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پرانے پروسس ایکویپمنٹ اور عمارنی ڈھانچہ
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ے پروسس ایڈسیری میں سیفٹی کے جادیات کا
پرانے پروسس ایکویپمنٹ  ،فیسیلیٹیز اور عمارنی ڈھا نچ
کی ایک ریاست میں وا قع آیل
سبب ہونے ہیں2010 -میں واشنگین )(1
تک
ی
ی
سچ
ف
س
ری فاپیری میں ایک خ ظریاک دھماکہ ہوا۔ ایک ہنٹ ا ینخر کا ل ن یاہ کن طور سے ل ہوا
تک
اورشات ( )7ہالکتوں کا یاعث ن یا۔ا سچینخر 38سے زاید شالوں سے استعمال میں بھا اور ہانی
ٹمیرنخراور پرنشر پر ہان یڈروجن سے پراہ راست ہونے کی وچہ سے اس کے کارین سٹ یل کے س یل
میں ڈراڑیں پر جکی بھیں۔ ری فاپیری کی تعمیر کے وفت ف یلیرکے عمل اور وجوہات (ہانی
س
نس
ے ،اوریہ ہی س یل کی آخری ا ینکشن جو کہ
ے جا شک
ٹمیرنخرپرہان یڈروجن کا حملہ ) مکمل طور پر نہیں مجھ
ے ہونی بھی ،میں ڈراڑوں کا ننہ جل سکا
12شال نہل

ے میں ایک دھات ن یانے والے یالنٹ کی چھت رہداری میں گر گٹی اور پروسس ایکویپمنٹ کو شدید ی قصان کا یاعث یٹی۔ جوش فسمٹی سے کونی انخری نہیں
ایک اور وا ق ع
ب
ک
چ
چ
ب
ب
ن
ہونی۔ ایکویپمنٹ سے لٹی ھاپ کٹی شالوں سے سیدھی ھت کے ایدرونی یپم پر پڑرہی ھی ۔ ھت پر پڑنے والی پرف اور یارش کے یاعث ھاپ کیڈنس ہو کے یپم
کو زیگ آلود کرنی رہی۔ آخر کار ایک موسم سرما میں شدید پرف یاری سے چھت گر گٹی۔ یالنٹ پر کسی کو بھی یہ ذمہ داری ن ہیں سویٹی گٹی بھی کہ عمارات کے ی ٹ یادی
ے۔آپرپیرز نے روز مرہ کے کاموں میں پروسس ایکویپمنٹ ک عالوہ کسی چیز پر دھیان ن ہیں دیا بھا۔ اس جادنے سے تمام سہولیات اور یٹ یادی
ے کی شاجت کو قائم ر کھ
ڈھا نچ
ب
ع
کپ
ک
ی
ی
ے کی د کھ بھال کی اہمنت کا ایدازہ ہویا ہے۔ اگرچہ ا کویپمنٹ پروسس می لز سے پراہ راست ت لق میں یہ ھی ہو
عمارانی ڈھا نچ
پرانے ایکویپمنٹ کی
میالیں:

3

4

2

 .2شایلو

 .3سٹیرنشن ایکویپمنٹ
 .4ایک رپون یڈ یٹ یک
گاڑی

ے ہ ی ں؟
ک یا آپ جا ین

ے ہیں؟
آپ ک یا کر سکن

 ی قین دہانی کریں کہ تمام فسیلیٹیز اور ایکویپمنٹ سیف او ر مخصوص آپریٹ یگ لمٹ میں
کام کر رہے ہیں۔



ے کی عمر ،جاالت اور یان یداری پر اپر
پروسس ایکویپمنٹ  ،فسیلیٹیز اور یٹ یادی ڈھا نچ
ایداز ہونی ہے۔

م
 سیف آپریٹ یگ لپمٹ سے انخراف کی صورت میں ینجمنٹ کو رپورٹ کریں یا کہ تکٹ یکی ماہر
ایکویپمنٹ پر اس کے ممکنہ اپرات کا جاپزہ لے سکیں۔



سی
 یالنٹ اور ف لیٹی کے روز مرہ معاننہ میں غیر معمولی جاالت اور ایکویپمنٹ کے خراب ہونے
کی عالمات پر ن ظر رکھیں۔

یارمل آپریٹ یگ کیڈنشیز سے زیادہ عرصہ یک پراہ راست رہ یا ،اور کبھی کبھار خرانی
ے پڑھا شکیا ہے۔
ہویا ،ایکویپمنٹ کو خراب کر شکیا ہے  ،جو کہ ف یلیرء کے موا ق ع



ً
 جب یالنٹ سے گزریں پو ایٹی ذمہ داری کے اپریا کے یاہر بھی دتکھیں۔ میال لوڈیگ
ریکس ،ریل کی پیڑی ،یانپ پر نج کی سپورٹ ،عمارات کا تعمیرانی سٹ یل ،اور دوسرے

ے رییس اور جاالت پر جل رہے ہیں جو ان یدانی تعمیر کے
نے شمار یالییس ا نس
ب
ے۔
ے ھ
ے گن
وفت اجذ یہ کن



ے ہیں ،کا معاننہ کریں۔
ے میں ن ظر ایداز ہو سکن
ے جو کہ روز مرہ معا ین
یٹ یادی ڈھا نچ

ے سُیرواپزر یا فورمین کو م طلع کریں۔
 کونی بھی جدشہ ہونے کی صُورت میں ا ین

سی
ُ
پرایا ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کونی ف لیٹی یاایکویپمنٹ کٹ یا عمر
م
رسیدہ ہے۔ اس سے مُراد یہ کہ اس کو کٹ یا نخونی آپرنٹ اور یٹٹین کیا گیا
سی
ہے۔عمر رسیدگی صرف ن یدیلی کا عمل ہے اور یہ ف لیٹی میں موجود تمام ورکرز کی
س
م لسل یاچیری اور یگرانی مایگیا ہے۔

پرانے ایکویپمنٹ کو زیادہ دھ یان کی صرورت ہونی ہے
Translated by: Sara Sultan & Usman Butt
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