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س
ورک پرمنس ۔ جاب کے سکوپ کو مجھیں

جون 2018
انک آنل ری فائٹری میں کنٹریکٹرکا

م ین

www.aiche.org/ccps

ین ینس واال عملہ ویسسل کے ناپ پر ناتپ کا انک سیکشن
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ے انک ورک پرمٹ ( )3اس ج یال
ایسیال کرنے کی ت یاری کر رہا تھا ()1,2۔ جاب کے لت
کے ساتھ جاری کیا گیا کہ کن فاٹن یڈ س ینس ائٹری درکار نہیں ہے۔ پرمٹ نہ یسان دہی کر رہا تھا کہ
"نائٹروجن پرج نا اپرنڈ الگو نہیں ہونے جاالنکہ ویسسل کو نائٹروجن سے پرج کیا گیا تھا ()4۔ ورکر کو
اجساس ہو ا کہ انک نیپ کا رول ویسسل کے اندر رہ گیا ہے ( )5اوراس نے ناتپ ایسیال
ے کا فیصلہ کیا ()6۔
ے اس کونکا لت
کرنے سے نہل
4
ے وہ نیپ نہ نکل نائی۔ اس مو قع پر ،انک ورکر نے ویسسل کے زنادہ
انک لمنی نار کے ذر ی ع
ے کی کوشش کی اور ویسسل کی اوٹن یگ کے فرتب آکسیجن کی کمی کی زد
پزدنک جا کے نیپ نکا لت
ت
ے کا ارادہ کر
میں آگیا اور ویسسل میں گر گیا۔امکان نہ ھی ہے کہ ساند وہ  ،ئٹز رف یاری سے ناہر نکلت
ے ویسسل کے اندر جالگیا ہو۔ ورکر ویسسل میں نے ہوش ہو گیا اور
ے کے لت
کے نیپ نکا لت
ت
ندقسمنی کی نات نہ ہے کہ انک اور سا ھی ورکر کوبچانے کی کوشش میں ویسسل میں داجل ہو ا اور
جالص نائٹروجن کی موجودگی میں وہ تھی نے ہوش ہو گیا۔ دوتوں ورکر ز نائٹروجن کی وچہ سے دم

3

ے۔
ے سے جان بحق ہو گت
گھیت

5

6

اس واقعہ کانذکرہ اور نیکٹز میں تھی کیا جا حکا ہے  -جون 2012نائٹروجن کے خ طرات کے نارے
میں اور اپرنل 2015ورک پرمٹ پروسیجر کی اہمیت پر۔ مگر اس میں انک اور تھی سبق ہے ۔
کوئی تھی ایسی جاب جس میں ورک پرمٹ درکار ہونا ہے کے سکوپ آف ورک میں ت یدنلی کو
ے مزند سیف
ے کی اہمیت۔ ممکن ہے کہ ت یدنلی مزند خ طرات متعارف کروانے ،جس کے لت
جا نت
گارڈز درکار ہوں۔

Pictures from US Chemical Safety Board Video - http://www.csb.gov/videos/hazards-of-nitrogen-asphyxiation/

ے ہی ں ؟
آپ ک یا کر سکت

ے ہیں؟
ک یا آپ جا نت

NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island
(NOAA/IFE/URI) Public domain.

اگر آپ ورک پرمٹ جاری کرنے ہیں تو ی قین دہائی کریں:
ُ
 oممکنہ خ طرات کی س یاجت کی گنی ہے اور جو لوگ کام کررہے ہیں انہیں آگاہ کیا گ یا ہے۔
 oم طلونہ سیفنی پروسیجر کی جا بچ کی گنی ہے اور انہیں سمجھا گیا ہے۔
 oپرسیل پرونیکٹؤاکٹوپمیٹ دسن یاب ہیں اور استعمال میں ہیں۔

س
ے ہیں کہ کوئی تھی ایسا کام کرنے سے
 oجوافراد کام کررہے ہیں وہ سکوپ آف ورک سے بحوئی واقف ہیں اور مجھت
ے کام روک کر آپ سے رابطہ کرنا ہے جو ات یدائی جاب سکوپ میں سامل نہیں تھا۔
نہل
اگرآپ ایسی جاب پر ہیں کہ جس میں ورک پرمٹ درکار نہیں تھا:
س
ے۔
 oخ طرات ،سیفنی پروسیجر ،جاب سکوپ اور پرونیکیٹو ایکٹوپمیٹ کو مجھت
ے کہ سکوپ آف ورک ت یدنل ہو رہا ہے تو جاب
 oجب آپ جاب کررہے ہوں  ،کوئی ایسا قدم جس میں آپ کو لگ
ُ
ے کجھ ایسا کیا جانے جو ات یدائی سکوپ
ے اور جس شخص نے پرمٹ جاری کیا ہے اس سے رابطہ کریں ف یل ا سک
رو کیت
میں سامل نہیں تھا۔
ُ
ُ
ے  ،جس نے پرمٹ
ے اوراس شخص سے توچھیت
 oاگر آپ پُر اعتماد نہیں ہیں کہ جاب سکوپ ت یدنل ہو ا ہے ،تو ر کیت
جاری کیا ہے۔

o

ورک پرمٹ میں

م ین

ے کو نائٹروجن پرج یگ سے آگاہ
ین ینس کے عمل

نہیں کیا تھا۔
م ین
ے نے ویسسل میں داجل ہو کے نیپ
ے ہی ین ینس کے عمل
 oجنس
ن
ے کا فیصلہ کیا تو جاب کا سکوپ ت ید ل ہو گیا۔ موجودہ پرمٹ
نکا لت
س
ے کی ضرورت کو جاطر میں نہیں رکھا گیا تھا۔
میں ویس ل سے نکا لت

ے کے
ے تھا  ،جس میں نیپ نکا لت
انک ت یا پرمٹ جاری ہونا جا ہت
ے کن فات یڈ س ینس اپڑی کے امکان کو جاطر میں رکھا جانا۔
لت
س
 oاس واقعہ میں  ،کن فات یڈ ینس ائٹری پرمٹ درکار تھا ،اگرچہ ضرف
انک آدمی کو ویسسل میں جا کے نیپ نکالنی تھی۔ جب فرد کے
ے اپرنا میں ہو جہاں مکمل طور سے داجل ہونا
جسم کاکوئی ایسا حصہ ا یس
ممکن نہ ہو تو کن فات یڈ س ینس پرمٹ درکا رہونا ہے۔ ایسا تو ایس اوسا اور
دنگر انتھارٹنس کا مات یاہے۔

ے‘‘
’’پرم یڈ جاب کے سکوپ آف ورک میں ت یدنلی کو جا ٹیت
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