
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪ੍੍ਰਿਾਵ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸਨੂੰ 
ਉੱਪ੍ਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ।

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

ਪ੍ਤਾ: 25 Bunting Street  Winnipeg, MB  R2X 2P5

ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ; ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਖਹਣ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਖਵਵਹਾਰ, ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ 
ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਿ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ 
ਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖਕ, ਖਕਸੇ ਵੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਖਵਕਖਸਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਮੁੱਿ 
ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪ੍ਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਜਹਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਖਕ ਉੱਚ-ਪੱ੍ਧਰੀ ਅਹੁਖਦਆ ਂ'ਤੇ ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਖਵਚ ਹਰ ਖਕਸੇ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਖਸ਼ਪ੍ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਖਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍੍ਰਖਕਖਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ 
ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਿਵੇੇਂ ਪਖਰਿਾਖਿਤ ਿਰਦੇ ਹਾ?ਂ
ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਕੀਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾ,ਂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾ,ਂ ਖਵਸ਼ਵਾਸਾ,ਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍੍ਰਿਾਵਾ,ਂ 
ਖਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਖਰਿਾਖਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

SAFE ਵਰਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਕਖਹਣਾ ਹੈ ਖਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ "ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਝਂੇ ਆਦਰਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਖਵਸ਼ਵਾਸਾ ਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸੱਟਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖਿਆਸਾ ਂਨੂੰ ਪ੍੍ਰਿਾਖਵਤ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਪ੍੍ਰਖਤਿਾ 
ਨੂੰ ਆਕਰਖਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਿਾਖਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਿਾਖਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਂਵੇਜੋੋਂ ਅਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ?ਂ
ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਖਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਖਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਖਦੱਤੇ ਖਵਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍੍ਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਖਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ:

 ● ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ
 ₀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍੍ਰਿਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਖਕਤੇ ਅੱਗੇ 

ਤੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 ● ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ
 ₀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਮਲ 

ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ: ਜੋਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਲੱਿੋ।

 ● ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
 ₀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਇਹ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ 

ਕਰੋ ਖਕ ਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਖਦਿਾਓ ਖਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ● ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ
 ₀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਖਵਿਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਖਦਓ। ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਹਰ ਖਕਸੇ ਦੀ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਚੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ (ਿਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਵਿਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ), 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

 ● ਹਰ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
 ₀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਸਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਵਿਾਗ ਜਾ ਂਕਾਰਜ 

ਸਮੂਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ 
ਟੀਮ ਖਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ● ਪ੍੍ਰਮਾਖਣਕਤਾ ਲਈ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
 ₀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਗਂ, “ਖਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਂਉਹੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਖਕ ਖਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 

ਹਾ”ਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਾਧਨਾ ਂਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 ● ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਮੁਲਾਕਂਣ (SAFE ਵਰਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ),
 ● ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਜਾਚਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਖਿਆਸ (SAFE ਵਰਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ)

ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍੍ਹਨ-ਸਮੱਗਰੀ
 ● ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ: ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? (ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ)
 ● ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ PPE ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਖਥਤੀਆ ਂ

ਖਕਉਂ ਹ ੈ(OHS ਕੈਨੇਡਾ)

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ!
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਖਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਣਾਇਆ 
ਅਤੇ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RPM ਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਖਸ਼ਪ੍ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾ ਂਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਸਧਾਤਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਲੀਡਰਖਸ਼ਪ੍, ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, 
ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਖਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ – ਖਸਧਾਤਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜੇ ਤੱਕ RPM ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਵੱਚ ਰਖਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਖਦਨ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਹੈ! ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ info@rpmsafety.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂ204-632-6600 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.rpmsafety.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ RPM ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ...

ਇੱਿ ਉਦਾਹਰਨ 
ਸੈੱਟ ਿਰਨਾ
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