
ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ,ਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾ,ਂ ਿਰਕਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਂਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਿੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ। 

ਫ਼ੋਨ: 204-632-6600    |    ਈਮੇਲ: info@rpmsafety.ca    |    ਿੈੱਬ: www.rpmsafety.ca

ਪਤਾ: 25 Bunting Street  Winnipeg, MB  R2X 2P5

ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (JHA) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਤਵਰਆ ਂਨੂੰ ਪੰਜ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿੰਵਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਵਸਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਪੱਵਿਆ ਂਅਤੇ ਹੱਿੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ, ਰਸਾਇਣਕ/
ਖਵਣਜ, ਜੀਿ-ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਕਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 
ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਰੀਰਕ
• ਵਿਸਲਨਾ, ਿੋਕਰ ਖਾਣੀ 

ਅਤੇ ਵਿੱਗਣਾ,
• ਮਸ਼ੀਨਰੀ,
• ਸ਼ੋਰ।

ਪੱਵਿਆ ਂਅਤੇ ਹੱਿੀਆ ਂਸਬੰਧੀ
• ਅਜੀਬ ਸਰੀਰਕ ਸਵਿਤੀ,
• ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹਰਕਤ,
• ਿਾਰ-ਿਾਰ ਚੁੱਕਣਾ।

ਰਸਾਇਣਕ/ਖਵਣਜ
• ਐਸੀਟੋਨ,
• ਐਸਬਸਟਸ,
• ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆ।ਂ

ਜੀਿ-ਵਿਵਗਆਨਕ
• ਖੂਨ, 
• ਉੱਲੀ,
• ਜਾਨਿਰਾ ਂਦਾ ਮਲ਼।

ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ
• ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਿਾ ਂ'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ,
• ਹਮਲਾਿਰ ਗਾਹਕ,
• 24/7 ਵਸ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ। 

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਹੇਿਾ ਂਵਦੱਵਤਆ ਂਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ):
• ਰੱਖ-ਰਖਾਿ
• ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
• ਵਿਸਲਨ/ਿੋਕਰ ਖਾਣ/ਵਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ
• ਓਿਰਹੈੱਿ/ਭੂਮੀਗਤ ਵਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ
• ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁਦਾਈ
• ਮੌਸਮ
• ਰੋਸ਼ਨੀ
• ਿਾਹਨ/ਪੈਦਲ ਆਿਾਜਾਈ
• ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਖਰਾਬ ਔਜ਼ਾਰ/ਉਪਕਰਨ
• ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਵਿਤੀ
• ਰਸਾਇਣਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ/ਸਟੋਰੇਜ
• ਿੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ
• ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਤਣਾਅ/ਿਕਾਿਟ 

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ JHA ਦੇ ਕਾਲਮ 
3 ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪੱਧਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

ਿਾਰਿਾਰਤਾ

ਬਹੁਤ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਸੰਭਿ ਸੰਭਾਿਨਾ 

ਨਹੀਂ

ਵਿ
ੱਟੇ 

ਦ
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ਗ
ੰਭ

ੀਰ
ਤਾ

ਘਾਤਕ 1 1 2 3

ਨਾਜ਼ੁਕ 1 1 2 3

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ 2 2 3 4

ਮਾਮੂਲੀ 3 3 4 4

ਿਾਰਿਾਰਤਾ/ਸੰਭਾਿਨਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਿਨਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਸੰਭਾਿਨਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਹਿਤਾਿਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਸੰਭਿ: ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਭਿ ਹੈ ਜਾ ਂਮਹੀਨਾਿਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ: ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਸੱਟੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ:
ਘਾਤਕ: ਮੌਤ ਜਾ ਂਘਾਤਕ ਸੱਟ
ਨਾਜ਼ੁਕ: ਸਿਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾ ਂਵਬਮਾਰੀ
ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ: ਸੱਟ ਜਾ ਂਵਬਮਾਰੀ ਵਜਸ ਲਈ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮਾਮੂਲੀ: ਇਲਾਜਯੋਗ ਿਸਟ ਏਿ ਸੱਟ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ

ਤਰਜੀਹ ਪੱਧਰ:

