
ਸਹੀ Hi-Vis ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਿੱਚ ਖਿਿੇਂ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ
PPE ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਿਰੀ ਲਾਈਨ' ਵਜੋੋਂ ਵਰਖਿਆ ਜੋਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਦੋਂ ਹੋਰ ਖਨਯੰਿਰਣ 
ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋਾ ਂਖਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਖਂਕ, ਸਹੀ PPE ਿੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਲੂਬਾਕਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ 
ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
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ਯਾਰਡ, ਦੁਕਾਨ ਜੋਾ ਂਵਾਸ਼ ਬੇਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਿ 
ਸਾਰੇ ਕਾਖਮਆ ਂ ਨੂੰ Hi-Vis ਕੱਪੜੇ ਪਖਹਨੇ ਦੇਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਖਦਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਸਰ, 
ਜੋਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾ ਂ ਿੇਿਰਾ ਂ ਖਵੱਚ ਜੋਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂ ਉਹ 
ਆਪਣੀਆ ਂHi-Vis ਵੈਸਟਾ ਂਵੀ ਪਖਹਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਅਿੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਦੋਂ 
PPE ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਿ ਇਨੰਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਖਵੱਚ ਆਏ ਖਵਚਾਰ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਖਿਿੀਆ ਂ ਖਵੱਚ 
Hi-Vis ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗਾ ਂਬਾਰੇ ਜੋਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਜੋੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਜੋਾ ਂਿਾ ਂਸੰਘੀ ਜੋਾ ਂਸੂਬਾਈ ਿੌਰ 'ਿੇ ਖਨਯੰਖਿਰਿਿ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਿਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਖਕ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖਦਰਿਸ਼ਟਿਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਹਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋੋ CSA-Z96 ਖਮਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਮਆਰ 
Hi-Vis ਦੀਆ ਂ ਖਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆ ਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਸਖਿਿੀਆ ਂਖਵੱਚ, ਅਿੇ ਵਾਹਨਾ ਂਦੇ ਆਵਾਜੋਾਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖ਼ਿਖਰਆ ਂਲਈ 
ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।

ਕਲਾਸ 1 ਚੰਗੀ ਖਦਰਿਸ਼ਟਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ 
ਢੁਕਵਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋੋਿਮ ਵਾਲੀਆ ਂਗਿੀਖਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੋਦੋਂ ਵਾਹਨ 40 ਖਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟਾ ਿੋਂ ਹੌਲੀ, ਚੰਗੀ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆ ਂਸਖਿਿੀਆ ਂਖਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਕੋਈ ਖਧਆਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖਵੱਚ, ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ / ਪ੍ਰਾਪਿੀ ਸੰਚਾਲਨ, 
ਜੋਾ ਂਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸੰਚਾਲਨ ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਕਲਾਸ 1 Hi-
Vis ਉਖਚਿ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋੇਕਰ ਿੁਸੀਂ Hi-Vis ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ "ਸਸਪੈਂਡਰਾ"ਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕੈਖਨਕ ਜੋੰਪਸੂਟ ਅਿੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ Hi-Vis ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਹੈਚ "X" 
ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਿਾ ਂਇਹ ਕਲਾਸ 1 ਹੈ।

ਕਲਾਸ 2 Hi-Vis ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ-ਖਦਰਿਸ਼ਟੀਗਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ 
ਬਾਡੀ ਕਵਰੇਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਿੇ ਵਧੀਆ ਖਦਰਿਸ਼ਟਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਦੋਂ ਵਾਹਨ ਜੋਾ ਂਉਪਕਰਨ 40-80 ਖਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟਾ ਦੇ 
ਖਵਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਾੜੀ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਖਿਿੀਆ ਂ(ਿੜਕੇ ਜੋਾ ਂਿਰਕਾਲਾ ਂਵੇਲੇ, 
ਧੁੰਦ ਜੋਾ ਂਬਰਫ਼ਬਾਰੀ) ਖਵੱਚ ਜੋਦੋਂ ਵਾਹਨ 40 ਖਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟਾ ਿੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਾ ਂਜੋਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਖਜੋਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਧਆਨ 
ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਵਾਹਨਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜੋਾਈ ਿੋਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੋੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਪੀਲੇ 
'ਸਸਪੈਂਡਰਾ'ਂ ਵਾਲੀ 'ਖਮਆਰੀ' ਸੰਿਰੀ Hi-Vis ਵੈਸਟ ਦੇਿੀ ਹੈ, ਿਾ ਂਇਹ ਕਲਾਸ 2 ਹੈ।

