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نیرمسز کی رپورپ نگ اورتحفی قات!!!

مارچ 2018
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ن
مارچ  1986کو امرثکی س پیس س نل'' چ لنجر''فلورثڈا سے برواز کے  73سنکنڈ بعد دھماکے سے پ ناه ہوگٹی
ن
ے۔حادتے
ے کے تمام  7افراد حان سے ہابھ دھو یٹٹھ
(تصوربر  1اور )2۔ چ لنجرکے پ ناه ہوتے سے عمل
کی فوری وجہ سولڈ فیول راکٹ پوسیر کے اثک جواپیٹ سے گرم گیسیزکااخراج بھا۔گرم گیسیزکے

ہاثڈروجن فیول کے یٹ نک سے ثکراتے کی وجہ سے یٹ نک پوٹ گنااور اس میں دھماکہ ہوگنا۔

سولڈ فیول راکٹ پوسیرز کے منابره حصوں کے جواپیٹ کو برائ مری اور سنک نڈری'' او -رثگز '' سے سنل کنا
ے کی متعدد
گنا بھا۔دوپوں سنلز ال تچ کےدن کم ئمیرتجرہوتے کی وجہ سے ق نل ہوگٹی۔ اس سے پہل
التجز میں بھی برائ مری سنل ق نل ہو حکی بھی لنکن سنکنڈری سنل تے فیول راکٹ کی شا لمیت کوبرفرار
رکھا۔ یہ گزشتہ ثاکامناں نیر مسز بھی جن کی تحفی قات پو اہم پہیں سمجھا گنا۔
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نیر مسز کی رپورپ نگ اور تحفی قات میں ثاکامی بروسس اثڈسیری میں بھی حادثات ہوتے کے ثاعث
ہے۔ منال کے طور بر 8 ،ابرثل 1998کو پیو خرسی کے ثالپٹ بر تے فاپو ری ایکشن کی وجہ سے
 2000گنلن کا ری ایکیر (تصوربر  )3اوور بریسر ابزڈ ہو گنا۔ دھماکے اور آگ (تصوبر )4سے  9ورکر
ے ،جن میں سے 2کی حالت خ طرے میں بھی۔ آبرنیرموجوده بروسنجرز اور کول نگ سے ری
زخمی ہو گئ
ے 6مرپتہ آبرنیر زئمیرتجر کو کنیرول کرتے میں ثاکام ہوتے
ے۔اس سے پہل
ایکیر کا ئمیرتجر کنیرول یہ کر شک
لنکن ئمیرتجر اپ نا پہیں بڑھاکہ ری ایکشن تے فاپو ہو حاتے۔ ان گزشتہ نیر مسز کی تحفی قات پہیں کی
گئیں۔

ے ہیں؟
آپ کنا کر سکئ

س
سپ
ے ثالپٹ کے حادثات  ،نیر مس رپورپ نگ اور اپو ٹیگیشن کے سسیم کو مجھیں۔
> ا پئ
م
ٹ
اگر آپ کے ثالپٹ بر ایسا سسیم پہیں پو اپٹی نجمیٹ کو تجاوز دیں کہ اس سسیم کو
ئ من
ا لیمیٹ کریں۔

ے ہیں؟
کنا آپ حا پئ
ے
> کسی بھی بڑے بروسس سیفٹی حادثات کے بعد تحفی قات میں یہ ثات پتہ لگٹی ہے کہ اس سے پہل
ے۔ اگر یہ رپورٹ ہوتے ہوتے اور ان کی تحفیق کر کے سقارشات کو الگو کنا گنا
وارپ نگز اور نیر مسز ہوتے بھ
ہوثا پو بڑے حادثات کو ہوتے سے روکا حا شکنا بھا۔

ے میں
> تمام نیر مسز کو رپورٹ کریں  ،یشمول ''محفوظ آبریٹ نگ لیمٹ'' کو برفرار ر کھئ
ثاکامی ہو ثا سیفٹی سسیم ثاکام ہو گنا ہو۔

> ہم سب حاہیں گے کہ ہم نیر مسز سے سیکھیں جس میں کو ئی اتجری یہ ہو اور ن قصان پہت معمولی ہو ،

> یہ مت سوچیں کے سیروابزر  ،مٹنجر ثا پیکٹیکل سناف سفٹ الگ ،ایسیرومیٹ رتکارڈ
ثا بروسس ڈپ نا سے نیر مس کا پ نا لگا لیں گے۔

ُ
> نیر مسز کی تحفی قات پہیں ہو سکٹی اگر کوئی ان کی رپورٹ پہیں کرثا! نیر مس اس وقت ثک رپورٹ

ے ہیں۔اگر
> ثالپٹ بر پہت زثاده ڈپ نا ین رہا ہوثا ہے اور یہ واقعات ن طر اثداز بھی ہوسکئ
م
آپ کو کسی نیر مس کا پ نا لگنا ہے پو ٹنجمیٹ کواس کے ثارے میں آگاہ کرثا آپ کی
ذمہ داری ہے۔

> اگر آپ کو ن قین پہیں کہ کوئی واقعہ نیر مس ہے کہ پہیں ،پہر حال اس کو رپورٹ
کریں۔ اور یہ بھی سوچیں کہ ''یہ اور کٹ نا خ طرثاک ہوشکنا بھا؟''
ے ثالپٹ کے نیر مسز کی تحفی قات کرتے میں شامل ہوں۔
> رضاکارایہ طور بر ا پئ

یہ کے کسی بڑے حادتے سے۔

پہیں ہوگی جب ثک لوگوں کو ان کی اہمیت کا اثدازه پہیں ہوگا۔

ے بروسس کی کسی اہم نیرامنیر کو
ے ضروری ہے۔ اگر آپ ا پئ
> بروسس بر کنیرول ہوثا محفوظ آبریشن کے لئ
س
ج
ے پو اس کو ضرور اثک نیر مس م ھیں۔
''محفوظ آبریٹ نگ لیمٹ''میں کنیرول پہیں کر شک
ے۔ اگر سیفٹی ثا
> کسی بھی سیفٹی ثا پ نک اپ ڈپوایس کی ایکٹیویشن کو بھی نیر مس ایسنڈپٹ سمجھنا حا ہئ
ے؟
پ نک اپ ڈپوایس ق نل ہو حاتےپو کنا کرثا حا ہئ

ے آپ سے ثات کر رہا ہے۔ کنا کوئی سن رہا ہے؟؟
آپ کا ثالپٹ نیر مسز کے ذر ب ع
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