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਹਿੇਸਾ ਂਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਤੰਨ ਨੁਕਤੇ ਕਾਇਿ ਰੱਿੋ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ਼ੈ ਵਕ ਹਰ ਸਿੇਂ ਦੋ ਹੱਥ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ਼ੈਰ ਜਾਂ ਦੋ ਪ਼ੈਰ ੳਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ।

ਪੌੜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਉਸ ਤੋਂ ਵ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ (ਹੱਥ ਿਧਾਓ), ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲਜਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਚੁਣਨ ਿਾਲੇ ਫਲ 
ਪਹੁਛ ਅੰਦਰ ਆ ਸੱਕਣ।

ਹੇਠਾ ਂਉਤਰਨ ਸਿੇਂ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਼ਿੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਪੌੜੀ ਦੇ ਆਿਰੀ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਪ਼ੈਰ ਰੱਿੋ।
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

9. ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸੀਨਾ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਵਕਸੇ ਿੀ ਟਰ਼ੈਕਟਰ, ਚ਼ੈਰੀ ਵਪਕਰ, ਟਰੱਕ ਜਾ ਂਫੋਰਕ ਵਲਫਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਵਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਨਾ ਲਈ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ, ਵਸਿਲਾਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਰਦੇਸ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਨਾ ਹੋਿੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ – ਵਜਥੇ ਉਚ ਜੋਿਿ ਿਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਿੇ)।

ਿਾਹਨਾ,ਂ ਯੂਟਾ ਂਜਾ ਂਟਰੇਲਰਾ ਂਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ (on the back of utes or on trailers) ਬ਼ੈਲਟ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹਰ ਰੋ਼ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਕਸੇ ਿਾਹਨ ਜਾ ਂਿਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਜਾਚਂ ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਜਾਚਂ ਵਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹ਼ੈ ਬਾਲਣ ਦਾ 
ਪੱਧਰ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, ਟ੍ਾਸਂਵਿਸਨ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾ,ਂ ਬਰੇਕਾ ਂਅਤੇ ਗਾਰਡਾ ਂਦੀ ਸਵਥਤੀ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਰਾਬੀ ਜਾ ਂਸਵਥਤੀ ਦੀ ਿ਼ੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਰਪੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ
ਿੁਰੰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਗੁੰਿ ਹੋਏ ਗਾਰਡ, ਜਾ ਂਵਜਥੇ ਿਸੀਨਾ ਂਦੇ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਵਹੱਸੇ ਬਾਹਰ ਵਦੱਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਂਜੋ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਿਤਰਾ 
ਪ਼ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਿਸੀਨ ਦੇ ਇਜੰਣ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਉਪਕਰਣ ਛੂਵਟਆ ਹੋਇਆ ਹ਼ੈ, ਿਸੀਨ ਪਾਰਕ ‘ਤੇ ਹ਼ੈ 
ਅਤੇ ਹੈਂਡਬਰੇਕ ਸ਼ੈਟ ਹ਼ੈ।

ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ, ਸੰਭਾਲ, ਸਫਾਈ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਰੁਕਾਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੁਰੰਿਤ/ਅਤੇ ਜਾ ਂਿਸੀਨ ਨੂੰ ਿੁੜ ਚਾਲੂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਿੁੜ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿਸੀਨ ਦੇ ਹਠੇਾ ਂਕੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ ਵਕ ਿਸੀਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਹ਼ੈ।

ਉਚੀਆ ਂਿਸੀਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਪਰਲੀਆ ਂਵਬੱਜਲੀ ਵਦਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪਕਰਣ, ਿਸੀਨ ਅਤੇ ਫੋਰਕਵਲਫਟਾ ਂਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਿੇਂ ਹੋਰਨਾ ਂਿਾਹਨਾ ਂਅਤੇ ਪ਼ੈਦਲ ਸਿਾਰਾ ਂਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਿੋ।

ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰਿਾਰ ਟਰ਼ੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨ ਿੇਲੇ  ਕੋਈ ਿੀ ਫੋਲਡ ਡਾਊਨ ਟਰ਼ੈਕਟਰ ਰੋਲ ਓਿਰ ਪ੍ਰੋਟ਼ੈਕਵਟਿ ਸਟਰੱਕਚਰ 
(ROPS) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਚੇਨਸੌਸ (chainsaws), ਪੌੜੀਆ ਂਅਤੇ ਫਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਰਤੋ।

