
ਕਮ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 

ਰੋਕਥਾਮ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੀ ਹੈ
ਓਂਟੈਰੀਓ ਦਾ ਆਸਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਅਤੇ ਿੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (Occupational 
Health and Safety Act) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਅਸਧਕਾਰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ, 
ਿੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਭੂਸਮਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਣ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਿਆ ਸਵਚ ਿੁਿਾਰ ਕਰੋ:
• ਆਪਣੀ ਿਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਓ।

• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਦੇ ਮਿਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ, ਿਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ।ੋ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰ ਹੈ:
• ਜਾਣਨਾ ਕਮ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਕਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਿਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਵਚ ਭਾਗ ਲਣ ਦਾ। 
• ਅਸਜਹੇ ਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਜਿ ਨ ਉਹ ਅਿੁਰਸਖਅਤ ਿਮਝਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 
• ਕਾਨਨ ਅਤੇ ਕਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲ ਲੜੀਂਦੇ ਿੁਰਸਖਆਤਮਕ ਿਾਜ਼ ਿਮਾਨ ਪਸਹਨਣਾ ਅਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨ 

ਨਕਿਾਨ ਨਾ ਪਹਚੁਾਵੇ।
• ਸਕਿੇ ਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਿਟਾਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਿੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਮਿਸਲਆਂ ਨੂੰ 
ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਸਵਰੁੱ ਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਲਕਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 
• ਿੁਰਸਖਅਤ ਕਮ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਕ ਕਮ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਲੜੀਂਦਾ ਹੈ। 
• ਕਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਤਆਰ 

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨਨ ਅਤੇ ਕਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 

ਿੁਰਸਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਹੀ ਿੁਰਸਖਆਤਮਕ ਿਾਜ਼-ਿਮਾਨ ਪਸਹਨਣ ਅਤੇ 

ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮ ਿਬਧਤ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਗਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਵਚ ਮੁਨਾਿਬ ਹੈ। 

ਿੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚਤਾਵਾਂ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਸਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਿੁਰਸਖਅਤ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕਾਨਨੀ ਅਤੇ ਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਹੀ ਿੁਰਸਖਆਤਮਕ ਿਾਜ਼-ਿਮਾਨ ਪਸਹਨਣ ਅਤੇ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮ ਿਬਧਤ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਗਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਵਚ ਮੁਨਾਿਬ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਸਵਕਾਿ 
ਮਤਰਾਲ (Ministry of Labour, 
Training and Skills Development) 
ਨ 1-877-202-0008 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਗਭੀਰ ਿਟਾਂ, ਮੌਤਾਂ, ਕਮ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਿਬਧੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਕਿੇ 
ਵੀ ਿਮੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਕਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਖਆ ਬਾਰੇ ਿੂਚਨਾ ਲਈ 
ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਦਨ ਿਵੇਰ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਕ।
ਐਮਰਜੈਂਿੀ? ਹਮਸ਼ੇਾਂ 911 ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
ontario.ca/healthandsafetyatwork

© Queen’s Printer for Ontario

Ministry of Labour, Training 
and Skills Development
ISBN 978-1-4868-4132-5 (ਸਪ੍ਰਟ)
ISBN 978-1-4868-4133-2 (PDF)

ਫਰਵਰੀ 2020

ੂੰ

ੰ
ਿੁਰੱਸਿਆ

ੱ ੰ

ੰ
ੰ ੱ ੱ ੱ ੈ

ੰ ੂੰ ੱ

ੂੰ
ੂੰ ੰ ੱ

ੱ ੋਂ ੋ ੱ

ੂੰ ੂੰ
ੁ ੰ

ੱ ੂੰ

ੂੰ
ੱ ੰ

ੂੰ ੰ
ੱ ੋ

ੰ ੱ

ੂੰ ੰ
ੱ

ੱ

ੂੰ ੰ ੰ ੱ
ੱ

ੂੰ
ੂੰ ੱ ੰ

ੂੰ ੱ ੰ
ੂੰ ੰ ੱ

ੱ

ੂੰ ੰ ੰ ੱ
ੱ

ੱ ੱ
ੱ

ੱ

ੱ
ੱ

ੱ ੱ

ੌ
ੰ ੇ

ੰ ੱ ੰ ੰ ੰ

ੰ ੱ
ੱ

ੱ

ੰ

http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.php

	ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ�
	ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਸਿਆ ਸਵਚ ਿੁਿਾਰ ਕਰੋ:
	ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰ ਹੈ:
	ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 
	ਮਾਲਕਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 
	ਿੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
	ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:




