
ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਅਲਾਰਮ 
ਵੱਜਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ 

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

ਪਤਾ: 25 Bunting Street  Winnipeg, MB  R2X 2P5

ਵੈਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਵੈੱਚ 
ਲਗਭਗ 2.5 ਕਬਲੀਅਨ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਕਵੈੱਚ ਿੁਝ ਹੱਦ ਤੱਿ ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਵੈੇਗੀ। 
ਹਾਲਾਕਂਿ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਾਰਿ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰਵੈ-ਅਨੁਮਾਨ ਵੈੱਲ ਕਲਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਿ 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਵੈੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੋਰ 
ਵੈਾਲੇ ਵੈਾਤਾਵੈਰਣ ਕਵੈੱਚ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11 ਕਮਲੀਅਨ ਲੋਿ ਵੈਰਤਮਾਨ ਕਵੈੱਚ ਪੂਰੇ 
ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੈੱਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵੈਾਲੇ ਵੈਾਤਾਵੈਰਣ ਕਵੈੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਿਮਜ਼ੋਰ 
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇੱਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵੈਪੂਰਨ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਿਾਰਾ ਂਨੇ ਿਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਿੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਕਮਤ 
ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸਦੇ ਵੈਰਿਰਾ ਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਿ ਕਵੈੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਵੈਰਿਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ 12 ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਆਿੂਪੇਸ਼ਨਲ 
ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ 7 ਕ੍ਰਮਵੈਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਕਧਿਾਰ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵੈਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵੈਾ ਂਲਈ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਲਈ ਕਨਯਮ ਕਤਆਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਵੈੱਧ ਤੋਂ ਵੈੱਧ ਸੰਪਰਿ ਦੇ 
ਪੱਧਰਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਟੈਸਕਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨਯੰਤ੍ਰਣ ਉਪਾਵੈਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ 
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਵੈੇਰਵੈਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵੈਾ ਂਨੂੰ ਸਚੇਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੈਅਿਤੀ ਆਪਣੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਂਕਪਛਲੇ ਿਾਰਜ ਸਥਾਨਾ ਂਕਵੈੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਂਿਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵੈ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ WCB ਿੋਲ ਦਾਅਵੈਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 
ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਵੈੱਚ ਿਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਦੇ ਮੁਆਵੈਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਿ ਸਫਲ ਦਾਅਵੈਾ ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਿਈ ਸਾਲਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਆਵੈਾਜਾਈ ਕਵੈੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵੈਾ ਂਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਿਾਫ਼ੀ ਵੈੱਡੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਤੱਿ ਸੰਪਰਿ ਉਦਯੋਗ ਕਵੈੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵੈਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈੀ ਸਾਲ 
ਕਵੈੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾਅਕਵੈਆ ਂਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੈੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵੈਾ ਂWCB 
ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵੈਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾ ਂ'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੈ ਟ੍ਰਾਸਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਵੈੱਚ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵੈਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਸੱਟਾ ਂਦਾ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਡਾਲਰ 
ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ?ੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਤਹੁਾਡ ੇਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਖਤਰਨਾਿ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਹੁਾਡ ੇ
ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਸ਼ਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਇੱਿ ਚੰਗਾ ਪਕਹਲਾ ਿਦਮ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਹਰੋ ਵੈਧੀਆ 
ਅਕਭਆਸ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਸ਼ਰੋ-ਸੰਬਧੰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨਾ ਹ।ੈ ਪਕਹਲਿਦਮੀਆ ਂਜੋ 
ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਉਹਨਾ ਂਤਤੱਾ ਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜੋ ਆਵੈਾਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂ
ਖਤਰਨਾਿ ਿੰਮਾ ਂਅਤ ੇਵੈਾਤਾਵੈਰਣ ਨੂੰ ਕਨਯਕੰਤ੍ਰਤ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱਿ ਵੈਧੀਆ ਮੌਿਾ ਹਨ। ਤੀਬਰ ਸ਼ਰੋ 
ਵੈਾਲੀਆ ਂਗਤੀਕਵੈਧੀਆ ਂਅਤ ੇਵੈਾਤਾਵੈਰਣ ਜੋਖਮ ਦੇ ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੋ ਕਿਸਮ 
ਦੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਨਯਕੰਤ੍ਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਹੇਠਾ ਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੰਿਾ ਂ ਕਵੈੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਖ਼ਤਕਰਆ ਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋ:

 ● ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵੈਸ਼ਵੈ ਕਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੇਖ
 ● ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ 'ਤੇ ਸਟੈਕਟਸਕਟਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਕਧਐਨ
 ● ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਿੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ
 ● ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ 'ਤੇ WCB ਦੀ MB ਨੀਤੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵੈਾਲੇ ਉਪਿਰਣਾ ਂਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
RPM ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਕਧਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਬਾਰੇ 
ਕਵੈਚਾਰ ਿਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਧੁਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਕਵੈਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਕਤ-ਆਧੁਕਨਿ ਡੋਜ਼ੀਮੈਟਰੀ ਉਪਿਰਣਾ ਂ ਦੀ ਵੈਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ RPM ਸਲਾਹਿਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

RPM ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਨਯੰਤਰਣ ਿੋਰਸ ਦੀ ਵੈੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਕਵੈਕਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂ ਦੇ ਿੰਮ ਵੈਾਲੀ ਥਾ ਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਿ ਤੱਤਾ ਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ, 
ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਵੈਹਾਰਿ ਕਗਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਖਤਰਨਾਿ ਘਟਨਾਵੈਾ ਂਨੂੰ ਰੋਿਣ ਕਵੈੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾ ਸਿਣ। 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ RPM ਿੋਰਸ ਕਸਰਫ਼ RPM ਰਕਜਸਟਰਡ ਿੰਪਨੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ RPM ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਿਰਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਵੈੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੰਮ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਿ RPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੈੱਚ ਰਕਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 
ਦਾ ਕਦਨ ਬਹੁਤ ਵੈਧੀਆ ਹੈ! 
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