ਹੋਰ

10. ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਿੀਆ ਂਵਾਲੇ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣੇ 

ਿੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਂਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਫਾਰਿ ਵਿੱਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਵਸਆ ਂਲਈ ਵ਼ੰਿੇਿਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ:

ਿੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਂਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਫਾਰਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਗਆ ਹੋਿੇ।

ਢੁੱਕਿੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ  ਿ਼ਬੂਤ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਹ਼ੈਲਿਟ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਿੀ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ 
 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਹਰ ਰੋ਼ ਵਦਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਟ਼ੈਰ, ਗਾਰਡਾ ਂਅਤੇ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਟ਼ੈਨਸਨ (chain tension) ਅਤੇ ਬਰੇਕਾ ਂਸਹੀ ਚਲਦੀਆ ਂ
ਚ਼ੈਕ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਂਚਾਰ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿ਼ੈਨਯੂਅਲ ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਵਕਸੇ ਿੀ ਬੱਵਚਆ ਂਜਾ ਂਯਾਤਰੀਆ ਂਜਾ ਂਪਸੰਜਰਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾ ਂ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ। 

ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਾਹਨਾ ਂਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਸੀਿਾ ਹ਼ੈ  ਵਕਲੋਿੀਟਰ/ਫੀ ਘੰਟਾ।

ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਓ ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ।

ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ ਹਨ

ਹੋਰ
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

11. ਸੱਪ

ਸੱਪ ਿੇਤਾ ਂਬਗੀਵਚਆ ਂਵਿੱਚ ਿੇਿੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਘਾਹ, ਵਸੰਜਾਈ ਉਪਕਰਣਾ,ਂ ਡ਼ੈਿਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਠੰਢੇ ਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਿੀ ਵਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਼ਵਹਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿ ਿਾਰ ਸੱਪ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੰਗ ਿਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਪਛਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਸਪਾ ਂਨੂੰ ਿਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਿੇਿੋ, ਤਾ ਂਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਦਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਵਦਓ ਵਕ ਸੱਪ ਵਕਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ 
ਵਗਆ ਹ਼ੈ।

ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਵਗਆ ਹ਼ੈ, ਵਜਥੇ ਡੰਵਗਆ ਹ਼ੈ ਉਥੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨੱਪੀ ਰੱਿੋ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨਰੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਜਨਾ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸੱਕੇ ਵਹਲਾਓ ਨਾ।  ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

12. ਪੈਹਕੰਗ ਸੈਡਾ ਂਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਪ਼ੈਵਕੰਗ ਸ਼ੈਡਾ ਂਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਿਾਲੀਆ ਂਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਿਾਰ ਉਥੇ ਲੋਕ, ਿਾਹਨਾ,ਂ ਫੋਰਕਵਲਫਟਾ ਂਅਤੇ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੀਆ ਂਪ਼ੈਲਟਾ ਂਵਿੱਚ ਲੱਦਣਾ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਕਿਵਰਆ ਂ(cool rooms) ਅਤੇ ਟਰੱਕਾ ਂਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਧੋਣ, ਗਰੇਵਡੰਗ ਅਤੇ ਪ਼ੈਵਕੰਗ ਲਾਈਨਾ ਂ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਬਾਦ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਗਾਰਡ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਚ਼ੈਕ ਕਰੋ ਵਕ ਈਿਰਜੰਸੀ ਸਟੌਪ ਬਟਨ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਿਕ਼ੈਨੀਕਲ ਜਾ ਂਵਬੱਜਲੀ ਦੇ ਿਤਵਰਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਕੋਲ ਇੱਕਦਿ ਰਪੋਟ ਕਰੋ।

ਪ਼ੈਵਕੰਗ ਸ਼ੈਡਾ ਂਦੇ ਫਰਸ ਵਗਲੇ ਵਤਲਕਣ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਵਤਲਕਣ ਿਾਲੀਆ ਂਜਗ੍ਹਾ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਕਿਵਰਆ ਂਦੇ ਲਾਗੇ, ਧੋਣ ਅਤੇ 
ਗਰੇਵਡੰਗ ਲਾਈਨਾ ਂਅਤੇ ਿਸੀਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ।

