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کیا کبھی ایشاہواہے کہ آپ کو ردی کا کاغذتوکری میں ٹھی یکیا ہو لیکن جار قدم
ُ
ے کی ئجانے آپ ن ُے ُاس کو دور سے ٹھی یکیا جاہااور یشاثہ حُوک گیا؟ ٹھر
جلئ
آپ نے فرنب جا کر اسکو ا ُٹھابا اور جسب معمول ٹھتیکا۔اس سے کیا جاصل
ے کی اصافی محیت کربا
ہوا؟ دراصل  ،اس میں کاغذاٹھا کر توکری میں ڈا لئ
پڑی۔ کیا ہوبا اگر آپ وایس ثہ جانے ؟ آپ کا ثہ کام کسی اور کو کربا پڑبا۔
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دسمبر 1994ء کو تورٹ ن یل آتووا میں دہماکے کے میاطر

ے سے
بلکل پہی نصور پروسیس سیفٹی پر ٹھی الگو ہوبا ہے۔ اگر آپ پہلی مرنبہ کام ٹھیک طر نق
پہیں کریں گے تو وہ آپ کودوبارہ کربا پڑے گا۔ با ٹھر آپ کا ثہ کام کسی اور کو کربا پڑے گا۔ پہر جال
 ،پروسیس سیفٹی کے کچھ کام ا نئ
ے کہ زمین پر پڑا ہوا ردی کا کاغذ۔ پروسیس
ے واضح پہیں ہونے جیس
َ
سیفٹی کی ذمہ دارتوں،می َالکسی آلے کامعانبہ با معیاری طرنقہ کار کی پبروی،کو پہلی ہی بار ٹھیک سے
ے ہیں۔
ثہ کرنے سے آپ ،آپ کے ساٹھی ورکرز ،کمیونٹی اور ماحول پر خ طرباک ن یا ئج مُرنب ہو سکئ

اس کی اہمیت ک یا ہے؟
ا
ی
س
س
بالنٹ پر سارٹ کٹ لی یا پرو یس فٹی کے جادثہ کا باعث بی یاہے۔میال:
> محفوظ طرنقہ کار کی پبروی میں باکامی۔
ے ب غبر االرم کا ن ید کربا۔
> اصالحی عمل کئ
ُ
ے اس کا راوبڈ ثہ لگابا۔
ے کے لئ
> بالنٹ کی کیفیت جا نئ

ے ہوں ،لیکن لوگ
> بالنٹ پر کسی طرنقہ کار کو ب غبر کسی چ یک لسٹ کے کربا۔بیشک آپ ثہ کام سو دفعہ کر جک
ُ
ے چ یک لسٹ کو
ے ہیں۔ اگر آپ درمیانی نیچ یدگی کے طرنقہ کار کے لئ
صرف  99فیصد بک ہی درست ہوسکئ
ے۔
استعمال پہیں کر رہے تو اس بات کے امکابات دس گیازبادہ ہیں کہ آپ کونی نق طہ ٹھول جابی یگ

ے ہیں؟
آپ کیا کر سکئ
۱

ے کے م طاتق کریں۔
ےہوۓطر نق
ہر کام کو لکھ
ے سوپرواپزر
اگرلکھا ہوا طرنقہ با مکمل با غلط ہوتو ا نئ
کواطالع دیں۔ وہ کام کو سہی اور محفوظ طر نق
ے سے
ے ہیں۔
سرائجام دن یا جا ہئ

۲

ے ہیں۔ غبر موزوں ،غلط با
ے میں ثہ چبزیں پہت معمولی ہیں ،لیکن اس کے سنگین ن یا ئج مرنب ہوسکئ
جاالبکہ دیکھئ
۳
ے طرنقہ کار کٹی جادبات کا باعث ین رہے ہیں جن میں کٹی اموات اور جادبات
ے گئ
باقص طور پر استعمال کئ
ی
ن
کا سامیا کربا پڑاہے۔میال کہ طور پردسمبر 1994ء کو تورٹ ل آتووا میں ابک فرن یالپزر بالنٹ پر دھماکہ ہوا۔4
ہالکتیں ہوئیں 18 ،لوگ زخمی ہونے ،بالنٹ کا کافی حصّہ ن یاہ ہو ا اور کتمیکل کے ٹھیالتو سے ماحول پر سنگین
اپرات مرنب ہونے۔ امربکی ادارے ای ۔نی ۔اے کی ئحفی قانی نتم نے ثہ بتیجہ اجذ کیا کہ دھماکے کی وجہ
ے جاالت ن یداکرنے میں معاون بانت
ے ہوۓ طرنقہ کارکا ثہ ہوباٹھا ،حو بالنٹ پر ا یس
بالنٹ جالنےکے لکھ
ے۔
ے صروری ٹھ
ُہونے حو دھماکے کے وقوع پزپر ہونے کے لئ
پ
س
ل
ے
اس کام کے بارے میں کیا چ یال ہے حو کہ کربا آسان ہیں؟؟ ہو کیا ہے کہ کونی ایشا آلہ ہو جس کی ربڈبگ تئ
ے کسی ن ید جانے کو کھولیا پڑبا ہو ،با کسی
ے پہت سی سبڑھیاں چڑھٹی پڑنی ہوں ،لیول کی نصدتق کے لئ
کے لئ
ے بالنٹ کے دور دراز حصّہ میں جابا پڑبا ہے۔اس کام کو انٹی مصرفیت کی
والوکی توزیشن چ یک کرنے کے لئ
گ
ب
ے ہوۓ کہ ا لی بار کونی اور اس کو د کھ لے گا
ے کی وصاحت کربا پہت آسان ہو گاثہ سو چئ
وجہ سے چھوڑ د نئ
ے کہ زمین پر پڑے ردی کے کاغذ کی میال۔ لیکن اگر سب کا روث ّہ ایشا ہی ہو توکام کبھی پ ہیں ہوبانے گا۔
جیس

ے دورہ کربا
ے کے لئ
حب ٹھی بالنٹ کے معا نئ
ہو توجی یا ٹھی وقت درکار ہو ،لگائیں ،مگرباربکی سے
اوراچھی طرح سے معانبہ کریں۔
ے کے دوران کچھ جگہوں بک رسانی
اگر معا نئ
ع
مشکل ہو،کچھ آالت چراب ہوں ،با م لوم ما بع
ن یک رہا ہو،کونی اچ یٹیبرہل رہا ہو ،کسی پ مپ سے
غبر معمولی سور آرہا ہو با کونی ٹھی ایسی چبزحو آپ
ُ
ُ
ُ
ے تو اسے راوبڈ سیٹ پر درج کر
کودرست ثہ لگ
ے کا ن یا
ےسُبرواپزرکو م طلع کریں۔ اگرمسیل
لیں اور ا نئ
ُ
ے کیا جا سک یا ہے۔
ہی ثہ ہو تواسے جل کیس

ے نکال بائیں گے؟؟؟
ے وقت کیس
ے ،تو اسکو دوبارہ کرنے کے لئ
ے وقت پہیں نکال سکئ
اگر آپ پہلی بار کسی کام کو ٹھیک سے کرنے کے لئ
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