1 ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ

2 ਦਰਵਮਆਨਾ ਉੱਚਾ ਵਸਖਰਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

3 ਦਰਵਮਆਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

4 ਘੱਟ ਘੱਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿੀਲਿ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੰਮ ਿਾਲੀ 
ਿਾ ਂਦੀਆ ਂਇੱਕੋ-ਵਜਹੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਹਨ। ਦੋਿੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ 
ਹਨ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਅਤੇ ਜੋਖਮਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 
ਕਾਰਜਾ ਂਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਿੰਿਦੇ ਹਨ।

ਨਮੂਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
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ਵਸਰਿ ਉਦਾਹਰਨ

ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ,ਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾ,ਂ ਿਰਕਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਸੰਭਾਿੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:   ਹੈਰੋਲਿ ਖ਼ਤਰਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ      
ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ: ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ      
JHA ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ:  ਨਮੂਨਾ ਟਰੱਵਕੰਗ ਕੰਪਨੀ       
ਤਾਰੀਖ:  01 ਜਨਿਰੀ, 2021         

ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਦਾ ਕਦਮ ਜਾ ਂਕਾਰਜ ਖ਼ਤਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤ੍ਰਣ ਦਾ 
ਉਪਾਅ

ਲੋਿ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ 1: ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਲੋਿ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ

a: ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹਰਕਤ
b: ਸਟ੍ਰੈਪ ਿੱਵਜਆ/ਟਕਰਾਇਆ
c: ਵਿਸਲਨਾ, ਿੋਕਰ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਗਣਾ 

2 – ਹਾਰਿ ਹੈਟ
– ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਹੱਸੇ ਿਾਲੇ ਬੂਟ
– ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ

2: ਸਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਿੈੱਕ ਰੇਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ

a: ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹਰਕਤ
b: ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ
c:
d:

3 – ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ
– ਦਸਤਾਨੇ

3: ਸਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਸਨਾਈਪਬਾਰ ਨਾਲ 
ਕੱਸਣਾ

a: ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹਰਕਤ
b: ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਵਿਤੀ
c: ਿਸਤੂ ਦਾ ਿੱਜਣਾ
d: ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ

1 – ਵਸਖਲਾਈ
– ਦਸਤਾਨੇ
– ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ

4: a:
b:
c:
d:

ਲੋਿ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਲਗਾਉਣੀ 1: ਤਰਪਾਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲੋਿ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ a: ਵਿਸਲਨਾ, ਿੋਕਰ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਗਣਾ
b: ਉਚਾਈਆ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
c: ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂਅਜੀਬ ਸਵਿਤੀਆਂ
d: ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ

2 – ਵਿਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ
– ਵਸਖਲਾਈ
– ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ

2: ਤਰਪਾਲ ਵਿਛਾਉਣੀ a: ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂਅਜੀਬ ਸਵਿਤੀਆਂ
b: ਵਿਸਲਨਾ, ਿੋਕਰ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਗਣਾ
c: ਤਣਾਅ/ਿਕਾਿਟ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
d: ਮੌਸਮ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਿਾਿਾ)ਂ

1 – ਵਿਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ
– ਵਸਖਲਾਈ
– ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ

3: ਲੋਿ 'ਤੇ ਬੰਜੀ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਉਣਾ a: ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹਰਕਤ
b: ਿਸਤੂ ਦਾ ਿੱਜਣਾ
c: ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ
d:

2 – ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜਾਚਂ
– ਦਸਤਾਨੇ
– ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ
– ਵਸਖਲਾਈ

4: a:
b:
c:
d:

ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾਿਾ ਂਦੇ ਦਸਤਖਤ:              



ਨਮੂਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:           ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ:       
JHA ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ:           ਤਾਰੀਖ:          

ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਦਾ ਕਦਮ ਜਾ ਂਕਾਰਜ ਖ਼ਤਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤ੍ਰਣ ਦਾ ਉਪਾਅ

1: a:
b:
c:
d:

2: a:
b:
c:
d:

3: a:
b:
c:
d:

4: a:
b:
c:
d:

1: a:
b:
c:
d:

2: a:
b:
c:
d:

3: a:
b:
c:
d:

4: a:
b:
c:
d:

ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾਿਾ ਂਦੇ ਦਸਤਖਤ:              

ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਗੋ ਇੱਥੇ