ਫਰਸਾ ਂਨੂੰ ਫਲਾ ਂਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਿੋ।

ਪ਼ੈਵਕੰਗ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਿਣ ਿੇਲੇ ਵਧਆਨ ਰੱਿੋ। ਵਸਰਫ ਿਨੋਨੀਤ ਤੁਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂ(designated walkways) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਚਣੇ ਹੋਏ ਲਕੜੀ ਦੇ ਬਕਵਸਆ ਂਅਤੇ ਕੂੜ ਦਾਨਾ ਂ (pallets and bins) ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਫੋਰਕ ਵਲਫਟਾ ਂਅਤੇ ਚਲਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਿ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਠੰਢੇ ਕਿਵਰਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਿੜੋ।

ਹੋਰ

13. ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਹਲਜਾਣ ਵਾਲੇ (CARRIERS)

ਭਜੇਣ ਜਾ ਂਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਿਰਾ ਂਨੂੰ ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ ਿਾਲਕ/ਿ਼ੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। 

ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰਾ ਂਅਤੇ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਲਾ਼ਿੀ ਕੰਿ ਦੇ ਬੂਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਿੇਂ ਥਕਾਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਵਹਚਾਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਤ ਨੂੰ (ਟਰੱਕ ਤੋਂ) ਉਤਪਾਦਾ ਂ ਨੂੰ ਰੱਿਣ ਜਾ ਂਲਾਹਣੁ ਸਿੇਂ, ਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਲੋਵਡਗੰ ਬਅੇ ਵਿਚੱ ਚੰਗੀ ਰੋਸਨੀ ਹ਼ੈ।

ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਟਰੱਕਾ ਂਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ (audible reversing) ਅਲਾਰਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਗਰਾਿਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾ ਂਦੇ ਵਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ।

ਫੋਰਕਵਲਫਟ ਅਪਰੇਟਰਾ ਂਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੰਿ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਿਿ ਿਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। 

ਹੋਰ
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ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼਼ੈਡ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਵੰਗ ਲਈ  ਸੁਰੱਿਵਅਤ ਨਵਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

14. ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਪੋਟ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ  ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਿ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਣ ਦਾ ਰਵਜਸਟਰ ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸੱਟ ਜਾ ਂਵਬਿਾਰੀ ਜੋ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜ੍ਹੋਂ ਹੋਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 
ਰਵਜਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਕਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ਼ੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੱਟਾ/ਂਵਬਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਰਕਾਡ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਭਾਿਂੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆ ਂਜਾ ਂਿੱਡੀਆ ਂਹੋਣ।

ਿ਼ੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾ ਂਦੀ ਰਵਜਸਟਰੀ ਿਾਲੇ ਫਾਰਿ ਇਥੋਂ ਵਿਲਣਗੇ

15. ਆਮ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਹੜਾ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ (Person Conducting a Business or Undertaking) (PCBU) ਨੂੰ ਕੰਿ ਿਾਲੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ  ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂ(ਵਸਿਲਾਈ, ਹਦਾਇਤਾ,ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ। ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਦੱਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਉਵਚਤ ਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ; ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਼ਿਿੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਕੰਿ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫਾਰਿ ਤੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿੋ।

ਇਨ੍ਹਾ ਂਵ਼ੰਿੇਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵਨਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਕਸੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਤਰੇ ਜਾ ਂਸਿੱਵਸਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹ਼ੈ ਬਾਰੇ ਿਾਲਕ/ਿ਼ੈਨੇਜਰ 
ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ਼ੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ,ਂ 
ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਫਾਰਿ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਰਆ ਂਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਜੋਿਿਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 

ਦੋਸਤ, ਪਵਰਿਾਰ ਜਾ ਂਵਰਸਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਪਵਹਲਾ ਂਿਨ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂ
ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ।

ਫਲਾ ਂਅਤੇ ਸਬਜੀਆ ਂ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਿਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਸਿੇਂ ਦੀ ਵਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ 
ਅਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਹੋਲਵਡੰਗ ਪੀਰੀੳਡ (withholding period) ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹ਼ੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਿਾਓ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਵਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੋਿੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਆਦ ਦਾ ਸਿਾ ਂਅਜੇ ਲੰਵਘਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੱਦਾ। 

ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਾ ਂਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਸਿਾ ਂਬੀਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਰਸਾਇਣ ਲਈ ਿੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ਼ੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਰਦੇਸ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋਿੇਗਾ।

