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कार्यस्थलमा सनु्ने क्षमताको सरंक्षण 
 
 
व्र्ावसायर्क बहिरापन भनेको…. 

 
 

लामो समर्सम्म यनरन्तर िोिल्ला भएको काम गने वातावरणको संसगयमा िुुँदा भभत्री 
कानको संवेदनशील रौंका कोषिरू क्षयतग्रस्त िुन्छन ् । िानीको स्तर िोिल्लाको 
तीव्रताको अनुपात अनुसार िुन्छ । एक चोटी र्सरी क्षयतग्रस्त भएका र्ी रौंका 
कोषिरू पुन: यनको िुन सक्दैन र र्सरी, स्थार्ी रुपमा सुन्ने क्षमतामा कमजोरी िुन 
जान्छ । त्र्सैले, पेशागत बहिरापन उपचार गनय नसककने िुन्छ र सुन्ने क्षमता 
जोगाउने एक पात्र तररका रोकथाम िो । 

 
 
सनु्ने क्षमतामा कमजोरी …. 
 

प्रारम्म्भक लक्षणिरू 
 

पेशागत चोटपटक वा अन्र् दरु्यटनाका कारण अचानक सुन्ने क्षमता गुमाउने भन्दा 
फरक, व्र्ावसायर्क बहिरापनको कारण सुन्ने क्षमतामा ह्रास बबस्तारै बढ्दै जान्छ । 
र्हद यनम्न लक्षणिरू देखा परेमा उनीिरूले ध्र्ान हदनुपछय : 
∗ कानमा यनरन्तर बम्जरिेको वा गजयनको आवाज आउने (हटयनटस भनेर चचयनने) 
∗ राम्रोसुँग सुन्न नसक्दा अरूसुँग कुराकानी गनय गाह्रो िुने 
∗ रेडिर्ो वा हटभीको आवाज बढाउनुपने 
∗ ध्र्ान हदन गाह्रो 
∗ राम्रोसुँग यनदाउन नसक्ने 

 
 

स्वास््र्मा िोिल्लाको प्रभाव 
 

 हटयनटस िुने, अस्थार्ी वा स्थार्ी रुपमा सुन्ने क्षमता गुमाउने 
 ररगंाटा लाग्ने, टाउको दखु्ने, सम्जल ैथाक्ने, चचिचचि िुने र मनोवैज्ञायनक दबाव 

िुने 
 मुटुको गयत र रक्तचापलाई असर पाने 
 खाना नरुच्ने वा अपच िुने 

 
 
 
रोजगारदातािरूको म्जम्मेवारी 
 

 कार्यस्थलमा िोिल्ला स्तरको आकंलन 
 

कारखाना र औद्र्ोचगक उपक्रम (कार्यमा िोिल्ला) यनर्मावलीले उल्लेख गरेको छ 
कक उच्च स्तरको िोिल्ला उत्पादन गने मेभशन वा उपकरणिरू प्रर्ोग गरररिेका 
कुनै पयन औद्र्ोचगक उपक्रमिरूमा, रोजगारदाताले कमयचारीिरूमा िोिल्लाको 
प्रभाव मूल्र्ांकन गनयको लाचग िोिल्लाको आकंलन गनय र्ोग्र् व्र्म्क्त यनर्ुक्त 
गनुयपनेछ । उपर्ुक्त भएसम्म, कान संरक्षण क्षेत्रलाई राम्रोसुँग सीमांकन गररन ु
पछय । यनमायण साइटिरूको लाचग, रोजगारदाताले िोिल्लाको आकंलन गनयको 
लाचग र्ोग्र् व्र्म्क्तलाई यनर्ुक्त गनुयपछय र कमयचारीिरूले िोिल्लाको स्रोतबाट 
दरूीभभत्र कान रक्षा गने वस्तु लगाउन यनहदयष्ट गनुयपछय । 
 

 स्रोतमा िोिल्ला कम गने 
 

कम िोिल्ला मेभशनिरू प्रर्ोग गनुयिोस ्र यनर्भमत रुपमा यतनीिरूलाई राम्रोसुँग 
रखरखाव गनुयिोस ्। त्र्सको साथै, मेभशनको भाग ठोककएर वा कम्पनको कारणले 
िुने िोिल्लाको आवाजको उच्च स्तर कम गनयको लाचग आवश्र्क ठाउुँ िरूमा 
साइलेन्सर, मफलर वा भभजाउने सामग्रीिरू इन्स्टल गनुयपनेछ । 
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िोिल्लाको प्रसारण यनर्न्त्रण गने 
 

वररपरर िोिल्लालाई अवाशोषषत गने वा आवाजरोधी वस्तु इन्स्टल गरेर 
िोिल्लाको श्रोतलाई अलग्र्ाउनुपछय । सोिी समर्मा, कमयचारीलाई िोिल्लाको 
संसगय न्र्ूनीकरण गनयको लाचग व्र्विाररक कार्य प्रणाली कार्ायन्वर्न गररनुपछय । 

 
 व्र्म्क्तगत कान संरक्षकिरू 
 

कामदारिरूलाई उनीिरूको कामको प्रकृयत अनसुार उपर्ुक्त र स्वीकृत कानका 
संरक्षकिरू प्रदान गने, र कामदारिरूलाई सान्दभभयक जानकारी वा ताभलम हदएर 
त्र्सक उचचत प्रर्ोग गनयको लाचग प्रोत्साहित गने । 

 
 यनर्भमत सुन्ने क्षमताको जाुँच 

 
शरुुमै सुन्ने क्षमतामा क्षयतको पहिचान गरर उचचत रोकथाम वा उपचारात्मक 
उपार्िरू गनय लाचग, कमयचारीिरूलाई यनर्भमत रुपमा सुन्ने क्षमताको जाुँचको 
लाचग व्र्वस्था भमलाउनुपछय 