ਕਲਾਸ 3 ਸਾਰੀਆ ਂਕਲਾਸਾ ਂਖਵੱਚੋਂ ਸਭ ਿੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਉੱਚ ਜੋੋਿਮ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਗਿੀਖਵਧੀਆ ਂਲਈ ਹੈ ਖਜੋਵੇਂ ਖਕ ਕਾਮੇ ਦਾ 80 ਖਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟਾ ਿੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਦੀ 
ਗਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਜੋਦੋਂ ਵੀ ਖਕਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੀਖਕਖਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 
ਲਈ, ਜੋਾ ਂਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਖਿਿੀਆ ਂਖਵੱਚ ਜੋਾ ਂਰਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਿੋਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 390 ਮੀਟਰ) ਿੋਂ ਦੇਿੇ ਜੋਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੇਕਰ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਖਕਨਾਰੇ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾ ਂ
ਿੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 3 Hi-Vis ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੂੰ Hi-Vis ਕੱਪਖੜਆ ਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਵਰਿੋਂ 
ਖਵੱਚ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਿੀ ਜੋਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਸਿਲਾਈ ਖਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਖਕ Hi-Vis ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਰਿਣਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਖਕਸੇ ਖਦੱਿੀ ਸਖਿਿੀ ਖਵੱਚ ਖਕਹੜੀ Hi-Vis ਦੀ 
ਵਰਿੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, PPE ਦੀ ਖਸਰਫ਼ ਖਨਸ਼ਖਚਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਿਵ 
ਅਿੇ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ,ਂ PPE ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਕਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਿੇ 
ਸਾਭਂਣਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜੋ ਦੀ ਜੋਾਚਂ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਿੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਖਕ ਹੁਣ 
ਇਹ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਖਫੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਜੋਵੇਂ ਖਕ PPE ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਿੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਿਾ ਂ'ਿੇ ਖ਼ਿਰੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਿਾ ਜੋਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜੋਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਦੋਂ 
ਖ਼ਿਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੋਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਨੂੰ ਉਖਚਿ ਖਨਯੰਿਰਣਾ ਂਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PPE ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਿਰੀ ਲਾਈਨ' ਵਜੋੋਂ ਵਰਖਿਆ 
ਜੋਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਦੋਂ ਹੋਰ ਖਨਯੰਿਰਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋਾ ਂਖਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ 
ਯਾਰਡ ਖਵੱਚ ਖਜੋੱਿੇ ਟਰਿੈਖਫਕ ਲੰਘ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਚਾਅ 
ਦੀ ਪਖਹਲੀ ਲਾਈਨ ਉਸ ਟਰਿੈਖਫਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਖਨਯੰਿਖਰਿ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨਾ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਫਰ Hi-Vis ਕੱਪਖੜਆ ਂਦੀ 
ਵਰਿੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਖਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਿੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਿਾਵਨੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੇਿਰ ਖਵੱਚ ਪੈਦਲ ਿੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ-ਖਵਜ਼ੀਖਬਲਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਹਰਾਵੇ ਜੋਾ ਂਖਕਸੇ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ 
ਹੈਲਿ ਅਿੇ ਸੇਫਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਿਾ ਂਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ RPM 
'ਿੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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