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தரநிைல 
 

 

Nike உடன் ெதாழில் �ாிவதற்கான ஒ� நிபந்தைனயாக, சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப�ம் உடனிைணந்தி�க்�ம் 
ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகள் மற்�ம் விைனத்திறனான ேமலாண்ைம அைமப்�கைள உ�வாக்�தல் 
உட்பட ெபா�த்தமான சட்டங்கள் ஆகியவற்ைற�ம் சப்ைளயர் தம� ெதாழில் நடவ�க்ைககளில் ெசயற்ப�த்தி, 
ஒ�ங்கிைணத்�, சாிபார்ப்�க்�ம் கண்காணிப்�க்�ம் சமர்ப்பிப்பார். சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப, �க்கிய 
பணியிடங்கள் அைனத்தி�ம் தம� பணியாளர்களின் ெமாழியில்(களில்) இ�ைகயி�வார், இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்பி�ம் 
ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தா�ம் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா�, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� உாிைமகள் மற்�ம் 
கடப்பா�கள் பற்றிய பயிற்சிைய அளிப்பார்; மற்�ம் Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� Nike இைணத் தயாாிப்�கைள உற்பத்தி 
ெசய்கின்ற �ைண-ஒப்பந்ததாரர்கள் எவர�ம் இணக்கத்ைத உ�திெசய்வார். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• ஆவணம் அல்ல� ஆவணப்ப�த்தல் என்ப� அச்சிடப்பட்ட, எ�த்��ல அல்ல� மின்ன� �ைறயில் 
ேசமிக்கப்பட்ட தகவல் ஆ�ம். இதில், பதி�கள், அறிக்ைககள், அறிவிப்�கள், �கார்கள், கணினிக் 
ேகாப்�கள், பணியாளர் ேகாப்�கள், சம்பளப் பட்�யல் மற்�ம் ேநரக்கண்காணிப்�ப் பதி�கள், 
மின்னஞ்சல்கள் மற்�ம் பிற ெதாடர்� ஆகியைவ உட்பட ேவ� பல�ம் உள்ளடங்�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகளின் 
ெபா�த்தமான தன்ைம 

a. Nike மற்�ம் Nike இைணநி�வன நடத்ைத ெநறி�ைறத் ெதா�ப்�கள் (ெநறி�ைறத் ெதா�ப்�) 
மற்�ம் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகள் (CLSகள்) ஆகியைவ Nike அல்ல� 
Nike இைணநி�வனத் தயாாிப்ைபச் ெசய்�ம் �ைண ஒப்பந்ததாரர்கள் உட்பட, எல்லா ஒப்பந்த 
உற்பத்தியாளர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 

b. பணியாளர்கள் மற்�ம் பணியிடம் ெதாடர்பாக நாட்�ச் சட்டத்தின் ெபா�த்தமான அைனத்�ச் 
சட்டப்பிாி�க�ம், Nike-இன் ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம் 
�ற்�ச்�ழல் தரநிைலகள் மற்�ம் CLSகள் ஆகியைவ�ம் �ட, சப்ைளயாின் வளாகங்களி�ள்ள 
அைனவ�க்�ம் சட்டப்ப� ெபா�ந்�ம். 

c. நாட்�ச் சட்டத்திற்�ம் ேதைவப்ப�வைத விட அதிக ெதாழிலாளர் தரநிைலகளில் அைமக்கப்பட்�ள்ள 
ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம்/அல்ல� CLSகளின் அள� வைர, அத்தைகய தரநிைலகள் ஆனைவ, Nike 
அல்ல� Nike இைணநி�வனத் தயாாிப்� தயாாிக்கப்ப�கின்ற எந்தெவா� கட்டடத்தி��ள்ள அைனத்� 
உற்பத்தி வாிைசப் பணியாளர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். இதில், �ன்றாம் தரப்� அல்ல� ேவ� சில 
ேவைலவாய்ப்�/ஒப்பந்த உற� வழியாக ேவைலக்� அமர்த்தப்பட்ட உற்பத்தி வாிைசப் பணியாளர்கள் 
அடங்�வர். 

d. உாிமம் ெபற்றவர் மற்�ம் �கவர்கள். உாிமம் ெபற்றவர்க�ம் �கவர்க�ம், ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்�, CLSகள் மற்�ம் Nike அல்ல� Nike இைண நி�வன பிராண்�ள்ள தயாாிப்பின் 
உற்பத்தி�டன் ெதாடர்பான நாட்�ச் சட்டத்தின் ெபா�த்தமான ேதைவகள் ஆகியவற்�டனான 
இணக்கத்ைத உ�திெசய்வார்கள், ேம�ம் நடப்� உாிமம் ெபற்றவர் மற்�ம் �கவர் 
ைகேய�/ெகாள்ைகயில் விாிவாக விளக்கப்பட்�ள்ள பிற ேதைவக�டன் இணங்�வார்கள். 

3. சப்ைளயாின் ெதாழில் நடவ�க்ைகக�க்�ள் தரநிைலகைள ஒ�ங்க�ைணத்தல் 

a. சப்ைளயாின் பணியாளர்கைள மதிக்கின்ற மற்�ம் �ைறந்தபட்சமாக நாட்� மற்�ம் சர்வேதச ெதாழிலாளர் 
மற்�ம் ச�கப் பா�காப்�ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகளின் கீழ் அவர்கள� உாிைமகைளப் 
பா�காக்கின்ற, ேவைலவாய்ப்� விதிகைள�ம் நிபந்தைனகைள�ம் சப்ைளயர் ஏற்�க்ெகாண்�, அவற்�க்�க் 
கீழ்ப்பணிவார்.  



அமலாக்கம் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

அமலாக்கம் CLS – பக்கம் 4 ெசப்டம்பர் 2017  

b. ெகாள்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம். சப்ைளயர், எ�த்��லக் ெகாள்ைககைள�ம் 
நைட�ைறகைள�ம் ெசய�ல் ைவத்தி�ப்பார் மற்�ம் ஆட்ேசர்த்தல், ��க்� அமர்த்�தல், ஒ�க்கம் 
ஆகியைவ �தல் ஆட்�ைறப்� மற்�ம் பணி��ப்�ச் ெசயலாக்கங்கள் வைர, ேவைலவாய்ப்பின் 
அைனத்�க் ��கைள�ம் �ைறப்ப�த்�கின்ற �ைறயான, �ல்�யமான பதி�கைளப் ேப�வார். 

c. ெதளிவாக வைரய�த்�, ேபாதியளவில் த�திெபற்�ள்ள பணியாளர் உ�ப்பின�க்�(க�க்�), 
மனித வளங்களின் நிர்வாகத்திற்கான ெபா�ப்ைப சப்ைளயர் ஒ�க்�வார். 

d. ��க்� அமர்த்�தல், பாரபட்சம் இல்லாைம, �ைறதீர்க்�ம் அைமப்�கள், சம்பளம், 
ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகம், பணி ேநரங்கள் மற்�ம் பல ெதாடர்பான 
ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறக்கான ேதைவகள் மற்�ம் பாிந்�ைரக்கப்பட்ட சிறந்த 
நைட�ைறகள் பற்றி ேம�ம் ெதளிவான விளக்கத்ைதப் ெபற, தய�ெசய்� ெபா�த்தமான 
CLSகைளப் ப�க்க�ம்.  

 

4. கண்காணிப்� மற்�ம் சீர்த��த்தம் 

a. �ன்னறிவிப்�டன் அல்ல� �ன்னறிவிப்� இல்லாமல் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தரநிைலகள், CLS 
ேதைவகள் மற்�ம் ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டம் ஆகியவற்�டனான இணக்கத்ைத உ�திப்ப�த்த, 
Nike, Nike இைண நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� நியமிக்கப்பட்ட �ன்றாம் தரப்�ப் பிரதிநிதிக�டன் 
சப்ைளயர் கீழ்ப்பணிந்�, ஒத்�ைழப்பார். 

b. சாிபார்ப்� மற்�ம் கண்காணிப்�க்கான கீழ்ப்பணிவில் அடங்�பைவ: 

i. சப்ைளயாின் உற்பத்தி வளாகங்கைள�ம் த�ந்த ஆவணங்கள் அைமந்�ள்ள வளாகங்கைள�ம் 
தணிக்ைகயாளர்கள் அல்ல� பிற நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ேநாில் அ��வதற்� 
அ�மதியளித்தல். வளாகங்களி�ள்ள பணி�ாி�ம் நிைலகளின் உண்ைமயான நிைலையத் 
தீர்மானிப்பதற்கான ேதைவ ஏற்பட்டால், இதில் பா�காப்� அல்ல� அறி�சார் ெசாத்�க் 
காரணங்க�க்காக வழக்கமாக பார்ைவயாளர்கள் ெசல்வ� தைடெசய்யப்பட்�ள்ள பணியிடத்தின் 
ப�திகள் உள்ளடங்கக் ��ம். 

ii. இரகசியமான சாிபார்ப்� ேநர்காணல்கைள ேமற்ெகாள்�ம் ேநாக்கங்க�க்காக, சப்ைளயாின் 
பணியாளர்கள் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள ப�திகைள அ�க உதவி ெசய்தல். சப்ைளயர்கள், 
சாத்திய�ள்ள தணிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் ெதாடர்பாக பணியாளர்க�க்� சப்ைளயர்கள் 
‘பயிற்சியளிக்க’ மாட்டார்கள் அல்ல� தணிக்ைககள் அல்ல� சாிபார்ப்� வ�ைகக�டன் 
ெதாடர்பாக பணியாளர்க�டன் ��க்கிட மாட்டார்கள் அல்ல� பணியாளர்கைளப் பழிவாங்க 
மாட்டார்கள்; மற்�ம். 

iii. CLSகள் ேப�வதற்காகத் ேதைவப்ப�கின்ற அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� அல்ல� 
ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்�டனான இணக்கத்ைதச் ெசய�ல் காட்�வதற்�த் ேதைவயான 
ஆவணப்ப�த்தைலக் கிைடக்கச் ெசய்தல். 

c. ஆவணத்ைதத் தக்கைவத்தல் 

i. ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம் ெபா�த்தமான சட்டங்க�டனான இணக்கத்ைதச் ெசய�ல் 
காட்�வதற்�த் ேதைவயான மற்�ம் CLSகளில் அைடயாளப்ப�த்தி�ள்ள ஆவணங்கைளப் 
ேப�வதற்�க் �றிப்பாகத் ேதைவயான எல்லா ஆவணப்ப�த்தைல�ம் சப்ைளயர் ேபண 
ேவண்�ம். அத்தைகய ஆவணப்ப�த்தைல Nike அல்ல� Nike-இன் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் 
உடன�யாக அைடயாளம் காணக்��யதாக�ம் எளிதாக அ�கக்��யதாக�ம் இ�க்�ம் 
வைகயில், சப்ைளயாின் வளாகங்களில் ேபணி, ஒ�ங்கைமக்க ேவண்�ம். 

  

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நல்லெதா� நைட�ைறயாக, ெகாள்ைககள், ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் 
அவற்றின் அமலாக்கத்த�ன் ஒ�ங்��ைறயான மத�ப்பாய்� ெசயலாக்கத்ைத அமலாக்க�, 
உத்தரவாதமளிக்கப்ப�ம்ேபா� த��த்�மா� சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். 
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ii. 12 மாதங்கள், நாட்�ச் சட்டத்திற்�த் ேதைவயான காலம் ஆகியவற்றில் எ� நீண்ட காலேமா 
�ைறந்த� அவ்வள� காலத்திற்� ஆவணங்கள் தக்கைவத்தி�க்கப்பட ேவண்��ள்ளன. 

d. ெவளிப்பைடத்தன்ைம. சப்ைளயர் அவர� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப�ம் CLSகைள�ம் 
அமல்ப�த்�தல் மற்�ம் அவற்�டனான இணக்கம் ஆகியைவ ெதாடர்பாக �ற்���தாக 
ெவளிப்பைடயாக (ெவளிப்பைடயாக�ம் ேநர்ைமயாக�ம்) இ�க்க ேவண்�ம். ஆவணப்ப�த்தைல 
அசல்/மாற்றம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் ேபண ேவண்�ம். தகவைல�ம் ஆவணங்கைள�ம் 
ேபா�யாக உ�வாக்கக் �டா� அல்ல� தவறாகத் ெதாிவிக்கக் �டா�. 

எ�த்�க்காட்டாக, ஊதியங்கள் அல்ல� பணி�ாிந்த மணிேநரங்கள் �றித்� தவறான அல்ல� தவறாக 
வழிநடத்�ம் தகவைலக் ெகாண்��க்�ம் “இரட்ைடப் �த்தகங்கைள” சப்ைளயர்கள் ேப�வ�ம் 
அவற்ைறத் தணிக்ைகயாளர்களிடம் காண்பிப்ப�ம் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

e. சீர்த��த்தம். தணிக்ைகெயான்றின் ேபா� அைடயாளம் காணப்ப�ம் இணக்கமின்ைமச் சிக்கல்கள் 
எைத�ம் உாிய ேநரத்தில் ைகயாண்�, சீர்தி�த்�வதற்� சப்ைளயர் தம� மிகச்சிறந்த �யற்சிகைளச் 
ெசயற்ப�த்�வார். அவ்வா� ெசய்யத் தவ�வ�, ஆர்டர்களி�ள்ள �ைறப்� அல்ல� சாத்திய�ள்ள 
விட்�விடல் உட்பட, ��க்கீ� நீக்கத் தி�த்த ஒப்பந்தத்தின் கட்டைமப்�க்�ள் ஒப்பாைணகைள 
விைளவிக்கக் ��ம். 

5. அங்கீகாிக்கப்படாத �ைண ஒப்பந்தமளிப்ப� தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� 

Nike அல்ல� Nike இைண நி�வனத் தயாாிப்பின் உற்பத்திைய Nike அல்ல� Nike இைண நி�வனத்தின் 
எ�த்��ல �ன் அ�மதி இல்லாமல் �ன்� அ�மதிக்கப்படாத �ன்றாம் தரப்�க�க்� அல்ல� 
சப்ைளய�க்�ச் ெசாந்தமான ெதாழில் �ாி�ம் இடங்க�க்� சப்ைளயர் �ைண ஒப்பந்தமளிக்க 
��யாதி�க்கலாம். 