 
 
 
कमयचारीिरूको म्जम्मेवारी 
 

 िोिल्ला यनर्न्त्रण उपकरणको उचचत प्रर्ोग 
 

िल्लाको साइलेन्सर वा आवाजलाई बन्द गने सहितको इन्स्टल गररएको 
मेभशनिरूसुँग काम गदाय, ती इन्स्टल गररएकािरूले राम्रोसुँग काम गरररिेको कुरा 
सुयनम्श्चत गनुयपछय । र्हद त्र्स्ता उपकरणिरू वा कान संरक्षणकतायिरूमा कुन ै
त्रुहट भएमा, त्र्सलाई ममयत वा प्रयतस्थापन गनयको लाचग रोजगारदाता वा 
सुपरभाइजरलाई तुरुन्तै ररपोटय गनुयपछय । 
 

 कानको संरक्षकिरू लगाउने 
 
उपर्ुक्त र स्वीकृत कानको संरक्षक लगाउनको लाचग रोजगारदाताको यनदेशनलाई 
पालना गनुयिोस ्। 

 
 कान संरक्षकको रखरखाव 

 
कान संरक्षकिरू राम्रो म्स्थयत र स्वच्छतामा भएको कुरा सुयनम्श्चत गनुयिोस ् । 
क्षयत भएको वा दषूषत उपकरणिरूले कानमा संक्रमण िुनसक्छ ।. 

 
 तपाईंको सुन्ने क्षमताको िेरषवचार गने 

 
र्हद सुन्ने क्षमतामा समस्र्ा भएमा तुरुन्तै चचककत्सकीर् परामशय भलनुिोस ् र 
उचचत सुन्ने सुरक्षात्मक उपार्िरू भलनुिोस ् । श्रम षवभागको व्र्ावसायर्क 
स्वास््र् म्क्लयनक, बहिरा र अस्पताल यनकार् अन्तगयत सावयजयनक 
म्क्लयनकिरूको लाचग िंगकंग समाजले उचचत शलु्कमा सुन्ने जाुँच र चचककत्सा 
जाुँच प्रदान गरररिेका छन ्। 
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कानको सरंक्षक र यतनीिरूको प्रर्ोग 
 

कानको संरक्षकिरूका दईुवटा मुख्र् प्रकारिरू छन ् : कानको प्लग र कानको 
ढकनी । श्रम आर्ुक्तद्वारा स्वीकृत कानको संरक्षक मात्र प्रर्ोग गनुयपछय । 
स्वीकृत कानको संरक्षकिरूको षववरणको लाचग, कृपर्ा श्रम षवभागको व्र्ावसायर्क 
सुरक्षा तथा स्वास््र् शाखामा सम्पकय  गनुयिोस ्। 

 
कानको ढकनी प्रर्ोग गनय सम्जलो छ र उनीिरूको धेरैजसो िोिल्लाको 
वातावरणमा काम गनेिरूको लाचग उपर्ुक्त छ । र्सलाई राम्रोसुँग लगाउनको 
लाचग, तल देखाइएको झैं, दबुै कानिरू ढकनीले पुरै ढाककएको िुनुपछय : 

 
 
 

 
 
 

कानको प्लगका दईु प्रकारिरू छन ् : पुन: प्रर्ोग गनय भमल्ने र डिस्पोज गनय 
भमल्ने । प्रत्रे्क चोटी कानको प्लग लगाउने बेलामा र्सलाई सफा राख्न जरुरी 
िुन्छ । कानको प्लग लगाउने उचचत षवचध भनेको कानलाई माचथयतर र 
पछाडियतर अको िातले टाउकोको माचथबाट तान्ने, त्र्सपयछ प्लगलाई कानको 
भभत्रपहि तल देखाए झैं सावधानीपूवयक कानभभत्र िाल्नुपछय : 

 
 

          
 

 
 
 

सावधानी: प्रर्ोगकतायलाई जरुरी संकेतिरू सुन्नबाट नरोक्नु जरुरी छ । 
 कानको ढकनी वा कानको प्लगको ठाउुँमा कपासको िल्लो वा िेिफोन 

प्रर्ोग गनय सककंदैन । 
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सम्बम्न्धत ससं्थािरू 
 

1. श्रम षवभाग - व्र्ावसायर्क सुरक्षा र स्वास््र् शाखा 
URL: http://www.labour.gov.hk/eng/osh/ 
टेभल. : 2559 2297 
 

2. श्रम षवभाग - व्र्ावसायर्क स्वास््र् म्क्लयनक 
टेभल. : 2343 7133 (क्वान टोंग) 
टेभल. : 2543 5701 (फ्र्ानभलगं) 
 

3. व्र्ावसायर्क सुरक्षा र स्वास््र् पररषद 
URL: http://www.oshc.org.hk 
टेभल. : 2739 9000 

 
 

4. बहिरािरूको लाचग िंगकंग समाज 
URL: http://www.deaf.org.hk 
टेभल. : 2527 8969 

 
 

5. अस्पताल यनकार् 
URL: http://www.ha.org.hk 
टेभल. : 2300 6555 

 
 
सोधपुछ 
 
थप जानकारीको लाचग कृपर्ा व्र्वसायर्क बहिरोपन क्षयतपूयत य बोियलाई सम्पकय  गनुयिोस ्। 
 
ठेगाना : Office A-B, 15/F, Billion Plaza II 
  10 Cheung Yue Street 
  Cheung Sha Wan 
  Kowloon 
 
टेभल. :  2723 1288 / 2723 1928 
 
फ्र्ाक्स : 2581 4698 
 
इमेल :  contact@odcb.org.hk 
 
वेबसाइट : http://www.odcb.org.hk 
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