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ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾ ਂ
ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਿਾ ਂਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ 
ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਪਹੀਆ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰਨਾ, 
ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ, ਿਾ ਂਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ - ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦਾ ਜਕਨਾਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਇਹ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹੈ, ਪੁੱਟਯੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ?

ਪਜਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾ ਂਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜਵੱਚ ਸੁਰੱਜਿਆ ਉਪਕਰਨਾ ਂਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਟ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ (ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ Hi-Vis ਸੇਿਟੀ ਵੇਸਟ ਸਮੇਤ)। ਮਨੀਟੋਬਾ ਜਵੱਚ, 
ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਨ, ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰੀਿਣ ਜਨਯਮ (Vehicle Equipment, 
Safety and Inspection Regulation), M.R. 31/2019 (ਸੈਕਸ਼ਨ 
2.3 - ਟਰੱਕ — 4,500 ਜਕਲੋਗ੍ਰਾਮ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ GVWR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੇ ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਯੰਤਰਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾ ਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ● (29) ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਕੱਟ, ਜਤੰਨ ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਜਡਵਾਈਸਾ ਂਸਮੇਤ ਿੋ SAE ਸਟੈਂਡਰਡ J774, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਡਵਾਈਸ 
(Emergency Warning Device) ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਜਡਵਾਈਸ ਸੁਰੱਜਿਆਤਮਕ ਕੰਟੇਨਰ (Emergency Warning Device 
Protective Container) ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਿਟੀ ਕੋਡ, ਸਟੈਂਡਰਡ 11: ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਮਆਦੀ ਜਨਰੀਿਣ 
ਜਮਆਰ (Maintenance and Periodic Inspection Standards) 
ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (ਜਵੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ):

 ● 2. ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਕੱਟ 
 ₀ a) ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ 

ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਕੱਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, 
ਜਤਕੋਣੇ ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਖ਼ਰਾਬ, ਅਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿਾ ਂਗਾਇਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੀਿਾ, FMCSA ਦੇ 49 CFR 393.95 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਸਾਰੀਆ ਂਪਾਵਰ ਯੂਜਨਟਾ,ਂ 
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 ● (f) ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾ ਂਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਪਕਰਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ (g) 
ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੇ ਜਵਕਲਪਾ ਂਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

(1) ਇਸ ਜਸਰਲੇਿ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ 
(Federal Motor Vehicle Safety Standard) ਨੰਬਰ 
125, ਸੈਕਸ਼ਨ 571.125 ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਤੰਨ ਦੋ-
ਜਦਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਰਿਲੈਕਜਟਵ ਜਤਕੋਣ; ਿਾਂ

(2) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਜਿਊਜ਼ ਿਾ ਂ 3 ਤਰਲ-ਬਰਜਨੰਗ ਿਲੇਅਰ। ਵਾਹਨ 
ਜਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 392.22 ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ 
ਜਿਊਜ਼ ਿਾ ਂਤਰਲ-ਬਰਜਨੰਗ ਿਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(3) ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯੰਤਰਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਿਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯੰਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵਰਜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਯੰਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯੰਤਰਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ 
ਨਾ ਕਰਨ।

ਸੜਿ ਕਿਨਾਰੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ
ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿੇਤਰ ਜਵੱਚ ਰੁਕ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਵਸ ਰੋਡ ਿਾ ਂਸਾਈਡ ਰੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਆਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਕਾਸ ਹੈ। ਿੇ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕੋ। 

ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰਾ ਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਸਗਨਲ ਿਲੈਸ਼ਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ 
ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਈਟਾ ਂਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸ ਵਿੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੈਬ ਜਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜਤੰਨ ਜਬੰਦੂਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕਉਂਜਕ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਮਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ
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ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਨ, ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰੀਿਣ ਜਨਯਮ (Vehicle Equipment, 
Safety and Inspection Regulation), M.R. 31/2019 (ਸੈਕਸ਼ਨ 
5.6: ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਜਡਵਾਈਸਾ ਂਦੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਕਰ 
ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਰਿਲੈਕਟਰ ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ 
ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 ● ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਵਭਾਜਿਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ, ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੇ ਸਥਾਨਾ ਂਜਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 
ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

- ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ 
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ।
- ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 30 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ।
- ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 30 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ 
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ।

 ● ਇੱਕ ਜਵਭਾਜਿਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ, ਹੇਠਾ ਂਜਦੱਤੇ ਸਥਾਨਾ ਂਜਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਜਰਿਲੈਕਟਰ 
ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

- ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 3 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ 
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ।
- ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 30 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ 
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ।
- ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 60 ਮੀਟਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਫ਼ਕ 
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਹਨ 
ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਹੇਠਾ ਂ ਜਦੱਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਹਰ ਿੋਈ ਇੱਿ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ 
ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ: ਹੌਲੀ 
ਹੋ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਾਓ। ਜਰਿਲੈਕਟਰ ਸੜਕ ਜਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ? 
ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਾਓ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਈਟਾ ਂ
ਚਮਕ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਾਓ। ਇੱਕ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਇੱਕ 
ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਾਓ। ਕੋਈ 
ਵੀ ਵਾਹਨ - ਵਪਾਰਕ ਿਾ ਂਯਾਤਰੀ - ਸੜਕ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਰੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਹੋ 
ਿਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਾਓ। 

ਿੀ ਤੋੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਿਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਾਡੇ ਿਲੀਟ ਸੇਿਟੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਿਲਾਈ 
ਸੁਰੱਜਿਆ ਮੈਨੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲੀਟ ਸੁਰੱਜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਜਰਤ ਿੈਸਜਲਆ ਂਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਲਈ ਹੁਨਰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਸੱਿਣਗੇ ਜਕ ਿਲੀਟ ਸੁਰੱਜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਿੋਿਮਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆ ਂਜਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ 
ਜਕਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਨਤੀਜਿਆ ਂਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਅੰਤ ਜਵੱਚ, ਇਹ ਜਸਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨੂੰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਜਸੱਿਣ ਅਤੇ ਜਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲਾ ਂਨੂੰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਜਕਆ ਂਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਕ RPM ਕੋਰਸ ਜਸਰਫ਼ RPM ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨੂੰ 
ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਦਂੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ RPM ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾ ਂਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕੰਮ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਟਰੱਜਕੰਗ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੇ ਤੱਕ RPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਿ ਦਾ ਜਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ!

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ info@rpmsafety.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਾ ਂ 204-632-
6600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਿਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.rpmsafety.ca 'ਤੇ ਿਾ 
ਕੇ RPM ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਊਕਿਿਲ ਤੋੋਂ ਪਰੇ ਸੁਰੱਕਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾ ਂਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਿਾ ਂਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ 
ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਪਹੀਆ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ, ਿਾ ਂਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ - ਮਤਲਬ 
ਸੜਕ ਦਾ ਜਕਨਾਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਕਿਭਾਕਜਤੋ ਹਾਈਿੇ

ਗੈਰ-ਕਿਭਾਕਜਤੋ ਹਾਈਿੇ

ਰੁਿਾਿਟ ਿਾਲਾ ਕਦਰਿਸ਼ - ਮੋੜ ਰੁਿਾਿਟ ਿਾਲਾ ਕਦਰਿਸ਼ - ਪਹਾੜੀ

3 ਮੀਟਰ

30 – 152 ਮੀਟਰ

30 – 152 ਮੀਟਰ

3 
ਮੀਟਰ