6. தகவல்ெதாடர்� மற்�ம் பயிற்ச� 

a. சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப தம� பணியாளர்களின் ெமாழியில்(களில்) 
ெமாழிெபயர்த்�, அைனத்� �க்கிய பணியிடங்களி�ம் இ�ைகயி�வார். 

b. பணியாளர் வழிகாட்டல் மற்�ம் பயிற்ச�. சப்ைளயர் �திய பணியாளர்கைளக் ��க்� அமர்த்�ம் 
சமயத்தில் அவர்க�க்� ஒ� வழிகாட்டைல வழங்�ம், இதில் சங்கம் அைமத்தல் �தந்திரத்திற்கான 
உாிைம மற்�ம் ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்� ெதாடர்பானைவ உட்பட, சப்ைளயாின் விதிகளின் 
விளக்கங்கள், நன்ைமகள் மற்�ம் பிற உாிைமத்த�திகள் மற்�ம் மனித வளங்கள் சார்ந்த 
ெகாள்ைககள், ெதாழிற்�ைறசார்ந்த உற�கள் ஆகியைவ உள்ளடங்�ம். பயிற்சிைய ஒ�ங்��ைற 
அ�ப்பைடயி�ம் �றிப்பாக, ஏேத�ம் ெகாள்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் தி�த்தப்ப�ம்ேபா�, 
��ப்பிக்க ேவண்�ம். 

c. பணியாளர்களால் உள்�ர் ெமாழிைய விட ேவ� ெமாழிகள் ேபசப்பட்டால், அவர்கள் ேப�ம் 
ெமாழியில்(களில்) பணியிட விதிகள், ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் ஆகியைவ 
அவர்க�க்�த் ெதாிவிக்கப்ப�ம். 

d. ேமற்பார்ைவயாளர் பயிற்ச�. ெபா�ந்தக்��ய நாட்�ச் சட்டங்கள், ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
மற்�ம் CLS தரநிைலகள் �றித்� ேமற்பார்ைவயாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்ப�கிற� என்பைத 
சப்ைளயர் உ�திப்ப�த்�வார். 

e. பயிற்ச� ஆவணப்ப�த்தல். தைலப்�(கள்), ேததி(கள்) மற்�ம் பங்ேகற்பவர் ெபயர்(கள்) 
ேபான்றைவ உட்பட, அத்தைகய பயிற்சிைய சப்ைளயர் ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

 
 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் 
எந்தெவா� உயர் சட்டத் ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த 
பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� 
ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள்.  
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தரநிைல 
 

 

சிைறத் ெதாழிலாளர், ெதாழில்�ைற ஒப்பந்தமிடப்பட்ட ெதாழிலாளர், கடனீட்�ப் பங்�ள்ள ெதாழிலாளர் அல்ல� பிற 
என எந்த வ�வத்தி��ள்ள கட்டாயப்ப�த்தப்பட்ட ெதாழிலாளைர சப்ைளயர் பயன்ப�த்�வதில்ைல. பணியமர்த்தல் 
கட்டணங்கள் உட்பட, அைனத்�ப் பணியாளர்களின் ேவைலவாய்ப்�த் த�திக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்�வதற்� 
சப்ைளயேர ெபா�ப்�. 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 தண்டைன அளிக்கப்ப�ம் என்ற அச்��த்த�ன் கீழ் ெபறப்ப�க�ன்ற அல்ல� க�தப்ப�ம் நபர் தாமாக 
வி�ம்பி அளித்த�ராத எந்தெவா� பணி அல்ல� ேசைவ�ம் கட்டாயப்ப�த்தப்பட்ட ெதாழிலாளர் ஆ�ம். 
எ�த்�க்காட்�கள்: தன்னார்வமின்றிய அ�ைமேவைல மற்�ம் கடனீட்�ப் பங்�ள்ள ெதாழிலாளர். 

 ஆட்கடத்தல் வியாபாரம் என்ப� அதிகாரம், ேமாச� அல்ல� வ�க்கட்டாயம் அல்ல� கட்டாயப்ப�த்தப்பட்ட 
ெதாழிலாளர் அல்ல� வர்த்தகாீதியான பா�ற� ேநாக்கங்க�க்காக நபாின் வி�ப்பத்ைதக் கணிசமாக நிைல�ைலயச் 
ெசய்யக்��ய சமானமான நடத்ைத ஆகியவற்றின் வழியாக ெதாழிலாளைர�ம் ேசைவகைள�ம் ெப�கின்ற�. 

 தன்னார்வமின்றிய அ�ைம ேவைல என்ப�, ஒ� நபர் தம� உைழப்� அல்ல� ேசைவையத் ெதாடர்ந்� 
வழங்காவிட்டால், தமக்� க�ைமயான தீங்� அல்ல� உடல்சார் கட்�ப்பா� அல்ல� சட்டச் ெசயலாக்க 
�ஷ்பிரேயாகம் அல்ல� அச்��த்தப்பட்ட �ஷ்பிரேயாகம் ேபான்றைவ ஏற்படலாம் என்� அந்த நபைர நம்பச் 
ெசய்�ம் ேநாக்கத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ெசயல்கள் ஆ�ம். 

 கடனீட்�ப் பங்�ள்ள ெதாழிலாளர் என்ப� பணியாளர் அல்ல� அவர� ��ம்பத்தின் கடன் அல்ல� பற்� 
ஆன� ேநர� உைழப்� �லம் தி�ப்பிச் ெச�த்தப்ப�ம் மற்�ம் நியாயமாக மதிப்பிட்டவா� வழங்கப்ப�கின்ற 
உைழப்பின் மதிப்பான� கடைனத் தீர்த்�க்கட்�த�க்காகப் பயன்ப�த்தப்படா� அல்ல� உைழப்பின் 
காலநீள�ம் தன்ைம�ம் சாியாகக் கட்�ப்ப�த்தப்படா� அல்ல� வைரய�க்கப்படா� எனக் �றிப்பிட்�ள்ள 
ஒ� வைகயான பத்திரமா�ம். 

 ேவைலவாய்ப்�த் த�த�க் கட்டணங்கள் என்பைவ ஆட்ேசர்ப்� �கைம/பணிக்கமர்த்�ம் நி�வனத்தின் 
கட்டணங்கள், �சாக்கள், உடல்நலச் ேசாதைனகள், பணி அ�மதிப்பத்திரம் மற்�ம் பணிையப் பதி�ெசய்�ம் 
கட்டணங்கள் உட்பட, ேவைலவாய்ப்�டன் ெதாடர்�ைடய கட்டணங்க�ம் ெசல�க�ம் ஆ�ம். 

 ெவளிநாட்�ப் பணியாளர்கள் என்பவர்கள் ேநர�யாகேவா அல்ல� �ன்றாம் தரப்� �லமாகேவா 
அமர்த்தப்ப�கின்ற, சப்ைளயர் �லம் ேவைலக்� அமர்த்தப்ப�கின்ற, அேதேநரம் அவர்களின் ெசாந்த நாடான� 
சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கள்/பணியிடம் அைமந்�ள்ள நாட்���ந்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கின்ற 
தயாாிப்� வாிைசப் பணியாளர்கள் ஆவர். 

 ெதாழிலாளர் �கவர்கள் என்றால், பணியாளர்கைளப் பணியில் ேசர்த்தல், ேதர்�ெசய்தல், ��க்� அமர்த்�தல், 
ேபாக்�வரத்� மற்�ம்/அல்ல� ேமலாண்ைமயில் சம்பந்தப்ப�கின்ற தனியார் ேவைலவாய்ப்� �கைமகள் 
(PEAகள்), ஆட்ேசர்ப்� �கைமகள், ெதாழிலாளைரச் ேசர்த்�க்ெகாள்பவர்கள், �ஸ்பாட்ச் ஏெஜன்சிகள், 
ெதாழிலாளர் தரகர்கள் மற்�ம் ேவ� ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்�கள் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. ச�ைறச்சாைலத் ெதாழிலாளைரப் பயன்ப�த்�தல் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� 

சப்ைளயர், சிைறச்சாைலத் ெதாழிலாளைரப் பயன்ப�த்தக் �டா� அல்ல� சிைறச்சாைலக�க்� ேவைலைய 
ஒப்பந்தமளிக்கக் �டா�. இ�, தயாாிப்�கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் �லப்ெபா�ட்கள், 
ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகைள �யன்� ெப�தைல உள்ளடக்�ம். 

3. கட்டாயப்ப�த்தப்பட்ட ெதாழிலாளர் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� 

a. பணியாளர் ஒ�வைர பணியிடத்திற்� ெதாழில்�ைற ஒப்பந்தம் ெசய்கின்ற அல்ல� பிைணக்கின்ற அல்ல� 
அதிகாரம், �ஷ்பிரேயாகம் அல்ல� வ�க்கட்டாயம் �லம் உைழப்ைப அல்ல� ேசைவகைளப் ெப�கின்ற 
ஆட்ேசர்ப்பில் அல்ல� ேவைலவாய்ப்� நைட�ைறைய சப்ைளயர் பயன்ப�த்தேவா அல்ல� அதில் 
பங்ேகற்கேவா �டா�. 
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b. ஆவணங்கைளத் தக்கைவத்தல் 

i. பணியாளர்கள் அவர்கள� அசல் அைடயாளப் பத்திரங்கைள (கட�ச்சீட்�கள், பயணம் அல்ல� தங்�மிட 
அ�மதிப்பத்திரங்கள், ேதசிய அைடயாள அட்ைடகள் அல்ல� பள்ளிச் சான்றிதழ்கள் ேபான்றைவ) 
ேவைலவாய்ப்பின் ஒ� நிபந்தைனயாக அவர்கள� �தலாளி, ெதாழிலாளர் �கவர் அல்ல� மற்ெறா� 
தரப்பிடம் ெகா�க்க ேவண்�யி�க்கா� அல்ல� அவர்கள் தம� ஆவணங்கைளப் ெப�வதற்காக 
‘ைவப்�த்ெதாைககள்’ எைத�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யி�க்கா�. 

ii. ஆவணங்கைளப் பா�காப்பாக ைவத்த��த்தல். பணியாளர் ேகாாிக்ைக விட்டால், அைடயாள 
ஆவணங்கைளப் பா�காப்பாக ைவத்தி�ப்பதற்காக சப்ைளயர் இடமளிக்கக் ��ம். சப்ைளயர் இந்த 
ஆவணங்க�க்கான உடன� அ�கைல வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம் பணியாளர் ேகாாிக்ைக வி�ைகயில் 
எல்லா ேநரங்களி�ம் கட்�ப்பா�கள் எ��மின்றி அவற்ைறத் தி�ப்பியளிக்க ேவண்�ம். பா�காப்�க்காக 
அைடயாள ஆவணங்கைள ைவப்பைத�ம் அந்த ஆவணங்கைளத் தி�ப்பியளிப்பைத�ம் பணியாள�ம் 
சப்ைளய�ம் ஆவணப்ப�த்தி, ைகெயாப்பமிட்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். ெதாழிலாளர் �கவர்கள் அல்ல� 
பிற �ன்றாம் தரப்�கள், பணியாளாின் தனிப்பட்ட ஆவணத்ைத நி�த்திைவக்க மாட்டார்.  

c. பணியாளர்கள், ேவைலவாய்ப்பின் ஒ� நிபந்தைனயாக ைவப்�த்ெதாைககைள ேமற்ெகாள்ளேவா, கடனீட்�ப் 
பத்திரங்கைள இ�ைகயிடேவா அல்ல� கட்டாய ேசமிப்�த் திட்டங்களில் பங்ேகற்கேவா ேதைவயி�க்கா�. 

d. ேவைலவாய்ப்�க்காக ெதாழிலாளர்கள் பணம் ெச�த்த மாட்டார்கள். சப்ைளயேரா அல்ல� ெதாழிலாளர் 
�கவர்கேளா ெதாழிலாளர்களிடம், ேதைவயான �சாக்கள், உடல்நலச் ேசாதைனகள், ேவைலவாய்ப்�ப் பதி�, 
ேவைல அ�மதிப்பத்திரம் அல்ல� ஆட்ேசர்ப்� �கைம/பணியமர்த்�ம் நி�வனக் கட்டணங்கள் உட்பட, 
ெசல�கள் அல்ல� கட்டணங்கைள வ��க்க மாட்டார்கள் அல்ல� ஊதியங்களி��ந்� கழிக்க மாட்டார்கள் 
(பி�த்தங்கள், வாிகள், ைவப்�த்ெதாைககள், உத்தரவாதப் பணம் அல்ல� ேவ� வழி �லம்). ஊதியம் மற்�ம் 
ஆதாயங்கள் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பார்க்க�ம். 

4. இயக்கச் �தந்த�ரம் 

a. �� தண்ணீர் மற்�ம் கழிப்பிட வசதிகைள அ��வதற்� அ�மதிக்கப்ப�தல் உட்பட, பணியாளர்கைள பணி 
ேநரங்களில் அவர்க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட இடங்க�க்�ள் �தந்திரமாக நடமா�வதற்� சப்ைளயர் அ�மதிக்க 
ேவண்�ம். பணியாளர்கள், சாப்பாட்� ேநரங்களில் அல்ல� ேவைல ேநரங்க�க்�ப் பிற�, கட்டடத்தி��ந்� 
ெவளிேயற அ�மதிக்கப்பட ேவண்�ம். 

b. பணியாளர்க�க்கான ஓய்விடங்கைள ைவத்தி�க்�ம் சப்ைளயர்கள், ெபா�த்தமான பணியாளர்களிடம் 
ஊரடங்�க் ெகாள்ைககள் உட்பட்ட பா�காப்� நைட�ைறகள் பற்றித் தகவல் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். ஊரடங்� 
உத்தர�கள் நியாயமானைவயாக இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் பணியாளர்கள் ஓய்ெவ�க்க�ம் ேவைல ெசய்யாத 
ேநரங்களில் தனிப்பட்ட ெசயற்பா�களில் பங்ேகற்க�ம் ேபாதிய ேநரம் அ�மதிக்க ேவண்�ம். ஊரடங்� 
உத்தர�கள் இ�க்கின்ற பட்சத்தில், அைவ ேதசியப் பணியாளர்கள், ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கள் ஆகிய 
இ�வைகயின�க்� சமமாகேவ ெபா�ந்த ேவண்�ம். 

5. “ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்க�க்கான” ச�றப்� ஏற்பா�கள் 

ேம�ள்ள ேதைவகள் அைனத்திற்�ம் ��தலாக, சப்ைளயர் ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைளக் ��க்� 
அமர்த்தி�ள்ள பட்சத்தில், சப்ைளயர்: 

a. Foreign Worker Policy. ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைள நடத்�வ� ெதாடர்பாக எ�த்��லக் 
ெகாள்ைகைய ைவத்தி�ப்பார். ெகாள்ைகயான�, �ைறந்தபட்சம் ேநர்ைமயான நடத்ைதத் ேதைவகள், 
ேவைலவாய்ப்�த் த�திக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்�தல், ேபாக்�வரத்�ச் ெசல�கள், தாயகத்திற்�த் 
தி�ப்பிய�ப்�தல் மற்�ம் நாட்�ச் சட்டத்தின் கீழ் ஏேத�ம் ேதைவகள் ேபான்றவற்ைறச் ெச�த்�தல் 
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம். ெவளிநாட்�ப் பணியாளர்கள், foreign worker policy-இன் கீ�ள்ள 
அவர்கள� உாிைமகைளப் பற்றி அறி�ம் விதமாக, சப்ைளயர் தம� ெவளிநாட்�க் ெகாள்ைகைய அவர்க�க்� 
விைனத்திறமாகத் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். அேதா�, சப்ைளயர் அவர� foreign worker policy-ஐ அமலாக்க�ம், 
ெசயற்ப�த்�வதற்�ம் ெபா�ப்பாக�ள்ள தம� பணியாளர்க�க்� அவர்கள� பணிகைள�ம் 
ெபா�ப்�கைள�ம் பற்றி பயிற்சியளிப்பார். 

b. நியாயமாக நடத்�தல். பணியாளர்கைள நியாயமாக நடத்த�ம் மற்�ம் நாட்�ச் சட்டத்தின்ப� வித்தியாசமான 
ஆதாயங்கள் ேதைவப்பட்டால் தவிர (எ�த்�க்காட்டாக, ச�கப் பா�காப்� ஆதாயக் கட்டணம் ெதாடர்பாக), 
ேதசியப் பணியாளர்கைளப் ேபான்ேற ஊதியம், வி��ைறகள் மற்�ம் வி�ப்�கள் மற்�ம் ஏேத�ம் �தலாளி 
வழங்�ம் �ட்�வசதி உட்பட, ேவைலவாய்ப்பின் அேத விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள வழங்க�ம். 
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c. ேவைல ெதாடர்பான மற்�ம் பா�காப்�ப் பயிற்சி அைனத்�ம் பணியாளாின் ெமாழியிேலேய நடத்தப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த�ம்.  

