ਕੰ ਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਬੋਲਾਪਣ ਹੈ….
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕੰ ਨ ਦੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਹੇਅਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਿਗਰੀ ਸੋਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੇਅਰ ਸੈੈੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਖਵਚ ਸਥਾਈ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਬੋਲਾਪਣ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖਕੱ ਖਤਆਂ ਖਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਖਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ….
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਵੱ ਿਰੇ, ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਬੋਲੇਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਵਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਲੱਛਣ ਖਦਿਾਈ ਖਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਵੱ ਲ ਖਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
∗

ਕੰ ਨ ਖਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੰ ਖਗੰ ਗ ਜਾਂ ਗਰਜਣਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ (ਖਟੰ ਨੀਟਸ ਵਜੋਂ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

∗

ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਖਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਖਹਸੂਸ ਹੋਣਾ।

∗

ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੇਿੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਖਹਸੂਸ ਹੋਣੀ।

∗

ਖਿਆਨ ਕੇਂਦਖਰਤ ਕਰਨ ਖਵਚ ਔਖਿਆਈ ਮਖਹਸੂਸ ਹੋਣੀ।

∗

ਉੱਖਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਂ ਪਾਉਣਾ

ਖਸਹਤ ’ਤੇ ਸੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਪਰਭਾਵ
 ਖਟੰ ਨੀਟਸ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਾਨੀ।
 ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਖਸਰ ਦਰਦ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੱ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਮਨੋਖਵਖਗਆਨਕ ਦਬਾਅ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
 ਖਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਬਲੱਿ ਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ।
 ਭੁੱ ਿ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਬਦਹਜਮੀ ਹੋਣਾ।
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ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਜੰ ਮੇਵਾਰੀ
 ਕੰ ਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਰ ਦੇ ਪੱ ਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਖਗਕ ਅਦਾਖਰਆਂ (ਕੰ ਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ) ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਖਵਚ ਇਹ ਖਕਹਾ
ਖਗਆ ਹੈ ਖਕ ਖਜਥੇ ਉੱਚ ਪੱ ਿਰੀ ਸੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਖਕਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਖਗਕ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਖਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਸੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਜੱ ਥੇ ਵੀ ਉੱਖਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਕੰ ਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਵਚ,

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਉੱਖਚਤ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਕ ਸੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖਕੰ ਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਪਖਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਘੱ ਟ ਸੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਖਨਯਮਤ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਰੱ ਿ-ਰਿਾਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਭਾਵ
ੑ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱ ਿਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਖਜੱ ਥੇ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂ ਸਰ, ਮਫਲਰ ਜਾਂ ਖਸੱ ਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮੱ ਗਰੀਆਂ ਸਥਾਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਖਚਤ ਸੋਿਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਉਂਿ ਪਰੂਖਫੰ ਗ ਸਥਾਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰ ਦੇ
ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱ ਕ ਉਖਚਤ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਖਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਨਊਨਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਖਨਜੀ ਕੰ ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪਰਖਕਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਖਚਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਖਨਤ ਕੰ ਨ ਪਰੋਟੈਕਟਰ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਖਜਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਨਾ।
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 ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਨਯਮਤ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਿੀ ਟੈਸਟ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਨਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ
ਟੈਸਟਾਂ ਖਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਜੰ ਮੇਵਾਰੀ
 ਸੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਖਚਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਸੋਰ ਸਾਇਲੈਂ ਸਰ ਜਾਂ ਿੁਨੀ ਐਨਕਲੋ ਜਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਮਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਜੇਕਰ ਅਖਜਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਿਅਕ ਪਖਹਨੋ
ਉੱਖਚਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਖਨਤ ਕੰ ਨ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਹਨਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਕੰ ਨ ਦੇ ਰੱ ਖਿਅਕ ਵਿੀਆ ਸਖਥਤੀ ਖਵਚ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਹਨ। ਿਰਾਬ ਜਾਂ ਦੂਖਸਤ
ਉਪਕਰਨ ਕੰ ਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱ ਿਣਾ
ਜੇ ਸੁਣਨ ਖਵਚ ਖਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਖਸਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ
ਹਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਲੇ ਬਰ ਖਵਭਾਗ ਦਾ ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਖਨਕ, ਬੋਖਲਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਰਵਜਨਕ ਕਲੀਖਨਕਾਂ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸੁਣਨ
ਸਬੰ ਿੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

3

ਕੰ ਨ ਰੱ ਖਿਅਕ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੰ ਨ ਰੱ ਖਿਅਕ ਮੁੱ ਿ ਰੂਪ ਖਵਚ ਦੋ ਖਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਈਅਰ ਮੱ ਫ। ਖਸਰਫ ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਔਫ
ਲੇ ਬਰ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਵਾਖਨਤ ਕੰ ਨ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਖਨਤ ਕੰ ਨ ਰੱ ਖਿਅਕਾਂ ਦੇ
ਖਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ

ਵੇਰਖਵਆਂ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਕਰਤ ਖਵਭਾਗ ਦੀ ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਾਿਾ

ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਈਅਰ ਮਫ ਵਰਤਣ ਖਵਚ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉੱਖਚਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਜਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਖਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਖਹਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਖਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰ ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਫਸ ਵੱ ਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਦੋ ਖਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਖਿਸਪੋਸੇਜਬਲ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ

ਪਖਹਖਨਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਈਅਰ
ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਇਕ
ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਖਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਅਤੇ ਖਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਖਿੱ ਚੋ ਅਤੇ ਖਫਰ ਹੇਠਾਂ ਖਦਿਾਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕੰ ਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱ ਿ ਖਦਓ:

ਸਾਵਿਾਨੀ: ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਖਕਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਟਨ ਬਾਲ ਜਾਂ ਹੈੈੱਿਫੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਈਅਰ ਮਫ ਜਾਂ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਬੰ ਿਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
1 ਖਕਰਤ ਖਵਭਾਗ - ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਾਿਾ
URL: http://www.labour.gov.hk/eng/osh/
ਫੋਨ: 2559 2297
2 ਖਕਰਤ ਖਵਭਾਗ - ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਖਸਹਤ ਕਲੀਖਨਕ
ਫੋਨ: 2343 7133 (ਕੂਨ ਟੋਂਗ)
ਫੋਨ: 2543 5701 (ਫੈਨਖਲੰਗ)
3 ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਕੌਂ ਸਲ
URL: http://www.oshc.org.hk
ਫੋਨ: 2739 9000
4. ਬੋਖਲਆਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ
URL: http://www.deaf.org.hk
ਫੋਨ: 2527 8969
5 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ
URL: http://www.ha.org.hk
ਫੋਨ: 2300 6555

ਪੁੱ ਛਖਗੱ ਛ

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਕੱ ਤਾਮੁਿੀ ਬੋਲਾਪਣ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਿ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਪਤਾ:

ਦਫਤਰ ਏ-ਬੀ, 15 / ਐਫ, ਖਬਲੀਅਨ ਪਲਾਜਾ II
10 ਚੀਯੁੰ ਗ ਯੁਈ ਸਟਰੀਟ, ਚੀਯੁੰ ਗ ਸਾ ਵਾਨ
ਕੌ ਲਨ
ੂ

ਫੋਨ:

2723 1288/2723 1928

ਫੈਕਸ:

2581 4698

ਈ-ਮੇਲ:

contact@odcb.org.hk

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ:

http://www.odcb.org.hk

(04/17)
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