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ک ئا آپ کے االرم واقعی کسی خ ظرے کی پساندہی کرنے ہیں؟؟
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آپ نے چرواہے اور ھیڑنے کی کہانی پو سٹی ہوگی؟ اس چرواہے نے کٹی نا ر ھیڑنا آ گئا! ھیڑنا آ گئا! چّل کر گاؤں والو ں کو بیوقوف پ ئانا ۔جب کہ فیقت میں ھیڑنا ہیں آنا بھا۔
ا
کجھ عرصے بعد گاؤں والوں نے ا ن
ے چّلنا شروع کئا پو سب نہی سوچ کر
ک دن واق عی بھیڑنا آ گئا ،جب چرواہے نے گاؤں والوں کو نّلنے کے لی
سے ظرانداز کرنا شروع کر دنا۔ ان ُ
ُ
ب
ے کہ اس نار بھی چرواہا انہیں بیوقوف پ ئا رہا ہےاور کونی اس کی مدد کو نہ آنااور پوں بھیڑنا سب نکرناں کھا گئا۔ کجھ انگرپزی ورژن کے م ظاپق پو بھیڑنا چرواہے کو ھی کھا گئا
چاموش ہو گی
بھا  -سیفٹی االرم کو ن ظر انداز کرنےکے ممکیہ پ ئا بج کا چاپزہ لئا چانے پو نہ انک نہیر مئال ہو گی۔
ً
ے نا قان ِل اعت ئار سیفٹی االرم ہیں  ،جو کہ چراب آالت،غلط سیٹ پوابیٹ نا نارم ُل آپریت ئگ کئڈپسیز کے قرپب سیٹ ہونے کی وجہ سے عموما بج
کئا آپ کے نّلپٹ پر بھی ا پس
ے پو کئا آپ اس پر اعت ئار کریں گے؟ نا بھر اس االرم پر کہ جو معمولی پروسس اپسیٹ پر بحا ہو اور جس پر کسی ردعمل
چانے ہیں؟ پو اگر کبھی کسی اصل ہنگامی صوربحال میں نہ االرم بج
ے ہیں پو چدشہ ہے کہ آپ کسی اصل سیفٹی االرم کو ن ظر انداز کردیں گے۔
ے ر ہی
ے کٹی االرم بجی
کی ضرورت نہ ہو؟ اگر آپ کے آس ناس ا پس

ُ
ے کی بحفی قات کیں ،جس میں االرم ن ظر انداز ہونے
ے ہی انک وا ق ع
امرنکی ادارے کتمنکل سیفٹی پورڈ نے وپسٹ ورج یت ئا میں انک نّلپٹ پر 2010میں روتما ہونے والے ا پس
ٔ
ے سے وپٹ ناپپ میں چانا شروع ہو گٹی۔
ے میں عمارت میں کتمئانی بھئّلو ہو گئا۔میبھانل کلوراپ ئڈ ،جو انک زہرنلی اور آپش گیر گیس ہے ،انک ربیکیر کی ربچر ڈسک کے بھیی
کے یینج
ب
ے ن ظر اس
ے پرانک االرم رکھا گئا بھا جو بج گئا۔الییہ ماضی میں نہ االرم ُربچر ڈسک کہ نالکل بھئک ہونے کے ناوجود بج چانا بھا اوراس صوربحال کے ییس
اس ربچر ڈسک کے ھیی
ن
ن
االرم کے آلے کو پ ئدنل کروانا گئا بھا۔آپڑپیر ُکو اس آلے کی پ ئد ً لی کا پ ئا نہیں بھاج ئابچہ اس نے االرم کو غلط سمجھ کر ن ظر انداز کر دنا ۔ ڈرین ناپپ کے سوراخ سے میبھا ل
ب
ے۔نہ بھئّلؤ نا بچ دن نک چاری رہا اور آچرکار انک گیس ڈیییکیرنے االرم بحا دنا،چاالنکہ وہ
ے میں عموما لوگ موج ًود نہیں ہونے بھ
کلوراپ ئڈعمارت میں ھئل گٹی ،عمارت کے اس حص
ے نہیں لگا نا گئا بھا۔اس عرصہ کے دوران یقرپ ئا  2000پونڈ میبھانل کلوراپ ئڈ کا اچراج ہوا۔
میبھانل کلوراپ ئڈ کے لی
•
•
•
•
•

ے ہیں؟
آپ کئا کر سکی
ُ
ے۔ اس چیز کا ی قین
ے ،اور آپ کو ہر چال میں اس طریقہ کار کی پیروی کرنی چا ہی
کبھی بھی سیفٹی االرم کو ن ظر انداز نہ کریں۔ ان سیفٹی االرمز پر ردعمل کا مخصوص طریقہ کار ہونا چا ہی
ُ
س
ے ہیں اور اس پر آپ کی پربیت ہوچکی ہے۔
کر لیں کہ آپ طریقہ کار کوپوری طرح مجھی
ُ
ُ
س
اگر کسی معمولی پروسس اپسیٹ کی وجہ سے کونی االرم نار نار نا م لسل بج رہا ہو پو ا س کے نارے میں اپسیرومیٹ ابجینیرز اورابت ظامیہ کو م ظلع کریں اور ان کے سابھ مل کر
ے کو چل کریں۔
مسئل
ُ
ے االرم ہیں کہ جن پر کسی ردعمل کی ضرورت ہی نہیں ہے پو ابت ظامیہ اور ابجینیرز کے سابھ مل کر انہیں ختم کروانے میں اپ ئا کردار ادا کریں۔
ا گر کونی ا پس
کسی االرم کا سیٹ پوابیٹ ب غیر اچازت پ ئدنل نہ کریں۔
ُ
م
اس چیز کا ی قین کر لیں کہ االرم کے ڈپزاین  ،آالت ،سیٹ پوابیٹ نا آالرم پرردعمل کے طریقہ کار میں کسی قسم کی پ ئدنلی کی صورت میں اس کا نارنکی سے ینجمیٹ آف چینج
ُ
ُ
ے ہیں۔
کے طریقوں پر عمل کرنے ہونے چاپزہ لئا گئا ہے۔ جس میں ان تمام لوگوں کی آگاہی اور پربیت بھی سامل ہے جو کہ اس پ ئدنلی سے مئاپر ہوسکی
سیفٹی االرم کو کبھی ن ظر انداز نہ کریں -کئا پ ئا بھیڑنا واق عی آ گئا ہو!!
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