 

 
d. ேவைலவாய்ப்�த் த�த�க் கட்டணங்கைளச் ெச�த்�தல் 

i. கீேழ வழங்கப்பட்டவா� தவிர, ஆட்ேசர்ப்� அல்ல� பணியில் அமர்த்�ம் �கவர் கட்டணங்கள் உட்பட, 
ேவைலவாய்ப்�டன் சம்பந்தப்பட்�ள்ள சட்டப்ப�யாக அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள ேவைலவாய்ப்�த் த�திக் 
கட்டணங்கள் அைனத்ைத�ம் (அ�ப்�கின்ற அல்ல� ெப�கின்ற நாட்டால்) ேநர�யாகச் ெச�த்த�ம். 
பி�த்தங்கள், வாிகள், ைவப்�த்ெதாைககள், உத்தரவாதப் பணங்கள் அல்ல� ேவ� வழி �லம் அந்தக் 
கட்டணங்கள் ஊதியத்தி��ந்� கழிக்கப்படாதி�க்கக் ��ம். ஊதியம் மற்�ம் ஆதாயங்கள் ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பார்க்க�ம். 

ii. �ன்�ட்�ேய �கைம மற்�ம் பிற ேவைலவாய்ப்�த் த�திக் கட்டணங்கைள ேநர�யாகச் ெச�த்தச் 
சாத்தியமில்லாத ேபா� அல்ல� ேம�ள்ள கட்டணங்கள் எ��ம் ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளரால் 
ெச�த்தப்பட, சட்டப்ப�யாகத் ேதைவயில்ைல என்றால், சப்ைளயர் அந்தக் கட்டணங்கைள 
உடன�யாக�ம் ��தாக�ம் பணியாள�க்�த் தி�ப்பிக்ெகா�ப்பார். அந்தச் ெசலைவத் 
தி�ப்பிக்ெகா�க்காமல் வி�வதற்� சப்ைளயாிடம் சாியான மற்�ம் உ�திப்ப�த்தக்��ய காரணம் 
இ�ந்தால் தவிர, பணியாளர் ேவைல ெசய்ய�ள்ள நாட்ைட வந்தைடந்� ஒ� மாதத்திற்�ள் அத்தைகய 
கட்டணங்கள் தி�ப்பிக்ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம். 

e. ேபாக்�வரத்�ச் ெசல�கைளச் ெச�த்�தல். ேமேல �றிப்பிட்�ள்ள ேவைலவாய்ப்�த் த�தி/ஆட்ேசர்ப்�க் 
கட்டணங்க�க்�க் ��தலாக, சப்ைளயர் மற்ெறா� நாட்���ந்� ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைளக் ��க்� 
அமர்த்தியி�ந்தால், �றப்பாட்� வாிகள் மற்�ம் கட்டணங்கள் உட்பட, ேவைல ெசய்ய�ள்ள நாட்�க்� வ�ம் 
விமானக்கட்டணம்/ேபாக்�வரத்�ச் ெசல�கைளச் ெச�த்�வதற்� அந்த சப்ைளயேர ெபா�ப்பாளி. ெசல்�ப�யா�ம் 
பணி�ாி�ம் ஆவணங்க�டன் ஏற்கனேவ �றித்த நாட்�ல் இ�க்கின்ற ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்க�க்�, ேவைல 
ெசய்ய�ள்ள நாட்�க்� வ�ம் ேபாக்�வரத்�ச் ெசல�கைளச் ெச�த்தத் ேதைவயில்ைல. 

f. காப்�ட்�ச் ெசல�கள். ம�த்�வக் காப்�� உட்பட, அ�ப்�கின்ற அல்ல� ெப�கின்ற நாட்�ல், ெவளிநாட்�த் 
ெதாழிலாளர்கைளக் காப்பதற்�த் ேதைவப்ப�ம் காப்�ட்�ச் ெசல�கள் எதற்�ம் சப்ைளயேர ெபா�ப்பாளி. 

g. ெதாழிலாளர் �கவர்கள். நாட்�ச் சட்டத்திற்� (ெபா�ந்தினால்) இணங்க, சட்டப்ப� 
அ�மதிக்கப்பட்ட/பதி�ெசய்யப்பட்ட ெதாழிலாளர் �கைமகைளேய சப்ைளயர் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

 

h. தாயகத்�க்� அ�ப்�தல் 

i. ேவைலவாய்ப்�த் ெதாடர்� ��ந்த�ம் அல்ல� ேவைலவாய்ப்ைப ��த்த�ம் �றித்த காலத்திற்� 
�ன்பாக, ெவளிநாட்�ப் பணியாளர்கைளத் தாயகத்�க்� அ�ப்�தல் ெதாடர்பாக, ெதாழில் ெசய்யப்ப�ம் 
நா� மற்�ம் ெசாந்த நா� ஆகியவற்றின் சட்டத் ேதைவகள் எதற்�ம் ��தலாக, எந்தெவா� 
நாட்���ந்�ம் சப்ைளயர் ��க்� அமர்த்�ம் அல்ல� ஆட்ேசர்க்�ம் எந்தெவா� ெவளிநாட்�த் 

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட ச�றந்த நைட�ைறெயான்றாக, ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாள�ம் �தலாளி�ம் 
ேப�க�ன்ற ெமாழிையப் ேப�க�ன்ற பணியிட ஒ�ங்க�ைணப்பாளர் ஒ�வைரப் பணியில் 
நியமிக்�மா� அல்ல� அங்� இ�க்கச் ெசய்�மா� சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். 

 ெதாழிலாளர் �கவர்கைள நிர்வக�த்தல் 
• சாத்த�யமாக இ�ந்தால், சப்ைளயர்கள் ேநர�யாக ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைளக் ��க்� 

அமர்த்த�, ேவைலவாய்ப்பளிக்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்கள், இதனால் ெதாழிலாளர்கைளச் 
ேசர்ப்பத��ம் நிர்வக�ப்பத��ம் ெதாழிலாளர் �கவர்கைள�ம் பிற �ன்றாம் தரப்�கைள�ம் 
பயன்ப�த்�வ� �ைறக்கப்ப�ம்.  

• ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைளச் ேசர்ப்பத��ம் ேவைலவாய்ப்� அளிப்பத��ம் 
பயன்ப�த்தப்ப�க�ன்ற �ைண-�கவர்கள் உட்பட, ெதாழிலாளர் �கவர்கள் எவைரப் பற்றி�ம் 
��ைமயான விடா�யற்ச�ைய ேமற்ெகாள்�மா� சப்ைளயர்கள் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்கள். 
இத்தைகய விடா�யற்ச�யான�, ெதாழிலாளர் �கவாின் நன்ெனறிசார் நைட�ைறகள் மற்�ம் 
அவர்க�க்� எத�ராகத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்�ள்ள ஏேத�ம் �கார்கள் �றித்த மத�ப்பாய்ைவ�ம், 
அவர்கள் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகளி�ள்ள ேதைவகைளக் 
�ைறந்தபட்சம் �ர்த்த� ெசய்க�றார்கள் என்பைத உ�த�ப்ப�த்�வதற்கான ஒ�ங்��ைறயான 
தணிக்ைககைள�ம் உள்ளடக்க ேவண்�ம். 
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ெதாழிலாள�க்�ம் தி�ம்பிச்ெசல்�ம் விமான அல்ல� தைரவழிப் ேபாக்�வரத்�ப் பயணச்சீட்�கைள 
சப்ைளயர் வழங்�வார். பணியாளாின் ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் எவ்வா� 
இ�ந்தா�ம், சப்ைளயர் இந்தத் ேதைவ�டன் இணங்கி நடப்பார். 

ii. பணியாளர் இவ்வா� இ�க்�ம் பட்சத்தில், தாயகத்திற்� அ�ப்�வதற்காகப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேதைவயி�க்கா�: 

(1) சட்டவிேராத நடத்ைதக்காக பணியாளர் நி�த்தப்ப�கிறார்; 

(2) நாட்�க்�ள் பிற சட்டப்ப�யான ேவைலவாய்ப்ைபப் ெப�கிறார்; அல்ல� 

(3) ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத் தவைண ���ம் �ன்பாக தாமாக வி�ம்பி தம� 
ேவைலவாய்ப்ைப நி�த்�கிறார். 

(4) ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தம் ���ம் �ன்பாக பணியாளர் தம� ேவைலவாய்ப்ைப நி�த்தினால் �ட, 
பின்வ�ம் காரணமாக இ�ந்தால், சப்ைளயர் இன்ன�ம் தாயகத்திற்� அ�ப்�வதற்காகப் பணம் 
ெச�த்த ேவண்�ம்: 
 ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்தில் ெதளிவாகக் �றித்�ள்ள தவைண காலத்ைத சப்ைளயர் மீ�கிறார் அல்ல� 
 �காரளித்�ம் உாிய ேநரத்தில் தீர்க்கப்படாத, ெதால்ைலெகா�த்தல் அல்ல� �ஷ்பிரேயாகத்திற்� 

பணியாளர் உள்ளாகிறார் (பாரபட்சமற்ற விதத்தில் நடத்�தல் மற்�ம் ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் 
�ஷ்பிரேயாகம் சகிக்கப்படா� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகைளப் 
பார்க்க�ம்). 

 

 
 

i. ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர் ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தங்கள் 

ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைள ேவைலக்� அமர்த்�ம்ேபா�, ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தங்கள் ெதாடர்பான 
ெபா�வான ேதைவக�க்�க் ��தலாக, (“ஒ�ங்��ைறயான ேவைலவாய்ப்� வழங்கப்ப�ம்” ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல என்பைதப் பார்க்க�ம்): 

i. பணியாளர் அவர� ெசாந்த நாட்���ந்� �றப்ப�ம் �ன்�, பணியாளாின் எ�த்��ல ேவைலவாய்ப்� 
ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள விதி�ைறகைள மதிப்பாய்� ெசய்வதற்�ப் ேபாதிய ேநரம் வழங்கி 
��தாக விளக்க ேவண்�ம். விளக்கமான� �ல்�யமாக, ��ைமயாக மற்�ம் பணியாளரால் 
�ாிந்�ெகாள்ளக் ��ய ெசாற்களில் இ�க்க ேவண்�ம். இதில், ேவைலவாய்ப்� நிபந்தைனக�ம், ேவைல 
��ப்பின் காரணங்க�ம் அடங்�ம். 

ii. ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தமான�, ெப�கின்ற நாட்�ல் சட்டப்ப�யாக அமலாக்கத்தக்க வைகயில் 
எ�தப்பட ேவண்�ம், ேம�ம் அ� பணியாளாின் ெமாழியில் எ�தப்பட ேவண்�ம். 

iii. பணியாளர் தம� ெசாந்த நாட்���ந்� �றப்ப�ம் �ன்பாக, அந்த ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்தின் 
நகெலான்ைறப் ெபற ேவண்�ம். ஒப்பந்தங்கள், பணியாளாின் ைகெயாப்பத்ைதப் ெப�வதற்காக 
விமானநிைலயத்தில் ைவத்� வழங்கப்படாம��க்கக் ��ம். 

j. சட்டவிேராதத் ெதாழிலாளர்கள். வந்தைடகின்ற நாட்�க்�ள் ேவைல ெசய்வதற்காக சட்டப்ப� அங்கீகாிக்கப்படாத 
ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைள சப்ைளயர் பயன்ப�த்தாமல் விடக்��ம். அறிந்ேத சப்ைளயரால் ��க்� 
அமர்த்தப்ப�ம் அல்ல� ��க்� அமர்த்�ம் நைட�ைறகள் ேபாதாத காரணத்தால் ��க்� அமர்த்தப்ப�ம் 
சட்டவிேராத ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கள் எவ�ம், ேம�ள்ள 4ஏ பத்திக்� இணங்க, தாயகத்திற்�த் 
தி�ப்பிய�ப்பத் த�தி�ள்ளவர்கள். 

k. ெப�க�ன்ற நாட்�ல் இ�க்�ம் ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளர்கைளக் ��க்� அமர்த்�தல். ஏற்கனேவ ெப�கின்ற 
நாட்���க்�ம் எந்தெவா� ெவளிநாட்�த் ெதாழிலாளைர�ம் ��க்� அமர்த்�ம்ேபா�, அவர் ேவைல ெசய்வதற்� 
சட்டப்ப� அங்கீகாிக்கப்பட்��ப்பைத சப்ைளயர் உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். ேவைலவாய்ப்� விசாைவ அல்ல� பிற 
ேவைலவாய்ப்� அங்கீகார ஆவணப்ப�த்தைல மாற்�த�டன் சம்பந்தப்பட்ட ெசல�கள் எதற்�ம் சப்ைளயேர 
ெபா�ப்பாளி. அேதா� ேமேல 4ஏ பத்தியில் �றிப்பிட்டவா� தாயகத்திற்�த் தி�ப்பிய�ப்�வதற்கான ெபா�ப்ைப�ம் 
சப்ைளயர் ஏற்கிறார். 

  

 க�ைமயான உடல்நலக்�ைற� அல்ல� ேவ� ��ம்ப அவசரநிைல ேபான்ற ச�றப்�ச் 
சந்தர்ப்பங்களின் விைளவாக ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்ைத ��க்�ம் �ன்பாக, த��ம்பிச் 
ெசல்�ம் விமானப் பயணக் கட்டணத்ைத வழங்�மா� சப்ைளய�க்� ஊக்கமளிக்கப்ப�க�ற�. 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 

• ILO Convention No. 29, Concerning Forced Labor (1930) 
 

• ILO Convention No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1957) 
 

• ILO Convention No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) 
 

• Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children  
(Trafficking Protocol) (2000) 
 

• Trafficking Victims Protection Act, 22 USC §7101 (2000) 
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தரநிைல 
 

 

சப்ைளயாின் பணியாளர்களின் வய� �ைறந்த� 16 அல்ல� கட்டாயக் கல்விையப் �ர்த்தி ெசய்வதற்கான வய� 
ஆகியவற்றில் எ� அதிகேமா அந்த வயைத விட அதிகமாக இ�க்கிற�. 18 வய�க்�க் கீ�ள்ள பணியாளர்கைள, 
தீங்கிைழக்கக்��ய நிைலைமகளில் ேவைலக்� அமர்த்தப்படக்�டா�. 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• இர�ப் பணி. நாட்�ன் சட்ட வைரயைற இல்லாத சமயத்தில், “அசாதாரண �ழ்நிைலகள்” (ெபா�ள் 
விளக்கத்ைத, பணி�ாி�ம் ேநரங்கள் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலைய விட அதிகமில்ைல 
என்பதில் பார்க்க�ம்) �லம் நியாயப்ப�த்தப்பட்டால் தவிர, இர�ப் பணி என்ப� இர� 10:00 மணிக்�ம் காைல 
5:00 மணிக்�ம் இைடப்பட்ட ேநரத்தில் ��தாக அல்ல� ப�தியாகச் ெசய்யப்ப�ம் எந்தெவா� பணி�ம் ஆ�ம். 

• வய��ைறந்த பணியாளர் என்பவர், நாட்�ச் சட்டத்தால் நிைலநாட்டப்பட்�ள்ள �ைறந்தபட்ச 
சட்டப்ப�யான பணி�ாி�ம் வய�க்� அல்ல� இந்தத் தரநிைலயால் ேவண்டப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச 
வய�க்�க் கீ�ள்ள பணியாளர் ஆவார். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டம் அல்ல� இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலக�டன் இணங்கி நடப்பார். 

2. �ைறந்தபட்ச வய�த் ேதைவ 

a. �றிப்பிட்ட சில ெதாழிற்�ைறகள் அல்ல� நா�களில் Nike மற்�ம்/அல்ல� அதன் இைண 
நி�வனங்கள் மிக�ம் �ைறந்தபட்ச வய�த் தரநிைலகைள நி�வியி�க்கக் ��ம், அைவ க�தப்ப�ம் 
சப்ைளயர்க�க்�த் ெதாிவிக்கப்ப�ம். 

b. விண்ணப்பதாாி �ைறந்தபட்ச வய�த் ேதைவையப் �ர்த்தி ெசய்கிறார் என்பைதச் சாிபார்க்க, சப்ைளயர் 
ேபாதிய மனித வள அைமப்�கைள�ம் நைட�ைறகைள�ம் ெசயற்ப�த்தி, ேப�வார். இத்தைகய 
அைமப்�க�ம் நைட�ைறக�ம், எ�த்��ல ��க்� அமர்த்�தல் ெகாள்ைக, ��க்� 
அமர்த்தப்ப�பவர்களின் பயிற்சி மற்�ம் ��க்� அமர்த்�ம் சமயத்தில் ேதைவப்ப�கின்ற ‘வய� ஆதார’ 
ஆவணப்ப�த்தல் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்�ம். 

3. வய� ஆதாரம் 

சப்ைளயர்கள், ��க்� அமர்த்�ம் சமயத்தில் “வய� ஆதாரத்ைதப்” ெபற ேவண்�ம், இந்த ஆதாரத்தில் பிறப்�ச் 
சான்றிதழ், ��ம்பப் �த்தகம், தனிப்பட்ட பதி� (அைடயாள) அட்ைட, ஓட்�நர் உாிமம் மற்�ம் வாக்காளர் பதி� 
அட்ைட ஆகியைவ உள்ளடங்கக் ��ம். இந்த ஆவணங்களின் நகல்கைள ேவைலவாய்ப்�த் தவைண ��வ�ம் 
ேகாப்பில் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

a. அந்த வய� ஆதார ஆவணங்கள் �ல்�யமானைவ மற்�ம் ��ைமயானைவ என்பைத உ�திப்ப�த்�வதற்�, 
சப்ைளயர் நியாயமான நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். வய� ஆதார ஆவணங்கள் நம்பகமற்றைவயாக 
இ�க்�ம் அல்ல� கிைடக்காத சந்தர்ப்பங்களில், பணியாளாின் வயைதச் சாிபார்க்க, சப்ைளயர் ேவ� 
வழிகைளக் கண்�பி�க்க ேவண்�ம். எ�த்�க்காட்�களாக, பள்ளிச் சான்றிதழின் “அதிகாரப்�ர்வ 
�த்திைர�ள்ள” நகல் அல்ல� உள்�ர் அரசாங்கப் பிரதிநிதியிடமி�ந்� பிரமாணப் பத்திரம் ேபான்றவற்ைறக் 
�றலாம். 

b. ‘வய� ஆதார’ ஆவணங்கைள எளிதில் ேபா�யாக உ�வாக்கலாம் அல்ல� மாற்றலாம் என்பதால், சப்ைளயர்கள் 
உண்ைமயான ஆய்வின் �லம் பணியாளாின் வயைதத் �ல்�யமாகச் சாிபார்க்க, அரசாங்கம் சான்றளித்த 
ம�த்�வாின் ேசைவகைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�யி�க்கக் ��ம். ஆய்� ���களின் ஆவணப்ப�த்தைல, 
ேமேல பட்�ய�ட்�ள்ள �ைறந்த� ேவ� ஒ� “வய� ஆதார” ஆவணத்�டன் இைணக்க ேவண்�ம். 

4. வய� �ைறந்த ேவைலவாய்ப்ைபச் சீர்ப்ப�த்�தல் 

a. நாட்�ச் சட்டத்தால் அல்ல� இந்தத் தரநிைலயால் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள �ழ்நிைலகளில் பணி�ாிவதாகக் 
கண்டறியப்ப�ம் வய� �ைறந்த பணியாளர்களின் சீராக்கத்திற்கான ெகாள்ைககைள�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம், சப்ைளயர் உ�வாக்�வார், ஆவணப்ப�த்�வார், பராமாிப்பார் மற்�ம் அவர� 
பணியாளர்க�க்�ம் பிற ஆர்வ�ள்ள தரப்�க�க்�ம் விைனத்திறமாகத் தகவல் ெதாிவிப்பார். 
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b. இத்தைகய ேவ� ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறக�க்� ந�ேவ, �ைறந்தபட்ச வய�த் தரநிைலக்�க் 
கீ�ள்ள, பணியாளாின் ஒட்�ெமாத்த சிறந்த ஆர்வங்க�டன் ஒத்தி�க்கின்ற மற்�ம் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
நாட்�ச் சட்டங்களின் ேதைவக�க்�ள் இ�க்கின்ற பணியாளர்கைள ைவத்தி�ப்பதாக ஒ� சப்ைளயர் 
கண்டறியப்ப�ம்ேபா�, அந்த சப்ைளயர் பின்வ�ம் நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�யி�க்�ம்: 

i. வய� �ைறந்த பணியாளைர, பணியிடத்தி��ந்� அகற்�தல். 

ii. அந்த வய� �ைறந்த பணியாளைர பள்ளி அல்ல� ெதாழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் கலந்�ெகாள்ளச்ெசய்�, 
16 வய�, �ைறந்தபட்ச சட்டப்ப�யான பணி�ாி�ம் வய� ஆகியவற்றில் எ� அதிகேமா அ�வைர 
அங்ேகேய ெதாடர்ந்தி�க்கச் ெசய்வதற்காக, ேபாதிய, நிதிசார் மற்�ம் பிற ஆதரைவ வழங்�தல். 

iii. வய� �ைறந்த பணியாளர், தாம் பள்ளி வ�ப்�கள் அல்ல� ெதாழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் பதி�ெசய்�, 
கலந்�ெகாள்கிறார் என்� ஆவணப்ப�த்தைல வழங்க ���ம் என்றால், அவர் பள்ளி/பயிற்சிைய ��க்�ம் 
வைர அல்ல� 16 வயைத அல்ல� �ைறந்தபட்ச சட்டப்ப�யான பணி�ாி�ம் வயைத அைட�ம் வைர 
ஆகியவற்றில் எ� அதிகேமா அ� வைர, சப்ைளயர் ெதாடர்ந்� அந்தப் பணியாள�க்� அ�ப்பைட 
ஊதியத்ைதச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

iv. வய� �ைறந்த பணியாள�க்� 16 வய�, �ைறந்தபட்ச சட்டப்ப�யான பணி�ாி�ம் வய� ஆகியவற்றில் 
எ� அதிகேமா அந்த வயதா�ம்ேபா�, அவ�க்� மீண்�ம் ேவைல கிைடக்�ம் வாய்ப்ைப சப்ைளயர் வழங்க 
ேவண்�ம். 

v. வய� �ைறந்த பணியாளர் வி�ப்பப்பட்� பள்ளிக் கல்வியில் அல்ல� ெதாழிற்பயிற்சித் திட்டத்தில் 
பங்ேகற்பதில்ைல என்� ���ெசய்தால், அவ�க்� சப்ைளயாிடமி�ந்� ெதாடர்ச்சியான நிதிசார் ஊதியம் 
கிைடப்பதற்கான உாிைமைய விட்�க்ெகா�ப்பார். இந்த ��ைவக் கண்�ப்பாக ஆவணப்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

c. சப்ைளயர் மற்�ம் Nike அல்ல� அதன் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி, �ழ�க்�ப் ெபா�த்தமான மற்�ம் 
பணியாள�க்�ச் சிறந்த பலன்கைள அளிக்கக் ��ய ஒ� ��தல் அல்ல� வித்தியாசமான சீராக்கத் 
திட்டத்ைத ஏற்�க்ெகாள்ளக் ��ம். 

5. இளம் ெதாழிலாளர்கைள தீங்கான நிைலைமகளி��ந்� பா�காத்தல் 

a. சப்ைளயர், 18 வய�க்�க் கீ�ள்ள பணியாளர்கைள, தீங்கிைழக்�ம் நிைலைமக�க்� ெவளிப்ப�த்த மாட்டார், 
தீங்கிைழக்�ம் நிைலைமகள் என்பைவ பணியாளாின் உடல்நலம், பா�காப்� அல்ல� நீதிெநறிக�க்� 
ஊ�விைளவிக்கச் சாத்திய�ள்ள பணியிடத்திற்� உள்ேள அல்ல� ெவளிேய�ள்ள �ழ்நிைலகள் ஆ�ம். 

b. எனேவ, தீங்கிைழப்பதாக இ�க்கக் ��ய பணி ஒ�க்கீ�கைள அைடயாளம் காண்பதற்காக சப்ைளயாிடம் 
ஒ� ெசயலாக்கம் இ�க்க ேவண்�ம். தீங்கிைழக்�ம் இரசாயனப்ெபா�ட்க�டன் அல்ல� அவற்�க்� அ�கில் 
பணி�ாிதல், ஆபத்தான இயந்திரத்தில் பணி�ாிதல், இர�ப் பணி அல்ல� நாட்�ச் சட்டத்தால் 
அைடயாளப்ப�த்தப்பட்ட பிற ெசயல்கள் எ�த்�க்காட்�களில் உள்ளடங்�ம். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 

• ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) 
 
• ILO Convention No. 182, Elimination of the Worst Forms of Child Labour Convention (1999) 
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தரநிைல 
 

 

சப்ைளயரால் ேவைலக்� அமர்த்தப்பட்�ள்ள ெபண்க�ம் ஆண்க�ம், அவர்கள� பா�னம், மனித இனம், மதம், வய�, 
ஊனம், பா�யல் நாட்டம், கர்ப்பம், தி�மண நிைல, ேதசிய இனம், அரசியல் க�த்�, வணிகச் சங்க இைணப்�, ச�க 
அல்ல� இனம்சார் �ர்�கம் அல்ல� நாட்�ன் சட்டத்தால் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள ேவ� நிைல ேபான்றவற்றின் 
அ�ப்பைடயில், ��க்� அமர்த்�தல், இழப்��, பதவி�யர்� அல்ல� ஒ�க்கம் ேபான்றைவ உட்பட, 
ேவைலவாய்ப்பில் பாரபட்சத்திற்� உள்ளாக்கப்படவில்ைல. ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் சம மதிப்�ள்ள பணிக்காக சம 
மதிப்�ள்ள ஊதியத்ைதப் ெபற ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• தைடப்பட்�ய��தல் என்ப�, சட்டப்ப� பா�காக்கப்பட்ட நிைல அல்ல� ேவைல�டன் ெதாடர்பில்லாத 
நிபந்தைனகளின் அ�ப்பைடயில் ேவைலவாய்ப்ைப ம�க்�ம் ேநாக்கத்திற்காக அல்ல� பிற தண்டைனக்காக, 
பணியாளர்களின் அல்ல� சாத்திய�ள்ள பணியாளர்களின் பட்�யல்கைள உ�வாக்�தல், ேப�தல், 
பயன்ப�த்�தல் மற்�ம்/அல்ல� தகவல்ெதாடர்� ெகாள்�தல் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. NON-DISCRIMINATION POLICY 
a. சப்ைளயாிடம் பாரபட்சத்திற்� எதிரான ஒ� எ�த்��லக் ெகாள்ைக இ�க்க ேவண்�ம். 

b. nondiscrimination policy-இல் �ைறந்தபட்சம் இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

i. ேம�ள்ள தரநிைல மற்�ம் உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்�ன் ெபா�த்தமான சட்டங்க�க்� இணங்க, 
ேவைலவாய்ப்பில் பாரபட்சத்ைதத் த�க்கின்ற ஒ� �ற்�; 

ii. பாரபட்சம் ெதாடர்பாக உள்ளார்ந்த �ைறைய(கைள)/�கார்கைள எ�ப்�வதற்கான �ைற(கள்) [சங்கம் 
அைமத்தல் �தந்திரம் மற்�ம் �ட்� ேபரம் ேப�தல் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயில் 
�ைறதீர்க்�ம் ஏற்பா�கைளப் ப�க்க�ம்]; மற்�ம் 

iii. நல்ெலண்ணத்தில் பாரபட்சமாக நடத்�தல் அல்ல� நடந்�ெகாள்�தல் பற்றி �காரளித்ததற்� எதிராக 
எந்தெவா� பணியாள�ம் தண்�க்கப்படேவா பழிவாங்கப்படேவா மாட்டார் என்ற �ற்�. 

c. தகவல்ெதாடர்�. பணியாளர்கள் பாரபட்சமின்றி �தந்திரமாக இ�க்கக் ��ய அவர்கள� உாிைமையப்  
பற்றி அறி�ம் வைகயில், சப்ைளயர் அவர� non-discrimination policy-ஐ பணியாளர்க�க்� விைனத்திறனாகத் 
ெதாிவிக்க ேவண்�ம். விைனத்திறனான தகவல்ெதாடர்பில் அடங்�பைவ: 

• �திதாக அமர்த்தப்ப�பவர்க�க்� வழிகாட்டல் பயிற்சி; 

• ேமற்பார்ைவயாளர்/ேமலாண்ைமப் பயிற்சி; 

• ெகாள்ைகைய பணியாளர் அறிவிப்�ப் பலைகயில்(களில்) அல்ல� பணியாளர்கள் அவற்ைற 
எளிதில் ப�க்கக் ��ய பிற இடங்களில் இ�ைகயி�தல். 

d. பணியாளர் பயிற்ச�. சப்ைளயர், non-discrimination policy-ஐ அமலாக்க�ம், ெசயற்ப�த்�வதற்�ம் 
ெபா�ப்பாக�ள்ள தம� பணியாளர்க�க்� அவர்கள� பணிகைள�ம் ெபா�ப்�கைள�ம் பற்றி 
பயிற்சியளிப்பார். 

 

3. பாரபட்சமில்லாத ேவைலவாய்ப்� நைட�ைறகள் 

a. ேவைலவாய்ப்� ���கள், ேவைலவாய்ப்�த் ெதாடர்பான நிபந்தைனகளில் அ�ப்பைடயிேலேய ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 
உதாரணமாக: பணியாளர்களின் த�திகள், திறைமகள், ஆற்றல், உற்பத்தித்திறன் மற்�ம் ஒட்�ெமாத்த ேவைலச் 
ெசயற்திறன். 

b. அரசியல் இைணப்�, ெதாழிற் சங்க நிைல அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் சட்டப்ப�யாகப் பா�காக்கப்பட்ட 
நிைல அல்ல� ேவைலவாய்ப்�டன் ெதாடர்பில்லாத நிபந்தைன ேபான்றவற்றின் அ�ப்பைடயில் 
“தைடப்பட்�ய��வ�” �றிப்பாகத் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�.  
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c. பணியாளர்களின் நியமிக்கப்பட்ட வைககளின் ேவைலவாய்ப்�த் ெதாடர்பாக உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்��ள்ள 
சட்டங்க�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். எ�த்�க்காட்�களில், உடல் ாீதியாகக் 
�ைறபா�ள்ளவர்கள், நீ�த்த அ�பவ�ள்ளவர்கள் மற்�ம் பா�காக்கப்பட்ட சி�பான்ைமயினத்தவர்கைள 
வி�ப்பத்திற்�ாியவா� அல்ல� சிறப்பாக நடத்�மா� ேவண்�கின்ற சட்டங்கள் உள்ளடங்கலாம். 

 

 
d. சமமான ேவைலக்� சமமான ெகா�ப்பன�. ெபண்க�ம் ஆண்க�ம் சம மதிப்�ள்ள ேவைலக்� சமமான 

ெகா�ப்பனைவ�ம், அவர்களின் ேவைலயின் தரத்திற்� சம மதிப்��ம், ெவற்றிடமாக�ள்ள பதவிகைள 
நிரப்�வதற்� சம வாய்ப்�கைள�ம் ெப�வார்கள். 

e. ஒ� சார்� மற்�ம் இலஞ்சங்கள். ேவைலகைளப் ெப�ம் ேநாக்கில் அல்ல� சிறப்� நடத்ைதக்காக 
பணியாளர்கள் அல்ல� எதிர்காலத்தில் பணியாளராக வாய்ப்�ள்ளவர்களிடமி�ந்� பாி�கள், 
ெகா�ப்பன�கள் அல்ல� பிற ச�ைககைள ேமலாண்ைம அ�வலர்கள் ெபறக் �டா�. 

 
4. ெபண்களின் உாிைமகள் 

a. பா�காப்பான ேவைல. கர்ப்பம், பிரசவம் மற்�ம் பா�ட்�தல் ெதாடர்பாக, சப்ைளயர் ெபா�த்தமான 
மற்�ம் நியாயமான இடவசதிகைள ெபண் பணியாளர்க�க்� வழங்�வார். நாட்�ச் சட்டத்தால் ேவண்டப்ப�ம் 
ஏேத�ம் ேவைல ெசய்�ம் ேநர வரம்�கள் அல்ல� கர்ப்பிணிப் பணியாளர்க�க்கான பிற ேவைலக் 
கட்�ப்பா�க�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம் மற்�ம் உாிமம் ெபற்ற ம�த்�வர் 
பாிந்�ைரத்தவா�, கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட ேவைல ேநரங்கள் உட்பட, தீங்கிைழக்�ம் ேவைலயி��ந்� 
கர்ப்பிணிப் ெபண்கைளப் பா�காப்பதற்� நியாயமான பிற நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். 

b. கர்ப்பச் ேசாதைன. கர்ப்பச் ேசாதைனகள் ஆனைவ ேவைலவாய்ப்�க்கான ஒ� நிபந்தைனயாக இ�க்கா� 
அல்ல� சட்டப்ப� ேதைவப்பட்டால் தவிர, அவற்ைறச் ெசய்�மா� பணியாளர்களிடம் ேகட்கப்படா�. 
தன்னார்வமான கர்ப்பச் ேசாதைனகள் அளிக்கப்படக் ��ம், ஆனால் பணியாளர் ேகாாிக்ைக 
வி�க்�ம்ேபா� மட்�ேம. அேதா� அத்தைகய ஒவ்ெவா� ேகாாிக்ைகைய�ம் ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

c. க�த்தைட. க�த்தைடைய உபேயாகிக்�மா� பணியாளர்கைள சப்ைளயர் கட்டாயப்ப�த்தேவா அல்ல� 
அ�த்தம் ெகா�க்கேவா மாட்டார். 

d. மகப்ேப� வி�ப்�. நாட்�ச் சட்டம் அல்ல� Nike-இன் ஊதியம் மற்�ம் ஆதாயங்கள் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைல ஆகியவற்றில் எ� உயர்ந்தேதா அதன் ேதைவகளின்ப�, ெபண் பணியாளர்கள் 
மகப்ேப� வி�ப்ைப எ�க்கத் த�தி�ள்ளவர். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

• ILO Convention No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for 
Work of Equal Value (1951) 

• ILO Convention No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958). 

 நாட்�ன் சட்டத்தால் இவ்வா� ேவண்டப்படாத இடத்த�ல் �ட, ஊன�ற்�ள்ள 
பணியாளர்க�க்�, �ளியலைறகள் மற்�ம் பிற ெதாழிற்சாைல வசத�கைள 
அ��வதற்� உதவிெசய்தல் உட்பட, நியாயமான தங்�மிடத்ைத வழங்�மா� 
ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்கள். 

 ச�றந்தெதா� நைட�ைறயாக, சப்ைளயர், பணியாளர்க�க்� மதம்சார் 
நைட�ைறக�க்காக நியாயமான இடவசத�ைய வழங்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். 
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தரநிைல 
 

 

சங்கம் அைமத்தல் �தந்திரத்திற்�ம் ஊதியப் ேபச்� வார்த்ைதக�க்�ம் பணியாளர்களின் உாிைமைய சப்ைளயர் 
அங்கீகாித்�, மாியாைதயளிப்பார். சங்கம் அைமத்தல் �தந்திர�ம் ஊதியப் ேபச்� வார்த்ைதக�ம் சட்டத்தின் கீழ் 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்�ள்ள இடத்தில், சார்பற்ற மற்�ம் �தந்திர ஒன்��ட�க்�ம் ேபரம்ேப�த�க்�ம் இைண 
வழி�ைறகளின் ேமம்பாட்ைட சப்ைளயர் அ�மதிப்பார். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• நல்ெலண்ணத்த�ல் ேபரம் ேப�தல் என்ப� ஒ� உடன்பாட்ைட எட்�ம் வி�ப்பத்தில் ஒ�ங்��ைறயாகச் சந்தித்�க் 
கலந்�ைரயா�வதா�ம். 

• தைடப்பட்�ய��தல் என்ப�, சட்டப்ப� பா�காக்கப்பட்ட நிைல அல்ல� ேவைல�டன் ெதாடர்பில்லாத 
நிபந்தைனகளின் அ�ப்பைடயில் ேவைலவாய்ப்ைப ம�க்�ம் ேநாக்கத்திற்காக அல்ல� பிற தண்டைனக்காக, 
பணியாளர்களின் அல்ல� சாத்திய�ள்ள பணியாளர்களின் பட்�யல்கைள உ�வாக்�தல், ேப�தல், 
பயன்ப�த்�தல் மற்�ம்/அல்ல� தகவல்ெதாடர்� ெகாள்�தல் ஆ�ம். 

• இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வ தரநிைல ��வ�ம் ெதாழிற்சங்கம் அல்ல� வணிகர் சங்கத்த�ற்� 
அளித்�ள்ள �றிப்�கள் பிற ெதாழிலாளர் நி�வனங்க�க்�ம் �ட ெபா�ந்தக் ��ம். 

ேதைவகள் 
  

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. �தந்த�ரமாக ஒன்���வதற்கான �தந்த�ரம் 

a. பணியாளர்கள், வணிகர் சங்கைள�ம் பிற ெதாழிலாளர் நி�வனங்கைள�ம் ��க்கீ� ஏ�மின்றி அவர்கேள 
ெசாந்தமாகத் ேதர்�ெசய்� உ�வாக்�வதற்�ம் இைணவதற்�மான மற்�ம் ஒன்றாகப் ேபரம் ேப�வதற்�மான 
பணியாளர்களின் உாிைமகைள நாட்�ச் சட்டமான� அங்கீகாிக்கின்ற நா�களில், சப்ைளயர் அந்த நாட்�ச் 
சட்டத்�ட�ம் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயின் ேதைவக�ட�ம் இணங்கி நடப்பார். 
இந்த உாிைமகள், ேவைலவாய்ப்பின் இ�தி ��� உட்பட, ேவைலவாய்ப்�க் காலம் ��வ�ம் ெதாட�ம். 

b. வணிகர் சங்கங்களில் அல்ல� அவர்கேள ேதர்�ெசய்� பிற ெதாழிலாளர் நி�வனங்களில் இைணவதற்� 
அல்ல� இைணயாமல் வி�வதற்� பணியாளர்க�க்�ச் �தந்திரம் உள்ள�. 

c. சங்கம் அைமத்தல் �தந்திரத்ைத நாட்�ச் சட்டம் கணிசமாகக் கட்�ப்ப�த்�கின்ற நாட்�ல், தம� 
பணியாளர்க�டன் தனியாக�ம் ஒன்�ேசர்ந்�ம் ஈ�ப�வதற்�ம், பணியாளர்கள் அவர்கள� �ைறகைள 
ெவளிப்ப�த்�வதற்�ம், பணி�ாி�ம் நிைலைமகள் ெதாடர்பான அவர்கள� உாிைமகைள�ம் ேவைலவாய்ப்பின் 
விதி�ைறகைள�ம் பா�காப்பதற்�ம், சப்ைளயர் மாற்� வழி�ைறகைள ஏற்பா� ெசய்வார். �ைறந்தபட்சமாக, 
விைனத்திறனான ஒ� �ைறதீர்க்�ம் ெசயலாக்கம் இ�ப்பைதக் �றிக்கிற� (கீேழ பத்தி 6-ஐப் பார்க்க�ம்). 
 

 
d. ெதாழிற்சங்க நி�ைவகள். �தந்திரமாகப் ேபரம் ேபசிய, ெசல்�ப�யா�ம் �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் 

ஒப்பந்தத்தில் �றிப்பிட்��ந்தால் அல்ல� சட்டத்திற்�த் ேதைவப்பட்டால் அன்றி, தனிநபர் 
பணியாளாின் ெவளிப்பைடயான, எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல், பணியாளர்களின் 
ஊதியத்தி��ந்� ெதாழிற்சங்க உ�ப்�ாிைம நி�ைவகள், கட்டணங்கள், அபராதங்கள் அல்ல� பிற 
மதிப்��கைள சப்ைளயர் கழித்�க்ெகாள்ள மாட்டார் 

e. நாட்�ச் சட்டத்தால் அல்ல� சப்ைளய�க்�ம் ெதாழிற்சங்கத்திற்�ம் இைடயிலான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தால் 
உ�வாக்கப்பட்�ள்ள நிபந்தைனகளின் கீழ் ெதாழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளிடம் அவர்கள� உ�ப்பினர்க�க்கான 
அ�கல் இ�க்க ேவண்�ம். 

 ��தலாக, சட்டம் அ�மத�க்�ம் வைர, சப்ைளயர் அவர� பணியாளர்கள் 
�தந்த�ரமாகத் ேதர்ந்ெத�க்�ம் ெதாழிலாளர் சங்கங்கைள நிர்மாணிப்பதற்� 
ஆதரவளிக்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்கள். 
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3. தைல��ன்ைம 

a. சப்ைளயாின் தைல��ன்றி, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� ெதாழிற்சங்கங்களின் தைலவர்கைள�ம் 
பிரதிநிதிகைள�ம் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்�ம் �தலாளிகளால் வணிகர் சங்கத்தில் ஆதிக்கம், நிதியளித்தல் அல்ல� 
கட்�ப்பா� ேபான்றவற்ைற ஏற்ப�த்�தல் அல்ல� ேமம்ப�த்�தல் உட்பட்ட ெசயற்பா�கைள 
நடத்�வதற்�ம் உாிைம�ள்ள�. 

b. நாட்�ச் சட்டத்திற்� இணங்க, ஒற்ைறத் ெதாழிற்சங்கெமான்� பணியாளர்கைளப் பிரதிநிதித்�வம் ெசய்�ம் 
சந்தர்ப்பங்களில், பணியாளர்கைளப் பிரதிநிதித்�வம் ெசய்�ம் பிற அைமப்�கைள உ�வாக்�ம் 
பணியாளர்களின் ஆற்ற�ல் சப்ைளயர் ெசல்வாக்�ச் ெச�த்தேவா தைலயிடேவா �யற்சிக்க மாட்டார்கள். 
ஒ� ெதாழிற்சங்கத்ைத விட மற்ற ெதாழிற்சங்கத்திற்�ச் சார்பாகச் ெசயற்பட்�, சங்கம் அைமத்தல் 
�தந்திரத்திற்கான உாிைமயில் சப்ைளயர் தைலயிட மாட்டார். 

4. ெதாந்தரவளித்தல் மற்�ம் பழிவாங்�தல் தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� 

a. சப்ைளயர், பணியாளர்கைள அச்��த்தக் �டா� அல்ல� பணியாளர்கைளப் பய��த்�வதற்� அல்ல� 
ெதாழிற்சங்கக் �ட்டங்கள், ஒ�ங்கைமக்�ம் ெசயற்பா�கள், ஒன்��டல்கள் மற்�ம் சட்டப்ப�யான 
ேவைலநி�த்தங்கள் உட்பட, ஒன்��டல் �தந்திர உாிைமயின் சட்டப்ப�யான மற்�ம் அைமதியான 
ெசயல்ப�த்தைல உள்ளடக்�ம் ெசயற்பா�கள் எவற்ைற�ம் த�ப்பதற்�, ��க்கி�வதற்� அல்ல� உைடப்பதற்� 
வன்�ைறையப் பயன்ப�த்தக் �டா� அல்ல� காவல்�ைற அல்ல� இரா�வத்ைத அைழக்கக் �டா�. 

b. ெதாழிற்சங்கம் அல்ல� ெதாழிலாளர் கழகத்தில் உ�ப்பினராக இ�ப்பதால் அல்ல� சட்டப்ப�யான வணிகர் 
சங்கம் அல்ல� ெதாழிற்சங்கம் ஒன்ைற உ�வாக்�வதற்காக உாிைமையப் பயன்ப�த்�தல் உட்பட பிற 
ஒன்��டல் �தந்திரம் சார்ந்த ெசயற்பா�களில் பங்ேகற்பதால், எந்தெவா� பணியாள�ம் அல்ல� 
எதிர்காலத்தில் பணியாளராக வாய்ப்�ள்ளவ�ம் பணிநீக்கம், பாரபட்சம், ெதாந்தர�, பய��த்தல் அல்ல� 
பழிவாங்�தல் ேபான்றவற்�க்� உட்ப�த்தப்பட மாட்டார்கள். 

c. தைடப்பட்�ய��தல். �தந்திரமாக ஒன்���ம் �தந்திரத்ைத மீறி நடப்பதற்� 
“தைடப்பட்�யல்கைளப்”பயன்ப�த்�வ�, எ�த்�க்காட்டாக ெதாழிற்சங்க உ�ப்�ாிைம அல்ல� 
சட்டப்�ர்வமான ெதாழிற்சங்கச் ெசயற்பாட்�ல் பங்ேகற்றல் ேபான்றவற்றின் அ�ப்பைடயி�ள்ள 
தைடப்பட்�யல்கள், �றிப்பாகத் தைடெசய்யப்பட்�ள்ளன. 

d. �றிப்பிட்ட ெதாழிலாளர் சங்கச் ெசயற்பாட்�ல் (ெதாழிற்சங்க உ�வாக்கம் ேபான்றைவ) ஈ�பட்�ள்ள 
பணியாளர்கள் அல்ல� ெதாழிலாளர் பிரதிநிதிக�க்� அல்ல� �றிப்பிட்ட அந்தஸ்�ள்ள ெதாழிலாளர் 
பிரதிநிதிக�க்� (ெதாழிற்சங்கத்ைத நி��ம் உ�ப்பினர்கள் அல்ல� நடப்�த் ெதாழிற்சங்க அ�வலகத்ைத 
ைவத்தி�ப்பவர்கள் ேபான்றவர்கள்) சிறப்�ப் பா�காப்ைப அளிக்கின்ற நாட்�ச் சட்டம் இ�ந்தால், சப்ைளயர் 
ெபா�த்தமான அைனத்�ச் சட்டப்பிாி�க�ட�ம் இணங்கிநடப்பார். 

e. சட்டப்ப�யான ேவைல நி�த்தத்ைத ஏற்பா� ெசய்கின்ற அல்ல� அதில் பங்ேகற்கின்ற பணியாளர்கள் மீ� 
தைடயாைண எைத�ம் சப்ைளயர் விதிக்க மாட்டார். 

f. ேநர்ைமயின்றி பணிநீக்கப்பட்ட, பதவியிறக்கப்பட்டதாகக் கண்டறியப்ப�ம் பணியாளர்கள் அல்ல� 
ெதாழிற்சங்கப் பாரபட்சச் ெசயல் காரணமாக பணியி�ள்ள உாிைமகள் மற்�ம் சிறப்�ாிைமகைள இழந்� 
அவஸ்ைதப்ப�ம் பணியார்கள், நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவக�க்� உள்ளாகி, பணியாளர் வி�ம்பினால், அேத 
ஊதியத்தி�ம் பதவி நிைலயி�ம் அேத அல்ல� அேத ேபான்ற ேவைலயில் மீண்�ம் அமர்த்�தல் உட்பட, 
இழந்த அைனத்� உாிைமகள் மற்�ம் சிறப்�ாிைமகைள�ம் மீண்�ம் ெபற த�தியளிக்கப்ப�வார்கள். 

 பணியாளர் ெதாழிற்சங்கப் பிரத�நித�கள், �ைறையக் ைகயா�தல் மற்�ம் 
உ�ப்பினர்கைளப் பிரத�நித�த்�வம் ெசய்தல் ேபான்ற அவர்கள� கடைமகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்�ம், பிரத�நித�கைள விைனத்த�றனாகச் ெசயற்படச் ெசய்ய 
நியாயமாகத் ேதைவப்படக் ��ய வசத�கைள வழங்�வதற்�ம் நல்லெதா� 
நைட�ைறயாக அவர்க�க்� ஊத�யத்�டன் ��ய நியாயமான ேநரத்ைத 
அ�மத�க்�மா� ஒப்பந்ததாரர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். ெபா�ந்தக் ��ய வசத�க�ம் 
ஓய்� ேநர�ம், பிரத�நித�த்�வம் ெசய்யப்ப�ம் பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக, 
பணியாளர் பிரத�நித�களின் எண்ணிக்ைக, �ட்� ஒப்பந்தத்த��ள்ள வழங்கல்கள் 
மற்�ம் பலவற்ைறப் ெபா�த்� ேவ�ப�ம். 
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g. பணியாளர்க�ம் அவர்கள� ெதாழிற்சங்கப் பிரதிநிதிக�ம் எதிர்த்தாக்�தல் இல்லாமல் �ட்�ப் ேபரம் 
ேப�தல் ஒப்பந்தத்�டன் இணங்�வ� சம்பந்தமாக ேமலாண்ைமயிடம் பிரச்சைனகைள எ�ப்ப ���ம். 

5. �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் 

a. �ட்�ப் ேபரம் ேப�த�ல் �தந்திரமாக ஈ�ப�ம் ெநறிப்ப�த்தப்பட்ட பணியாளர்களின் உாிைமைய 
சப்ைளயர் அங்கீகாிப்பார். 

b. சப்ைளயர் நல்ெலண்ணத்தில் ேபரம் ேப�வார். 

c. சப்ைளயர் நல்ெலண்ணத்தில், ைகெயாப்பமிட்ட �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் ஒப்பந்தம் எதன�ம் விதி�ைறகைள 
அந்த ஒப்பந்தத்தின் கால அள�க்� மதிப்பளிப்பார். 

d. நாட்�ச் சட்டமான� பிரத்திேயக ேபரம் ேப�தல் �கவராக �றிப்பிட்ட ெதாழிற்சங்கத்ைத(கைள) �றிப்பி�ம் 
சமயத்தில், சப்ைளயர் ெசல்�ப�யான �ட்� ஒப்பந்தத்தால் உள்ளடக்கப்ப�ம் விஷயங்கள் �றித்�, ேவ� 
பணியாளர் ��க்கள் அல்ல� நி�வனங்க�டன் �ட்�ப் ேபரம் ேப�த�ல் ஈ�படத் ேதைவயில்ைல. 

 

 

6. விைனத்த�றனான �ைற தீர்க்�ம் ெசயலாக்கம் 
பணி�ாி�ம் நிைலைமகள் மற்�ம் ேவைலவாய்ப்பின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான 
பணியாளர்கள� �ைறகைள எ�த்�க்��வதற்� அவர்க�க்� உத�ம் விைனத்திறனான �ைற தீர்க்�ம் 
ெசயலாக்கத்ைத சப்ைளயர் நி��வார். �றிப்பிட்ட �ைற தீர்க்�ம் ெசயலாக்கமான� ெதாழிற்சாைலயின் அள�, 
உள்�ர்ச் சட்டங்கள், கலாச்சாரம் மற்�ம் பலவற்ைறப் ெபா�த்�, ெதாழிற்சாைலக்�த் ெதாழிற்சாைல ேவ�ப�ம். 
ஆனா�ம் ெபா�வாக ஒ� விைனத்திறனான �ைற தீர்க்�ம் ெசயலாக்கத்தில் அடங்�பைவ: 

a. எ�த்��ல �ைற தீர்க்�ம் ெகாள்ைக�ம் அமலாக்�ம் ெசயல்�ைறக�ம். ெகாள்ைகயில் அடங்க 
ேவண்�யைவ: 

i. ேமலாண்ைமயிடம் �ைறகைளத் ெதாிவிப்பதற்�ம் தகவைல வழங்�வதற்�ம் பணியாளர்க�க்கான பல 
ேசனல்கள். உதாரணமாக: �ைற/ஆேலாசைனப் ெபட்�கள்; ேமற்பார்ைவயாளர்கள்/��த் தைலவர்கள்; HR 
�ைற/ஆேலாசைன அளிப்பவர்கள்; வணிகச் சங்கம்/ெதாழிலாளர் பிரதிநிதிகள்; “open door” ெகாள்ைக; 
நி�வன “hotlines”; �ன்றாம் தரப்�கள், ெதாழிலாளர் ��க்கள், ேமலாண்ைமக்�ம் ெதாழிலாளர் 
பிரதிநிதிக�க்�ம் இைடயிலான சந்திப்�கள், இன்�ம் பல; மற்�ம். 

ii. எதிர்த்தாக்�தல் நடக்�ம் என்ற அச்சமின்றியி�க்க பணியாளர் மிக வி�ம்பினால், நாட்�ச் சட்டத்தின் 
ேதைவக�க்� உள்ளாகி, இரகசியமாக (மற்�ம்/அல்ல� ெபயாின்றி) �ைறகைள எ�ப்�ம் ஆற்றல். 

b. �ைற தீர்க்�ம் ெசயலாக்கத்ைத�ம் �ைறகைள எ�ப்�வதற்� அவர்க�க்�ள்ள உாிைமைய�ம் 
பணியாளர்கள் அறிந்�ெகாள்�ம் வைகயில், அவர்க�டன் �ைற தீர்க்�ம் ெகாள்ைக �றித்� 
விைனத்திறனான தகவல்ெதாடர்�. 

c. ெகாள்ைக பற்றி�ம் அவர்கள� பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் பற்றி�ம் �ைறக�க்�ப் பதிலளிக்கப் 
ெபா�ப்பான பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளித்தல்; மற்�ம் 

d. பணியாள�க்� உாிய ேநரத்தில் பதில் கிைடப்பைத உ�திப்ப�த்த, �ைறகைள ஆவணப்ப�த்த�ம் 
தடமறிய�ம் ஒ� வழி�ைற. 

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நல்ல நைட�ைறயாக, ஒ� �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் ஒப்பந்தம் 
இ�க்�ம் இடத்த�ல், அந்த ஒப்பந்தத்த�ல் உள்ளடக்கப்ப�ம் எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் 
ஒப்பந்தத்த�ன் நகல் க�ைடக்கச் ெசய்�மா� சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். 
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7. பயிற்ச� 
சப்ைளயாின் பணியாளர் பயிற்சி நைட�ைறகளின் ப�தியாக (அமலாக்க ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வ 
தரநிைலையப் பார்க்க�ம்), ஒவ்ெவா� பணியாள�ம் இந்தத் தரநிைல�டன் ெதாடர்பான உாிைமகள் �றித்த 
பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம், எனேவ இந்த உாிைமகளானைவ இ�ப்பிடம் வாாியாக மாறக் ��ம் என்பைதப் 
�ாிந்� ஏற்கிறார். 

 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 

• ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (1948) 
 

• ILO Convention No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) 
 

• ILO Convention No. 135. Workers Representatives Convention (1971) 
 

• Universal Declaration of Human Rights (1948) (Articles 20(1) and (2) and 23(4)).

 நல்ல நைட�ைறகளாக இவற்ைறச் ெசய்�மா�ம் �ட சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்:  

o �ைற தீர்க்�ம் ெசயலாக்கம் வழியாக பணியாளர்கள் எ�ப்பிய பரந்த/�ைறயான 
பிரச்சைனக�க்�ப் பத�லளிக்க, த�ட்டங்கைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் உ�வாக்�தல்;  

o ெபா�த்தமான இடத்த�ல், �ைறகைளத் தீர்ப்பத�ல் ெதாழிலாளர் பிரத�நித�கைள�ம் பணியாளர் 
பங்ேகற்ைப�ம் ஈ�ப�த்தல்;  

o ேமல்�ைற�ட்�க்காக ஒ� ெசயலாக்கத்ைத வழங்�தல் (�றிப்பாக ஒ�க்கம் அல்ல� பணி 
��க்�ம் சந்தர்ப்பங்களில்); மற்�ம்  

o பணியிடத்த�ல் ெதளிவாகத் ெதாி�மா� ெதாழிலாளர் பிரத�நித�களின் விவரங்கைள 
இ�ைகயி�தல். 
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தரநிைல 
 

 

சப்ைளயாின் பணியாளர்கள் மாியாைத�ட�ம் ெகௗரவத்�ட�ம் நடத்தப்ப�கிறார்கள். உடல்சார், பா�யல்சார், 
உளவியல்சார் அல்ல� வாய்ச்ெசால்சார் ெதால்ைலெகா�த்தல் அல்ல� �ஷ்பிரேயாகத்தில் சப்ைளயர் ஈ�ப�வதில்ைல 
அல்ல� அைதச் சகிப்பதில்ைல. 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• உடல்சார் �ஷ்பிரேயாகம் என்பதில் உடல்சார்ந்த ஒ�க்கத்ைதப் பயன்ப�த்�தல் அல்ல� அ� �றித்த அச்��த்தல் 
(உடல்ாீதியான தண்டைன) உள்ளா�ம். 

• உளவியல்சார் மற்�ம் ெசால்சார் �ஷ்பிரேயாகம் என்பதில் அல�தல், பய��த்�தல் அல்ல� பணியாளர்கைள 
ேநாக்கி கி�க்காக்�ம் ெசாற்கைளப் பயன்ப�த்�தல் அல்ல� பணியாளாின் �ய ெகௗரவத்ைதக் �ைறக்க 
�யற்சிக்�ம் ெசாற்கள் அல்ல� ெசயல்கைளப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியைவ அடங்�ம். 

• பா�யல்சார் ெதால்ைலெகா�த்தல் அல்ல� �ஷ்பிரேயாகம் என்பதில் உள்ளடங்�பைவ: 

o ஒ�வாின் உடல், ேதாற்றம் அல்ல� பா�யல்சார் நடவ�க்ைக பற்றிய க�த்�கள் உட்பட 
வரேவற்கத்தகாத பா�யல்சார் க�த்�கள் மற்�ம் பா�யல் தன்ைமயான 
நடவ�க்ைககளின் �ன்ேனற்றங்கள் அல்ல� பாிந்�ைரகள். 

o தாக்�தல், இயக்கத்திற்� �ட்�க்கட்ைட ேபா�தல் அல்ல� த�த்தல் அல்ல� உடல்சார் 
இைட�� உட்பட வரேவற்கத்தகாத உடல்சார் நடவ�க்ைக. 

o பா�யல்சார் உற�க்காக உண்ைமயான அல்ல� �றிப்பான பாிமாற்றத்தில் 
வி�ப்பத்ேதர்�க்�ாிய பணி ஒ�க்கீ�கள் அல்ல� நடத்�ம் �ைறைய அளித்தல். 

o ம�க்கப்பட்ட பா�யல்சார் �ன்ேனற்றங்க�க்கான எதிர்நடவ�க்ைகயில் பணியாளர்கைள 
�ரணாக நடத்�மா� உள்ளாக்�தல். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. சப்ைளயர், 
ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகளின் உயர்�டன் 
இணங்�வார். 

2. HARASSMENT AND ABUSE POLICY 
a. சப்ைளயாிடம் ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகத்திற்� எதிரான ஒ� எ�த்��லக் ெகாள்ைக இ�க்க 

ேவண்�ம். 

b. Harassment and Abuse policy-இல் �ைறந்தபட்சம் இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

i. ேம�ள்ள தரநிைல மற்�ம் உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்�ன் ெபா�த்தமான சட்டங்க�க்� இணங்க, 
ேவைலவாய்ப்பில் ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகத்ைதத் த�க்கின்ற ஒ� �ற்�; 

ii. ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகமான நடத்ைத ெதாடர்பாக உள்ளார்ந்த 
�ைறைய(கைள)/�கார்கைள எ�ப்�வதற்கான �ைற(கள்) [ஒன்��டல் �தந்திரம் மற்�ம் �ட்� ேபரம் 
ேப�தல் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயில் �ைறதீர்க்�ம் ஏற்பா�கைளப் ப�க்க�ம்]; 

iii. அ�வ�க்கத்தக்க நடத்ைதயான�ட்ச் ேவைலவாய்ப்ைப நி�த்�தல் அல்ல� சட்ட அதிகாாிகளால் 
நடவ�க்ைக எ�த்தல் வைர மற்�ம் அ� உட்பட்ட ஒ�க்க நடவ�க்ைகக்� வழிவ�க்கலாம்; மற்�ம் 

iv. நல்ெலண்ணத்தில் ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகமாக நடத்�தல் அல்ல� நடந்�ெகாள்�தல் 
பற்றி �காரளித்ததற்� எதிர்பாக எந்தெவா� பணியாள�ம் தண்�க்கப்படேவா பழிவாங்கப்படேவா 
மாட்டார் என்ற �ற்�. 

c. தகவல்ெதாடர்�. பணியாளர்கள் ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாகமின்றி �தந்திரமாக இ�க்கக் ��ய 
அவர்கள� உாிைமையப் பற்றி அறி�ம் வைகயில், சப்ைளயர் அவர� harassment and abuse policy-ஐ 
பணியாளர்க�க்� விைனத்திறனாகத் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். விைனத்திறனான தகவல்ெதாடர்பில் அடங்�பைவ: 
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• �திதாக அமர்த்தப்ப�பவர்க�க்� வழிகாட்டல் பயிற்சி; 

• ேமற்பார்ைவயாளர்/ேமலாண்ைமப் பயிற்சி; 

• ெகாள்ைகைய பணியாளர் அறிவிப்�ப் பலைகயில்(களில்) அல்ல� பணியாளர்கள் அவற்ைற எளிதில் 
ப�க்கக் ��ய பிற இடங்களில் இ�ைகயி�தல். 

d. பணியாளர் பயிற்ச�. சப்ைளயர், harassment and abuse policy-ஐ அமலாக்க�ம், ெசயற்ப�த்�வதற்�ம் 
ெபா�ப்பாக�ள்ள தம� பணியாளர்க�க்� அவர்கள� பணிகைள�ம் ெபா�ப்�கைள�ம் பற்றி பயிற்சியளிப்பார். 

