
ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਰੱਕਾਾਂ ਨੂੰ 
ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪੇਵ਼ਿਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਦਯੋਗ 
ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਵਨਕ 
ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ।
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ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਰੱਕਾਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ 
ਪੇਵ਼ਿਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਿ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀ਼ਿੀਅਨ ਅਤੇ ਵਡਸਪੈਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਕਵਲਫਟ 
ਆਪਰੇਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ੇਲਰ ਟੈਕਨੀ਼ਿੀਅਨ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ 
ਟਰੱਵਕੰਗ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਕੰਮ 
'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਵਨਕ ਨੂੰ 
ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ।

ਇਹਨਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਦਮਾਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲੌਕਆਉਟ – ਟੈਗਆਉਟ ਵਸਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਵਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ 
ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ 
ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮ਼ਿੀਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਵਸਸਟਮ (ਵਜਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਬਲਟ-ਅੱਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਨਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਹੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ)। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ? ਇਹਨਾਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਼ਿੁਰੂ 
ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਆਉਟ – ਟੈਗਆਉਟ 
ਵਸਸਟਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਦੋ ਵਹੱਸੇ ਹਨ, ਲੌਕਆਉਟ ਅਤੇ 
ਟੈਗਆਉਟ। 

ਲੌਿਆਉਟ ਵਡਿਾਈਸਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ 
ਵਨਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਭੌਵਤਕ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਪਕਰਣਾਾਂ 'ਤੇ ਭੌਵਤਕ 
ਲੌਵਕੰਗ ਵਡਿਾਈਸਾਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਲੌਕਆਉਟ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ 
ਿੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ਼ਿੀਨ ਨੂੰ ਅਵਕਵਰਆ਼ਿੀਲ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 
ਦੇ ਵਨਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਕੋਈ ਡਰਾਈਿਰ ਪਾਰਵਕੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਵਗਆ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਡਰਾਈਿਰ 
ਨੇ ਿਾਹਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕੇ ਲਗਾ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ 
ਿਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਲੁੜਕਣਾ ਼ਿੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਹਨ ਰੁਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਵਟ੍ਪ 
ਵਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਗਆਉਟ ਲੌਕਆਉਟ-ਟੈਗਆਉਟ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਵਹੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਗ, ਵਚੰਨ੍, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਜੋ ਿੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਚਪਵਕਆ ਵਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਵਲਤ ਜਾਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਫਰ ਤੋਂ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗਾ:

ਇੱਕ ਮਕੈਵਨਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 
ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੀਅਵਰੰਗ 
ਿ੍ੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਕਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱ਼ਿਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਯਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਕੈਵਨਕ ਨੂੰ ਘਾਇਲ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਨੇ ਲੌਕਆਉਟ ਅਤੇ ਟੈਗਆਉਟ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਪਯੋਗ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਵ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਸਟਮ ਦੇ 
ਇੱਕ ਪਵਹਲੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਚਾਬੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਆਉਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਵਹਤ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇ਼ਿਨਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 16.16) ਇੱਕ ਟੈਗਆਉਟ ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਵਭਆਸ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਸੂਬਾਈ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਲੌਕਆਉਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 
ਸਪ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਟੈਗਆਊਟ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 
ਅਸਲੀ lockout-tagout system ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਆਉਟ ਅਤੇ 
ਟੈਗਆਉਟ ਨੂੰ ਜੋਵੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ 
ਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫੋਰਕਵਲਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕ੍ਾਸ ਡੌਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਿਰ 
ਟ੍ੇਲਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਖੱਚਣ ਿਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਆਪਰੇਟਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਾਂ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਿਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਡਰਾਈਿਰ ਰੁਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਟ੍ੇਲਰ ਦੀ ਗਲੈਡਹੈਂਡ ਸੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਲਵੱਗਆ 
ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟ੍ੇਲਰ ਨੂੰ ਵਹਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਈਿਰ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਚਵੱਕਆਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਟਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੌਕਆਉਟ ਅਤੇ ਟੈਗ ਆਊਟ ਿਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ 
ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਕ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠਾਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵਲੰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। 

ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 
ਮਾਰੋ:

ਲੌਕਆਊਟ-ਟੈਗਆਊਟ 'ਤੇ CCOHS ਤੱਥ ਼ਿੀਟ

OHS: ਵਕੱਤਾਮੁਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੇਖ “ਲੌਕਆਊਟ/ਟੈਗਆਊਟ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ—ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖ”ੋ

ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ LOTO (ਲੌਕਆਉਟ – ਟੈਗ ਆਉਟ) ਪਾਵਲਸੀ 
ਵਕਿੇਂ ਵਲਖਣੀ ਹੈ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇ਼ਿਨਜ਼, ਭਾਗ 16 
ਮ਼ਿੀਨਾਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ (ਪੰਨਾ 183)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਲੌਕਆਉਟ/
ਟੈਗ ਆਊਟ 
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ!

ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਲੌਕਆਊਟ-ਟੈਗ ਆਉਟ 'ਤੇ 
ਇੱਕ ਨਿਾਾਂ ਕੋਰਸ ਼ਿੁਰੂ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ RPM ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RPM ਦੁਆਰਾ 
ਲੀਡਰਵ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਵੱਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 
ਵਸਧਾਾਂਤ, ਸੁਰਵੱਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਲੀਡਰਵ਼ਿਪ, ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਵੱਖਆ, 
ਅਤੇ ਟ੍ੇਨਰ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ – ਵਸਧਾਾਂਤ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ RPM ਕੋਰਸ ਵਸਰਫ RPM ਰਵਜਸਟਰਡ 
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
RPM ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਕੰਮ 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਟਰੱਵਕੰਗ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 
RPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਼ਿੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 
ਦਾ ਵਦਨ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਹੈ!

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ info@rpmsafety.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ 
ਜਾਾਂ 204-632-6600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ  
www.rpmsafety.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ RPM ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਟਰੱਕਾਾਂ ਨੂੰ 
ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪੇਵ਼ਿਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਦਯੋਗ 
ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਵਨਕ 
ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ।
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http://www.rpmsafety.ca
https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/lockout.html
https://ohsonline.com/articles/2020/12/01/lockout-tagout-procedures-keep-it-simple-keep-it-safe.aspx
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