ਸਟਾਫ ਿਲੋਂ ਵਨੱਜੀ ਿੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾ ਂਦੀ ਿਰਤ ੋਅਿਵਤਆਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹ਼ੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਕੁਝ ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾ ਂਲ਼ੈਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹ਼ੈ, ਹਾਲਾਵਂਕ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਵਨਯਿਤ ਜਾ ਂ
ਗ਼ੈਰ-਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਰ਼ ਕਰਾਗਂ ੇਵਕ ਇਹ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਬਰੇਕ ਸਿੇਂ ਲਈਆ ਂਜਾਣ। ਇਹ ਵਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜ੍ਹੌ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ਼ੈਲੀਫੋਨ ਬਦੰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਨਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਵਨੱਜੀ ਸੰਗੀਤ ਉਪਕਰਣ ਜਾ ਂਸਿਾਨ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਂਕੰਨਾ ਂਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਟੁੱਕੜੇ ਸਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾ ਂਿੇਤ 
ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਜਾ ਂਪ਼ੈਵਕੰਗ ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਫਾਰਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਾਹਨਾ ਂਜਾ ਂਿਸੀਨਾ ਂਚਲਾਉਣ ਸਿੇਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ, ਬੱਵਚਆ ਂਬਾਰੇ ਚ਼ੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾ (ਿਾਹਨਾ ਂਨੂੰ) ਕਦੇ ਿੀ ਵਪਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿੋੜੋ।

ਬੱਹਚਆ ਂਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀਆ ਂਵਾਿਨਾ ਂਜਾ ਂਫਾਰਮ ਦੀਆ ਂਿੋਰ ਮਸੀਨਾ ਂ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਬੱਹਚਆ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਪਿੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਵਾਿਨਾ ਂ(ਕਵੌਡਜ਼) ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਬੱਹਚਆ ਂਨੂੰ ਪੈਹਕੰਗ ਸੈਡਜ਼ ਹਵੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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16. ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਤਆਰੀਆਂ

ਵਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਤਰੇ ਦਾ ਿੁਲਾਕਂਣ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਟ ਏਡ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ ਜਾ ਂ
ਵਟ੍ਪਲ ਼ੀਰੋ ਡਾਇਲ (Dial Triple Zero – 000) ਕਰ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵਬ੍ਰਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਂਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿੇਂ ਬਾਹਰ ਵਨੱਕਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ (emergency evacuation and assembly) ਪੁਆਇਟੰ ਹ਼ੈ

ਫਸਟ ਏਡ ਵਕੱਟਾ ਂਇਥੇ ਹਨ

ਵਸਵਿਅਤ ਅਤੇ ਿਨੋਨੀਤ ਫਸਟ ਏਡ ਅਫਸਰ ਹਨ

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿੇਂ ਦੇ ਟ਼ੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ  (Emergency telephone numbers) ਇਥੇ ਹਨ

ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ UHF/VHF ਚ਼ੈਨਲ ਹ਼ੈ

ਝਾੜੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ (bush fire brigade) ਚ਼ੈਨਲ ਹ਼ੈ

ਅੱਗ ਬਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਇਥੇ ਹਨ

ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਵਕੱਟ ਇਥੇ ਹਨ

17. ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੇਰਵੇ

ਪੁਲੀਸ: 000

ਐਂਬੂਲੈਂਸ: 000

ਅੱਗ: 000

ਡਾਕਟਰ:

ਸੁਪਰਿਾਈ਼ਰ: 

਼ਵਹਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 13 11 26

ਹੋਰ
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ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤ ੇ ਲ ੋਕਾ ਂ ਦੀ ਸ ਰੁ ੱਖਹਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ ੋ ਂ ਵ ੱਡੀ ਤਰਜੀਿ ਿ ੈ ਅਤ ੇ 
ਇਿ ਿ ੋਰਨਾ ਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਚੀਜਾ ਂ ਤ ੋ ਂ ਪਿਹਲ ਰ ੱਖਦੀ ਿ ੈ – ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ ਜਦ ੋ ਂ ਅਸੀ ਂ 