3. பா�காப்� அ�வலர் 

�� ேநர சப்ைளயர் பணியாளர்களாகேவா ெவளிப்�ற ேசைவ வழங்�நாின் �ைண ஒப்பந்தப் பணியாளர்களாகேவா 
இ�ந்தா�ம், ேவைலத் தலத்தி�ள்ள பா�காப்� அ�வலர், பணியாளாின் ெகௗரவத்ைத�ம் பா�காக்�ம் அேதேவைள, 
பா�காப்� மற்�ம் பத்திரத்தின் அதிகபட்ச நிைலகள் இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்�ம் ஒ� வழியில், வழக்கமான மற்�ம் 
அவசரநிைலச் ெசயற்பா�கைள நடத்த ேவண்�ம். இ� கீேழ�ள்ள ேதைவகைளப் பின்பற்�வைத உள்ளடக்�ம். 

a. Written Policy. சப்ைளயாிடம் ஒ� written security policy இ�க்க ேவண்�ம், இதில் ேதாற்றம், தனிப்பட்ட 
நடத்ைத, ெபா�ப்� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் பற்றிய அறி� ஆகியவற்�க்கான ேதைவகள் உள்ளடங்�ம். 
பா�காப்� அ�வல�க்� அவர� பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �றித்� பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். 

b. அத�காரத்ைதப் பயன்ப�த்�தல். பா�காப்� அ�வர் எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் 
பார்ைவயாளர்க�க்�ம் நன்றிைய�ம் மாியாைதைய�ம் அளித்� தம� தினசாிக் கடைமகைளச் ெசய்ய 
ேவண்�ம். வழக்கமான ேவைலச் ெசயற்திறனில் அதிகாரம் எைத�ம் பயன்ப�த்தக் �டா�, ஆனா�ம் 
தற்காப்� உண்ைமயில் அவசியமான �ழ்நிைலகளில் இ� விதிவிலக்� (அதாவ�, அவர்க�க்� அல்ல� 
பிற பணியாளர்க�க்� ெதளிவான மற்�ம் தற்கால ஆபத்� இ�த்தல்). இந்த வரம்�க்�ட்பட்ட 
சந்தர்ப்பங்களில் அதிகாரத்ைதப் பயன்ப�த்�வ� �ழ்நிைலக்� விகிதசமமாக�ம், நாட்�ச் சட்டத்தின் 
எல்ைலக�க்� உள்ேள�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

c. ெந�க்க� ேமலாண்ைம. அ�வலர் அல்ல� ெசாத்�க்� எதிரான வன்�ைற அல்ல� சாத்தியமான 
வன்�ைற சம்பந்தப்ப�கின்ற ஒ� ெந�க்க�யான �ழ்நிைல அைடயாளம் காணப்ப�ம்ேபா�, 
பா�காப்� அ�வர் உடன�யாக சப்ைளயாின் ேமலாண்ைமயிடம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். அத்தைகய 
ெந�க்க�ச் �ழ்நிைலகைள ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

d. ஆ�தங்களின் உபேயாகம். அ�க்க� வன்�ைற நடக்கின்ற நா�களில் பணியாளர்கள் மற்�ம் ெசாத்தின் 
பா�காப்�க்காக ஆ�தம் ைவத்தி�க்க ேவண்�ய பதவி(கள்) இ�ந்தால் தவிர, எந்த வைகயான 
ஆ�தங்கைள�ம் ெகாண்�ெசல்வ� பாிந்�ைரக்கப்படவில்ைல. இத்தைகய சந்தர்ப்பங்களில், அந்த 
ஆ�தங்கைளச் சாியாகக் ைகயா�வதற்�ம் பராமாிப்பதற்�ம் பயிற்சிைய வழங்�கின்ற ஒ� அைமப்�, 
சப்ைளயர் அல்ல� பா�காப்�ச் ேசைவ வழங்�நாிடம் இ�க்க ேவண்�ம். தனிப்பட்ட ஆ�தங்கைள எந்த 
ேநரத்தி�ம் சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்க�க்�க் ெகாண்�வரக் �டா�. 

e. பணியாளாிடம் ேத�தல்கைள ேமற்ெகாள்�தல். தி�ட்� அல்ல� சட்டவிேராத ெசயற்பா�க�க்� எதிரான 
பா�காப்�க்� பணியாளாிடம் ேத�தல்கைள ேமற்ெகாள்�தல் அவசியம் என்றால், சப்ைளயர் அத்தைகய 
ேத�தல்கைள நடத்�வதற்கான தரநிைலகள் ெதாடர்பாக, உள்�ர் ெதாழிலாளர் சைப அல்ல� பிற 
ெபா�த்தமான அரசாங்க �கைம�டன் �த�ல் கலந்தாேலாசிக்க ேவண்�ம். “ேபட்-ட�ன்கள்” மற்�ம் 
ைகப்ைபகைளத் திறத்தல் ேபான்றவற்ைறச் ெசய்� பணியாளாிடம் ேத�தல்கைள ேமற்ெகாள்வ� பதவிையப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல் எல்லாப் பணியாளர்களிட�ம் சமமாகச் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். எல்லாப் பணியாளர்களிட�ம் 
ெவளிப்பைடயாகத் ேத�தல்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம், உடல்சார்ந்த ேத�தல்கள் எைத�ம் பணியாளாின் 
அேத பா�னத்ைதச் ேசர்ந்த பா�காப்� அ�வலரால் தனிநப�க்கான மாியாைத�டன் நடத்த ேவண்�ம். 

f. ஓய்விடங்கள். பணியாளர்களின் பா�காப்�க்�ம், ஆண்கைள�ம் ெபண்கைள�ம் ேவறாக்�வதற்�ம் ேவைலத் 
தலத்தில் பா�காப்�ச் ேசைவகள் கிைடக்கின்றன என்பைத ஓய்விடப் பா�காப்� அ�வலர் உ�திெசய்ய 
ேவண்�ம். ஊரடங்�ச் சட்டம் இ�ந்தால், அ� நியாயமாக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ஊரடங்ைக 
அமலாக்�வதில் பா�காப்� அ�வலாின் பணிகள் �றித்� பணியாளர்க�க்�த் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

g. பயிற்ச�. சப்ைளயாின் written security policy and harassment & abuse policy �றித்� எல்லாப் பா�காப்� 
அ�வல�க்�ம் பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். ேவைல ெதாடர்பான பயிற்சி அைனத்ைத�ம் ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 
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4. ஆவணத்ைதத் தக்கைவத்தல் 

ெதால்ைலெகா�த்தல் மற்�ம் �ஷ்பிரேயாக மீறல்கள் ெதாடர்பான எல்லா ஆவணத்ைத�ம் ேகட்�ம்ேபா� Nike 
அல்ல� ஒ�க்கப்பட்ட �ன்றாம் தரப்� பிரதிநிதிக�க்� (ஆ�ட்டர்கள் அல்ல� சாிபார்ப்பவர்கள்) வழங்�ம்ப� 
சப்ைளயர் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

 
 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 
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தரநிைல 
 

 

பணியாளர்கைள ேவைலக்� அமர்த்தி�ள்ள நாட்�ன் சட்டப்ப� அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள வழக்கமான மற்�ம் 
மிைகேநரங்கைள விட அதிக ேநரத்திற்� பணியாளர்கைளக் ெகாண்� சப்ைளயர்கள் ேவைல ெசய்விக்க மாட்டார்கள். 
வழக்கமான ேவைல வாரமான� 48 மணிேநரத்ைத விட அதிகாிக்கா�. பணியாளர்கள் ஒவ்ெவா� ஏ�-நாள் காலத்தி�ம், 
�ைறந்த� ெதாடர்ச்சியான 24 மணிேநர ஓய்ைவ எ�க்க சப்ைளயர் அ�மதிப்பார். மிைகேநரப் பணி எல்லாேம இணங்கிச் 
ெசய்யப்ப�வதாக இ�க்�ம். மிைகேநரத்ைத வழக்கமான அ�ப்பைடயில் ெசய்�மா� சப்ைளயர்கள் ேகாரமாட்டார்கள், 
அேதா� அவர்கள் எல்லா மிைகேநரப் பணிக்�ம் பிாீமியக் கட்டணம் ஒன்றில் ஊதியம் ெகா�ப்பார்கள். தனிச்சிறப்பான 
�ழ்நிைலகளில் தவிர, ஒ� வாரத்தி�ள்ள வழக்கமான மற்�ம் மி�திேநர மணிேநரங்களின் �ட்�த்ெதாைக 60 
மணிேநரங்கைளக் கடக்கா�. 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 சப்ைளயாின் �ழ்நிைலக் கட்�ப்பாட்ைட மீ�ம் அசாதாரண �ழ்நிைலகள் “வ�க்கட்டாய நிைல” என 
அைழக்கப்ப�ம். இயற்ைக ெசயல்கள் (தீ, ெவள்ளம், நிலந�க்கம் அல்ல� பிற இயற்ைகப் ேபரழி� ேபான்ற), ேபார் 
அல்ல� உள்நாட்� அைமதியின்ைம மற்�ம் மின்சாரம் ேபான்ற அத்தியாவசிய பயன்பா�களின் தைட அல்ல� 
இைட�� ேபான்றைவ�ம் இதில் அடங்�ம். 

 மணிேநரப் பணியாளர்கள் எனப்ப�பவர்கள் நாட்�ச் சட்டத்திற்� ேதைவயான மணிேநர 
அ�ப்பைடைய (��தல் ேநரம் பணிெசய்�ம் பணியாளர்கள்) ஈ�கட்�ம் உற்பத்தித் 
ெதாழிலாளர்கள் ஆவர். மணிேநரப் பணியாளர்கள் எனப்ப�பவர்கள் நிர்வாகப் பணியாளர் அல்ல� 
நாட்�ச் சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்ப�ம் சம்பள அ�ப்பைடயில் பணம் ெப�பவைர 
உள்ளடக்கியதல்ல. 

 மிைகேநரம் என்ப� நாட்�ச் சட்டத்தால் வைரய�க்கப்பட்ட வழக்கமான ேவைல ேநரத்�டன் ேசர்த்�ச் 
ெசய்யப்ப�ம் ேவைலயின் ேநரமா�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. சப்ைளயர், 
ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகளின் உயர்�டன் 
இணங்�வார். 

2. வழக்கமான ேவைல ேநரங்கள் 

a. ேவைல ெசய்த மணிேநரம். மணிேநரப் பணியாளர்க�க்� நாட்�ச் சட்டத்தால் (“ஊதியம் சாியான ேநரத்தில் 
ெச�த்தப்ப�ம்” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பார்க்க�ம்) வைரய�க்கப்பட்ட 
விதி�ைறக்ேகற்ப “பணி ெசய்த எல்லா ேநரத்திற்�ம்” �ைறந்தபட்ச சம்பளமாவ� வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

b. ேநரம் கண்காணிக்�ம் அைமப்�. �ல்�யமான ேநர அைமப்பில் மணிேநரப் பணியாளர்களின் தினசாிப் 
பணிேநரத்ைதப் பதி�ெசய்�ம் ேநரம் கண்காணிக்�ம் அைமப்ைப சப்ைளயர் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். ெதாடக்கம் 
மற்�ம் ��� ேநரம் இரண்ைட�ம் பதி� ெசய்ய, ேநரம் கண்காணிக்�ம் அைமப்� பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. 
வழக்கமான மற்�ம் ��தல் பணிேநரம் இரண்�ேம ஒேர ேநரத்தில் ஆவணத்தி�ம் அைமப்பி�ம் பதி� 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். மணிேநரப் பணியாளர்களின் ஊதியம், ேநரம் கண்காணிக்�ம் அைமப்பின் 
கண்காணிப்பின்ப� ேவைல ெசய்த ெமாத்த மணி ேநரத்தின் அ�ப்பைடயில் கணக்கிடப்ப�ம். 
i. “ேநரம் தவறாைம” என்ப� ஷிஃப்�க்� �ன்ேபா அல்ல� பின்ேபா ெபா�வாக வைரய�க்கப்பட்ட 

15 நிமிடங்க�க்� மிகாமல் இ�ப்பதா�ம். 
ii. பின்வ�ம் நிபந்தைனகளில், ஷிஃப்�க்� �ன்ேபா அல்ல� பின்ேபா 30 நிமிடங்க�க்�ள் பணியாளர்களின் 

தினசாிப் பணிேநரத்ைதப் பதி�ெசய்வ�, “ேநரம் தவறாைம” எனக் க�தப்ப�ம்: 
a. ஆயத்த ேநரத்திற்கான ஊதியம் ெதாடர்பான எந்தத் ேதைவைய�ம் ேசர்த்�, பணி ெசய்த 

மணிேநரம் ெதாடர்பான நாட்�ச் சட்டத்தின் வைரயைறக்� இ� ெபா�ந்�ம்; 
b. ெதாழிலாளர்கள் �றிப்பிடத்தக்க ேவைலக்� �ன்/ேவைலக்�ப் பின் உள்ள நடவ�க்ைககளில் 

ஈ�பட்��ப்பார்கள். எ�த்�க்காட்டாக, �� தானியங்கி உற்பத்திச் ெசய�க்�, பணியாளர்கள் “�த்தமான 
அைற” உள்ள பணியிடத்தில் ேவைல ெசய்ய ேவண்�ய ேதைவ இ�ந்தால், அவர்கள் சிறப்� சீ�ைடகள் 
அணிவ�, ஷிப்ட்�க்� �ன்� அல்ல� பின்� பா�காப்�ச் ேசாதைனக்� உட்ப�வ� ேபான்றவற்ைறச் 
ெசய்ய ேவண்�ம்; 
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c. ெதாழிலாளர்க�க்� உள்ேள/ெவளிேய ெசல்�ம் ேநர நைட�ைறகள் பற்றி அறி��த்தப்பட 
ேவண்�ம்; மற்�ம் 

d. விதிவிலக்� Nike ஆல் எ�த்��லம் அங்கீகாிக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 
e. ஷிஃப்�ற்� வ�வதற்� அல்ல� ��ந்� ெசல்வதற்� 30 நிமிட கால இைடெவளிையப் 

பயன்ப�த்திக்ெகாள்வ� எ�ம் ஆதரவான நைட�ைறயான� ெதாழிலாளர்களின் வசதிக்காக 
ஏற்ப�த்திய�. 

c. �ல்�யம், நம்பகத்தன்ைம மற்�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய உ�திெசய்ய, ெபா�வாக ேநரம் 
கண்காணிக்�ம் அைமப்� இயந்திரத்�வமாக அல்ல� மின்ன�த்�வமாக இ�க்க ேவண்�ம். 
இயந்திரத்�வம் அல்லாத அல்ல� மின்ன� அ�ப்பைடயிலான அைமப்பிற்� (எ.கா. ைகயால் 
எ��ம் ேநர அட்ைடகள்) Nike ஆல் ஒப்�தல் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

d. ேவைல ேநரத்த�ல் அல்ல� ஷ�ஃப்�ல் மாற்றம்: ெதாழிலாளாின் ேவைல ேநரம் மாறினால் (எ.கா. 
சாதாரண ஷிஃப்�ல் இ�ந்� பல ஷிஃப்ட் அல்ல� �ழற்சி �ைற ஷிஃப்�ற்�) பணியாளர்க�க்� 24 
மணிேநரத்திற்� �ன்னதாகேவ அறிவிப்� வழங்கப்ப�ம். 

