
ேவைலயில; ௧காதாரம; 
& பாஙகாப;ப
த௫ப;ப நடவழக;ைக இங;த 
ஙவங;தகிறங

ஒன;டாரிேயாவின; ெதாழில; சார;ந;த 
௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பச; சட;டம; 
(Occupational Health and Safety 
Act) பணியாளர;கSக;கான ௨ரிைமகைள 
வழங;தகிறங. இங பணியமர;த;ஙனர;கள;, 
ேமற;பார;ைவயாளர;கள; மற;Wம; 
பணியாளர;கSக;கான ெபாWப;பகைள 
அைமக;கிறங. அதன; ழலம; அவர;கள 
அைனவUம; ஒன;றிைணந;ங பணியாற;றி 
பணியிடத;ைத பாஙகாப;பானதாக ஆக;கலாம;.

௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;ைப 

ேமம;ப௫த;ஙக:

• ௨ங;கள; ௯ட;௫ ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பக; 

தழ அல;லங ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பப; 

பிரதிநிதிையப; பற;றி அறிந;ங ெகாள;ளஷம;.

• ௨ங;கள; பணியமர;த;ஙனர;, ேமற;பார;ைவயாளர;, 

பணியாளர;கள;, ௯ட;௫ ௧காதாரம; மற;Wம; 

பாஙகாப;பக; தழ அல;லங ௧காதாரம; மற;Wம; 

பாஙகாப;பப; பிரதிநிதியிடம;, ௧காதாரம; 

மற;Wம; பாஙகாப;பப; பிரச;சிைனகள; தறித;ங 

௨ைரயாடஷம;.

பணியாளர;கSக;த:
• பணியிட அபாயங;கள; மற;Wம; அதற;த ௭ன;ன ெசய;வங ௭ன;பைத தறித;ங அறிந;ங 

ெகாள;ள ௨ரிைமயள;ளங.

• பணியிடத;தில; ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;ப பிரச;சிைனகைளத; தீர;த;ங ைவப;பதில; 

பங;ேகற;க ௨ரிைமயள;ளங.

• பாஙகாப;பற;றங ௭ன நம;பினால; பணிைய மWக;க ௨ரிைமயள;ளங.

பணியார;கள;:
• சட;டம; மற;Wம; பணியிடச; ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பக; ெகாள;ைககைளயம; 

ெசயல;௶ைறகைளயம; பின;பற;ற ேவண;௫ம;.

• அவர;களின; பணியமர;த;ஙனர;களால; வலியWத;தப;ப௫ம; பாஙகாப;ப சாதனங;கைள 

அணியஷம;, பயன;ப௫த;தஷம; ேவண;௫ம;.

• அவர;கைளேயா மற;றவர;கைளேயா காயப;ப௫த;தாதவாW பணியாற;றஷம; ெசயல;படஷம; 

ேவண;௫ம;.

• Vேத௸ம; அபாயங;கள; அல;லங காயங;கைள அவர;களின; ேமற;பார;ைவயாளர;களிடம; 

௶ைறயிட ேவண;௫ம;.

சட;டத;ைத பின;பற;Wவதற;காகஷம; ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பப; 

பிரச;சிைனகைள ௭ழப;பவதற;காகஷம;, பணியாளர;கSக;த ௭திராக 

பணியமர;த;ஙனர;கள; ௭வ;வித நடவழக;ைகயம; ௭௫க;கக;௯டாங.

பணியமர;த;ஙனர;கள;:
• ௭வ;வாW பாஙகாப;பாக பணியாற;Wவங தறித;த தகவல;கள;, அறிவWத;தல;கள;. 

மற;Wம; கண;காணிப;ைப வழங;தவதன; ழலம;, பணியாளர;கள; அபாயங;கள; மற;Wம; 

ஆபத;ஙக;கள; தறித;ங அறிந;திUப;பைத ௨Wதிெசய;ய ேவண;௫ம;.

• ேவைலயில; பணியாளர;களின; ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;ைப காக;க, ௭ன;ன 

ேதைவப;ப௫ம; ௭ன;W ேமற;பார;ைவயாளர;கள; அறிந;திUப;பைத ௨Wதிெசய;ய ேவண;௫ம;.

• பணியிட ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பக; ெகாள;ைககைளயம; ெசயல;௶ைறகைளயம; 

௨Uவாக;க ேவண;௫ம;.

• அைனவUம; சட;டம; மற;Wம; பணியிட ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பக; 

ெகாள;ைககைளயம; ெசயல;௶ைறகைளயம; பின;பற;Wகிறார;கள; ௭ன;பைத ௨Wதிெசய;ய 

ேவண;௫ம;.

• பணியாளர;கள;, சரியானப; பாஙகாப;ப சாதனத;ைத அணிகிறார;கள; மற;Wம; 

பயன;ப௫த;ஙகிறார;கள; ௭ன;பைத ௨Wதி ெசய;ய ேவண;௫ம;.

• பணியாளர;கள;, காயமைடவைதத; த௫க;கேவா அல;லங ேவைல ெதாடர;பான 

௨டல;நலக; தைறஷ Vற;ப௫வதிலிUந;ங த௫க;கேவா அவர;கைளப; பாஙகாக;க 

ஞழ;நிைலக;த ததந;தாற;ேபால; நியாயமான அைனத;ைதயம; ெசய;ய ேவண;௫ம;.

ேமற;பார;ைவயாளர;கள;:
• அபாயங;கள; மற;Wம; ஆபத;ஙக;கைளக; தறித;ங பணியாளர;களிடம; ௯றி, அவர;களின; 

பிரச;சிைனகSக;த ௨ரிய நடவழக;ைககைள ௭௫க;கேவண;௫ம;.

• ௭வ;வாW பாஙகாப;பாகப; பணியாற;Wவங ௭ன பணியாளர;கSக;த காண;பித;ங 

சட;டம; மற;Wம; பணியிடச; ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;பக; ெகாள;ைககைளயம; 

ெசயல;௶ைறகைளயம; அவர;கள; பின;பற;Wகிறார;கள; ௭ன;பைத ௨Wதிெசய;ய ேவண;௫ம;.

• பணியாளர;கள;, சரியானப; பாஙகாப;பச; சாதனத;ைத அணிகிறார;கள; மற;Wம; 

பயன;ப௫த;ஙகிறார;கள; ௭ன;பைத ௨Wதி ெசய;ய ேவண;௫ம;.

• பணியாளர;கள;, காயமைடவைதத; த௫க;கேவா அல;லங ேவைல ெதாடர;பான 

௨டல;நலக; தைறஷ Vற;ப௫வதிலிUந;ங த௫க;கேவா அவர;கைளப; பாஙகாக;க 

ஞழ;நிைலக;த ததந;தாற;ேபால; நியாயமான அைனத;ைதயம; ெசய;ய ேவண;௫ம;.

1-877-202-0008 இல் ெதாழில், 
பயிறசி, திறன் விருததி 
அைமசைச (Ministry of Labour, 
Training and Skills Development) 
அைழக்க
தீவிரக; காயங;கள;, ௨யிரிழப;பகள;, ேவைல மWப;பக;கைள 
௭ந;த ேநரத;திYம; பகார; ெசய;யஷம;.

பணியிட ௧காதாரம; மற;Wம; பாஙகாப;ப தகவல;கள;, வாரநாட;களில; 
காைல 8:30 மணி ௶தல; மாைல 5:00 மணி வைர.

Vேத௸ம; அவசரநிைலக;த? ௭ப;ெபாழஙம; 911 ஐ ௨டனழயாக 
அைழக;கஷம;.

ேமYம; அறிந;ங ெகாள;க:
ontario.ca/healthandsafetyatwork
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