ਦਬਾਅ ਿ ੇਠ ਿ ੁ ੰਦ ੇ ਿਾ!ਂ

ਿੈਂ ਇਸ ਸੇਫਟੀ ਇਡੰਕਸਨ ਪ਼ੈਕ (ਵਨਯੁਕਤੀ ਪ਼ੈਕ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾ ਂਨੂੰ ਪਵੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਸਿਵਝਆ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਿਤ 
ਹਾ।ਂ ਿੈਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੀਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਗਆਨ  ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ ਜੋ ਿੈਂਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆ।ਂ

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਵਿਤੀ (ਵਦਨ/ਿਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

 

ਕੰਟ਼੍ੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਿ

ਕੰਟ਼੍ੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਵਿਤੀ (ਵਦਨ/ਿਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

 

ਦਾਅਵਾ ਹਤਆਗ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਹ਼ੈ। ਵਿਧਾਨ ਦੀਆ ਂ਼ਰੂਰਤਾ ਂਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜ ਿੇਤਰਾ ਂਦੇ ਵਿੱਚ ਿੱਿ ਿੱਿ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜ 
ਿੇਤਰ  ਸਾਸਤਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।
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ਫਾਰਮ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਡਾਇਲ  000 (DIAL 000)
ਪਤਾ: 

ਫੋਨ:  ਮੋਬਾਇਲ: 

UHF ਚੈਨਲ:  GPS ਦਾ ਪਤਾ: 

ਿਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਰ: 

ਹਨਰਦੇਸਨ: 

ਗੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

ਜੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਿੋਵੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਿੋ?

• ਿਤਰੇ ਦਾ ਜੋਿਿ ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਤਰਾ?

• ਜਿਾਬਦੇਹੀ/ਗ਼ੈਰ ਜਿਾਬਦੇਹੀ?

• ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਿੁਲੀ ਜਾ ਂਬੰਦ?

• ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ/ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ?

• ਨਬ਼ ਹ਼ੈ/ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ?

• ਿੂਨ ਿਵਹੰਦਾ?

• ਸਵੜਆ ਹੋਇਆ?

•  ਿਰੀ਼ ਨੂੰ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਸਟ ਹਨ (ਵਿਸਾਲ ਿਜ੍ਹੋ – ਦਿਾ ਰੋਗ, 
ਸੁਗਰ ਰੋਗ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਅਲਰਜੀਆ)ਂ?

• ਿਰੀ਼ ਕੋਈ ਿਾਸ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਂਦਾ ਹ਼ੈ? 

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ। ਵਜਸ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹ਼ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਲਾਓ ਨਾ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਕੋਈ ਿਤਰਾ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਵਸਹਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨੇ 
ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਹੋਿੇ।  

ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਈਿਰਜੰਸੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਕਾਲਿਾ ਂਵਿੱਚਲੇ ਿੇਰਵਿਆ ਂਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾ ਂਅਤੇ ਦੋ-ਪਾਸੀ ਰੇਡੀਓ (two-way 
radios) ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਿਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਿੋ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਸੰਕਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਂਤੂਫਾਨ ਸਿੇਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਈਿਰਜੰਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪ਼ੈ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 

ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ

ਸਟੇਟ ਈਿਰਜੰਸੀ ਸਰਵਿਸ਼ .........................................  132 500

ਔਵਰਵਜਨ ਐਨਰਜੀ (Origin Energy)    ............ 13 23 56

਼ਵਹਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰe  ................................  131 126

਼ਿੀਨ ਨੂੰ ਿੋਦਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਫੋਨ ਕਰੋ  .................................  1100

ਪਵਰਿਾਰਕ ਜੀ ਪੀ (ਡਾਕਟਰ)  ..........................................................

ਗਿਾਢਂੀ  .............................................................................................

ਪਸੂਆ ਂਦੀਆ ਂਵਬਿਾਰੀਆ ਂਸਬਧੰਤ ਹਟੌਲਾਈਨ ....1800 675 888

ਸਥਾਨਕ ਪਸੂਆ ਂਦਾ ਡਾਕਟਰ (Local Vet)  ................................

LHPA  ............................................................................................

ਲਾਈਫਲਾਈਨ (Lifeline)    ................................... 13 11 14

ਪੇਂਡੂ ਸਿਰਥੱਕ ਲਾਈਨ   ...................................  1800 201 123

ਵਦਹਾਤੀ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  NSW Health 
ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਹ਼ੈ।  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਨ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 
ਤਾ ਂਉਹ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ 
ਸੇਿਾ ਵਦਹਾਤੀ ਿੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿੀ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਨੰਬਰ:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ:

   AUSTRALIAN CENTRE FOR AGRICULTURAL HEALTH AND SAFETY


	Text Field 690: 
	Text Field 689: 
	Text Field 688: 
	Text Field 687: 
	Text Field 686: 
	Check Box 772: Off
	Check Box 773: Off
	Check Box 774: Off
	Check Box 1029: Off
	Check Box 776: Off
	Text Field 614: 
	Check Box 781: Off
	Check Box 785: Off
	Check Box 786: Off
	Check Box 787: Off
	Check Box 788: Off
	Check Box 789: Off
	Check Box 782: Off
	Check Box 783: Off
	Check Box 784: Off
	Check Box 777: Off
	Text Field 615: 
	Check Box 8010: Off
	Check Box 809: Off
	Check Box 808: Off
	Text Field 36: 
	Check Box 836: Off
	Check Box 835: Off
	Check Box 834: Off
	Check Box 833: Off
	Check Box 832: Off
	Check Box 831: Off
	Check Box 8012: Off
	Text Field 37: 
	Check Box 830: Off
	Text Field 623: 
	Check Box 842: Off
	Check Box 841: Off
	Check Box 840: Off
	Check Box 839: Off
	Check Box 838: Off
	Check Box 837: Off
	Check Box 1030: Off
	Text Field 691: 
	Check Box 904: Off
	Check Box 903: Off
	Check Box 902: Off
	Check Box 901: Off
	Check Box 900: Off
	Check Box 899: Off
	Check Box 898: Off
	Check Box 897: Off
	Check Box 896: Off
	Check Box 895: Off
	Check Box 894: Off
	Check Box 893: Off
	Check Box 892: Off
	Text Field 630: 
	Check Box 913: Off
	Check Box 912: Off
	Check Box 9012: Off
	Check Box 9011: Off
	Check Box 9010: Off
	Check Box 933: Off
	Check Box 932: Off
	Check Box 931: Off
	Check Box 930: Off
	Check Box 929: Off
	Check Box 928: Off
	Check Box 927: Off
	Check Box 926: Off
	Check Box 925: Off
	Check Box 924: Off
	Check Box 923: Off
	Check Box 922: Off
	Text Field 632: 
	Check Box 960: Off
	Check Box 959: Off
	Check Box 958: Off
	Check Box 957: Off
	Check Box 956: Off
	Check Box 8014: Off
	Text Field 38: 
	Check Box 955: Off
	Check Box 954: Off
	Text Field 637: 
	Check Box 953: Off
	Text Field 636: 
	Check Box 974: Off
	Check Box 973: Off
	Check Box 996: Off
	Check Box 995: Off
	Check Box 994: Off
	Check Box 993: Off
	Check Box 992: Off
	Check Box 991: Off
	Check Box 990: Off
	Check Box 989: Off
	Check Box 988: Off
	Check Box 987: Off
	Text Field 641: 
	Check Box 10017: Off
	Check Box 10016: Off
	Check Box 10015: Off
	Check Box 10014: Off
	Check Box 10013: Off
	Check Box 10012: Off
	Check Box 10011: Off
	Check Box 10010: Off
	Check Box 1028: Off
	Text Field 646: 
	Check Box 1040: Off
	Check Box 10019: Off
	Text Field 648: 
	Check Box 1052: Off
	Check Box 1051: Off
	Check Box 1050: Off
	Check Box 1049: Off
	Check Box 1048: Off
	Check Box 1047: Off
	Check Box 1046: Off
	Check Box 1045: Off
	Check Box 1044: Off
	Check Box 1043: Off
	Check Box 1032: Off
	Check Box 10036: Off
	Text Field 670: 
	Check Box 10035: Off
	Text Field 669: 
	Check Box 10034: Off
	Text Field 668: 
	Check Box 10025: Off
	Text Field 667: 
	Check Box 10033: Off
	Text Field 666: 
	Check Box 10032: Off
	Text Field 665: 
	Check Box 10031: Off
	Text Field 664: 
	Check Box 10030: Off
	Text Field 663: 
	Check Box 1027: Off
	Check Box 1026: Off
	Check Box 1025: Off
	Check Box 1024: Off
	Check Box 1023: Off
	Check Box 1022: Off
	Check Box 10022: Off
	Text Field 673: 
	Text Field 609: 
	Text Field 610: 
	Text Field 611: 
	Text Field 612: 
	Text Field 613: 