3. மிைகேநரம்/பணி�ாி�ம் ேநரங்கள் மீதான வரம்�கள் 

a. பணி�ாி�ம் ேநரங்கள் மற்�ம் மிைகேநரங்களில் பணி�ாிதல் �றித்த தினசாி, வாராந்திர மற்�ம் 
வ�டாந்திர வரம்�கள் ெதாடர்பாக நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவக�டன் சப்ைளயர் இணங்க ேவண்�ம். 

b. பிாீமியக் கட்டணம். மிைகேநரத்திற்� �ைறந்தபட்சப் பிாீமியக் கட்டணத்தின்ப� ஊதியமளிக்க 
ேவண்�ம், இ� நாட்�ச் சட்டத் ேதைவகளின் அதிகபட்சத்திற்� அல்ல� பணியாளாின் அ�ப்பைட 
மணிேநரக் கட்டணத்தின் 125%-க்�ச் சமமாக இ�க்க ேவண்�ம். 

c. மிைகேநரம் உட்பட்ட ெமாத்தப் பணி ேநரமான�, “அசாதாரண �ழ்நிைலகள்” (கீேழ பார்க்க�ம்) 
�லம் நியாயப்ப�த்தப்பட்டால் தவிர, வாரத்திற்� 60 மணிேநரம், நாட்�ச் சட்டத்தின் கீ�ள்ள 
வரம்�கள் ஆகியவற்றில் �ைறந்தைத விட அதிகாிக்கா�. 

d. உள்�ர் மிைகேநர அ�மத�ப்பத்த�ரங்கள். ஒ�ங்��ைறயில் அ�மதிக்கப்பட்ட 
மணிேநரத்திற்�ம் அதிக ேநரங்களில் ேவைல ெசய்வதற்� பணியாளர்க�க்கான அ�மதிையப் 
ெப�வதற்� சப்ைளயைர நாட்�ச் சட்டம் அ�மதித்தால், சப்ைளயர் அதற்� விண்ணப்பிக்கக் 
��ம் மற்�ம் பின்வ�ம் நிபந்தைனகளில் அந்த அ�மதிப் பத்திரத்ைதப் பயன்ப�த்தக் ��ம்: 
i. அ�மதிப் பத்திரமான� நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவக�க்� இணங்க ெபறப்பட்�ள்ள�, நகராட்சி 

நிைல அல்ல� அதற்�ம் உயர் நிைலயில் வழங்கப்பட்ட�; 
ii. அதன் நகலான� பணியிடத்தில் இ�ைகயிடப்பட்�ள்ள�; 
iii. ��தல் மிைகேநரங்களில் ேவைல ெசய்வ� தன்னார்வத்திற்�ாிய�; மற்�ம் 
iv. “அசாதாரண �ழ்நிைலகள்” (கீேழ பார்க்க�ம்) ஏற்ப�ம்ேபா� தவிர, பணி�ாிந்த ெமாத்த 

ேநரங்கள், வாரத்திற்� 60 மணிேநரத்ைத விட அதிகாிக்கக் �டா�. 

e. அசாதாரண �ழ்நிைலகள் 

i. அசாதாரண �ழ்நிைலகளின் வரம்பிட்ட �ழ்நிைலயி�ம் நாட்�ச் சட்டத்தால் 
அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள இடத்தி�ம், பின்வ�ம் நிபந்தைனகளில் பணி�ாி�ம் ெமாத்த ேநரமான� 
வாரத்திற்� 60 மணிேநரத்ைத விட அதிகாிக்கா�: 

(அ.) சப்ைளயர், Nike-இடம் உடன�யாகத் ெதாிவித்�, �ன்�ட்�ய எ�த்��ல அ�மதிையப் ெப�வார்; 

(ஆ.) ��தல் மிைகேநரத்திற்கான ேதைவையக் �ைறப்பதற்�, சப்ைளயர் நியாயமான 
நடவ�க்ைககைள எ�ப்பார் மற்�ம் பணி�ாியப்ப�ம் ஏேத�ம் ��தல் மிைகேநரம் என்ப� அசாதாரண 
�ழ்நிைலகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்� அவசியமான அள�க்� வரம்பிடப்ப�ம் மற்�ம்; 

(இ.) பணி�ாியப்ப�ம் ஏேத�ம் ��தல் மிைகேநரங்கள் தன்னார்வத்தில் ெசய்யப்ப�ம். 

ii. Nike ஆன� சந்தர்ப்பத்திற்� ஏற்ப “அசாதாரண �ழ்நிைலகளின்” ேகாரல்க�க்�க் கீழ் ��தல் 
மிைகேநரத்ைதச் ெசய்வதற்கான ேகாாிக்ைககைள மதிப்பாய்� ெசய்�, விதிவிலக்� இ�ந்தால் அதன் கீழ் 
அ�மதிக்கப்ப�ம் ��தல் மிைகேநரத்தின் நிைலைய�ம் கால அளைவ�ம் தீர்மானிக்�ம். 

  



மிைகயில்லாத பணி�ாி�ம் ேநரங்கள் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

பணி ேநரம் அதிகமாக இ�க்கக் �டா� CLS - பக்கம் 24 ெசப்டம்பர் 2017  

4. வி��ைற நாட்கள் (ஓய்� நாள்) 

a. இைடேவைளகள் மற்�ம் ஓய்� நாட்கள் ெதாடர்பாக, நாட்�ச் சட்டம் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகளின் 
ேதைவக�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

b. “அசாதாரண �ழ்நிைலகளில்” (ேமேல பார்க்க�ம்) தவிர அல்ல� “switching policy”-க்� இணங்க 
(கீேழ பார்க்க�ம்), ஒவ்ெவா� ஏ� நாள் காலத்தி�ம் பணியாளர்கள் �ைறந்த� 24 மணிேநரம் 
ெதாடர்ச்சியான ஓய்ெவ�க்க அ�மதிக்கப்ப�வார்கள். 

 

 

c. Switching policy 
i. பின்வ�ம் நிபந்தைனகளில் ெதாழிற்சாைலகள் ஓய்� நாைள மாற்றக் ��ம்: 

 இ� நாட்�ச் சட்டத்திற்� இணக்கமாக உள்ள�; 
 பணியாளர்க�க்� �ைறந்த� 24 மணிேநரத்திற்� �ன்ேப அறிவிப்� வழங்கப்பட்�ள்ள�; 
 ஏேத�ம் ெபா�த்தமான வணிகச் சங்கம் அல்ல� ெதாழிலாளர் பிரதிநிதிக�டன் 

ஆேலாசிக்கப்பட்�ள்ள�; 
 மாற்றப்பட்ட நாளான� பணியாளர்களின் வாராந்திர பணி�ாி�ம் ேநரத்ைத 60 மணிேநரத்திற்�ம் 

(அல்ல� �ைறவாக இ�ந்தால் உள்நாட்�ச் சட்டத் ேதைவகைள) அதிகமாக்கா�. 

ii. ஓய்� நாளான� 24 மணிேநரத்திற்�ம் �ைறவான அறிவிப்பில் மாற்றப்பட்டால், 
பணி�ாிந்த நா�க்� மிைகேநர ஊதியப்ப� ெச�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் பணிையத் 
தன்னார்வமாகச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

iii. பணியாளர்க�க்� ��தல் ேதைவகைள�ம் பா�காப்ைப�ம் வழங்கி, நாட்�க்�த் 
தனித்�வமான Switching Policies அமலாக்கப்படக் ��ம். 

5. மிைகேநர மணிேநரங்கள் உடனிணக்கமானைவ 

a. மிைகேநர மணிேநரங்களின் தன்னார்வம் ெதாடர்பாக, நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவக�டன் 
சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

b. நாட்�ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டாய மிைகேநரம் அ�மதிக்கப்பட்டால், ��க்�ம் அமர்த்தப்ப�ம் 
ேநரத்தில் இந்தத் ேதைவையத் ெதாிவிப்பதன் �லம், மிைகேநரம் பணி�ாிய ேவண்�யி�ப்பதற்� 
பணியாளர்கள் ஒப்�தலளிக்க ேவண்�ம். கட்டாய மிைகேநரம் ேதைவப்ப�ம் என்றால், 
சாத்தியமான ேபாெதல்லாம், �ைறந்த� 24 மணிேநரத்திற்� �ன்பாக பணியாளர்க�க்� 
அறிவிப்� வழங்க ேவண்�ம். 

c. 24 மணிேநரத்திற்�ம் �ைறவான ேநரத்தில் �ன்�ட்�ய அறிவிப்ைப அளித்�, “அசாதாரண 
�ழ்நிைலகள்” அல்ல� “மாற்றிய ேநரங்களில்” உள்�ர் மிைகேநர அ�மதிப் பத்திரத்தின் கீழ் 
ெசய்யப்ப�ம் ��தல் மிைகேநர மணிேநரங்கள் எ��ம் தன்னார்வமாகச் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

 

 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� 
ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள்.  

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நல்லெதா� நைட�ைறயாக, சாத்த�யமான ேபாெதல்லாம், 
வாரத்த�ன் �றிப்பிட்ட ஒேர நாளில் ஓய்� நாைள எ�க்�ம் விதமாகத் த�ட்டமிட 
ேவண்�ம், இதனால் பணியாளரால் அந்த ஓய்� நா�க்காகத் த�ட்டமிட ���ம். 

 
 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறயாக, தன்னார்வ மிைகேநரத்ைதக் ேகா�வதன் 

�லம், ��தல் ேநரங்க�க்கான அதன் ேதைவைய �த�ல் �ர்த்த�ெசய்வதற்� 
�யற்ச�க்�மா� சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார். 
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தரநிைல 
 

 

பணியாளர்களின் அ�ப்பைடத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்�ம் சிறிதள� உசிதமான வ�மானத்ைத வழங்�வதற்�ம் 
ேபாதியதாக�ள்ள ஒ� வழக்கமான பணி வாரத்திற்கான ஊதியத்ைதப் ெபற, ஆேணா ெபண்ேணா ஒவ்ெவா� 
பணியாள�க்�ம் உாிைம�ள்ள� என்பைத சப்ைளயர் �ாிந்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். சப்ைளயாின் பணியாளர்க�க்�, 
நாட்�ன் சட்டப்ப� ேதைவயான �ைறந்தபட்சக் ��, நைட�ைறயி�ள்ள �� ஆகியவற்றில் எ� அதிகமாக இ�ந்தா�ம், 
�ைறந்த� அ� சாியான ேநரத்தில் ெச�த்தப்ப�ம், ேம�ம் வி��ைறகள் மற்�ம் வி�ப்�கள் மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� 
���ம்ேபா� சட்டப்ப�யான �ட்�ப்பிாிப்� ஆகியைவ உட்பட சட்டப்ப�யாகக் கட்டாயமான ஆதாயங்கள் 
அளிக்கப்ப�ம். ெகா�ப்பனவி��ந்� ஒ�ங்�சார்ந்த கழி�கள் எ��ம் பி�க்கப்படா�. ஊதியமான� பணியாளர்களின் 
அ�ப்பைடத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்யாம�ம் சிறிதள� உசிதமான வ�மானத்ைத வழங்காம�ம் உள்ளேபா�, 
அவற்ைறச் ெசய்�ம் ஊதியத்ைதப் ப�ப்ப�யாகப் �ாிந்�ெகாள்வதற்�, சப்ைளயர் அதற்கான உத்திகைள உ�வாக்�வார், 
தகவல் ெதாிவிப்பார் மற்�ம் அமல்ப�த்�வார்.  

ெபா�ள் விளக்கம் 
 

 

 ஊத�யம் என்ப� சப்ைளயரால் பணியாள�க்� வழங்கப்ப�ம் (பணம்சார் மற்�ம் பணம்சாரா) ��க�ம் 
ஆதாயங்க�ம் ஆ�ம். 

 நடப்பி�ள்ள �� என்ப� ஒேர பிாிவில் ெசய்�ம் ேவைலக்�ம் ஒப்பிடக்��ய ெபா�ப்� மற்�ம் அ�பவ 
நிைலக�க்�ம், ெதாடர்பான நாட்�ல் அல்ல� நாட்�ன் மண்டலத்தில் ெபா�வாகச் ெச�த்தப்ப�ம் ��யின் 
அளவா�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. பணியாளர்களின் அ�ப்பைடத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்�ம் சிறிதள� உசிதமான வ�மானத்ைத 
வழங்�வதற்�ம் ேபாதியதாக�ள்ள ஒ� வழக்கமான பணி வாரத்திற்கான ஊதியத்ைதப் ெபற, ஒவ்ெவா� 
பணியாள�க்�ம் உாிைம�ள்ள� என்பைத சப்ைளயர் �ாிந்� ஒப்�க்ெகாள்கிறார். ஊதியமான� பணியாளர்களின் 
அ�ப்பைடத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்யாம�ம் சிறிதள� உசிதமான வ�மானத்ைத வழங்காம�ம் உள்ளேபா�, 
அவற்ைறச் ெசய்�ம் ஊதியத்ைதப் ப�ப்ப�யாகப் �ாிந்�ெகாள்வதற்�, சப்ைளயர் அதற்கான உத்திகைள 
உ�வாக்�வார், தகவல் ெதாிவிப்பார் மற்�ம் அமல்ப�த்�வார். கீேழ பத்தி 10-ஐப் பார்க்க�ம். 

3. அ�ப்பைட ஊத�ய நைட�ைறகள் 

a. �ைறந்தபட்சமாக, மிைகேநரத்திற்� பிாீமியம் ஊதியப்ப�யான ெகா�ப்பன� உட்பட, பணியாளர்கள் 
ெபா�த்தமான சட்டப்ப�யான �ைறந்தபட்ச ��ையப் ெப�வார்கள். பணி ேநரங்கள் ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பார்க்க�ம். 

b. ��க�ம் ஆதாயங்க�ம் ஒ�ங்��ைறயான மற்�ம் உாிய ேநர அ�ப்பைடயில் ெச�த்தப்ப�ம் அல்ல� 
வழங்கப்ப�ம். அத்தைகய ஊதியமான� �ைறயாக வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மற்�ம் நாட்�ச் சட்டத்தின் 
ேதைவக�க்� இணங்க ��கள் இ�ப்பதாக ெபா�த்தமான அரசாங்க அதிகாாிக�க்� அறிக்ைக 
அ�ப்பப்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, சட்டப்ப� ேதைவயான வாிகைளச் ெச�த்�வைதத் தவிர்க்�ம் அல்ல� 
ேதைவயான ெதாைககைளக் கழிக்�ம் ேநாக்கத்திற்காக, பணி�ாிந்த மணிேநரங்க�க்கான ெகா�ப்பனவான� 
“ச�ைகத்ெதாைக” என்பதாக அல்ல� ெகா�ப்பனவின் ேவ� வ�வமாக தவறாக வைகப்ப�த்தப்படா�. 

c. உ�ப்ப� �தம் ��கள் மற்�ம் ஒ�க்கீ�கள். ஒ�க்கீட்� இலக்�கள் அல்ல� உ�ப்ப� �தம் �� 
ஒப்பந்தங்கள் எவ்வா� இ�ந்தா�ம், ஒவ்ெவா� பணியாள�ம் பணி�ாிந்த ேநரங்க�க்�, �ைறந்த� 
சட்டப்ப�யான �ைறந்தபட்சக் ��ையப் ெப�கிறார் மற்�ம் மிைகேநரத்திற்காக நாட்�ச் சட்டம் மற்�ம் 
இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயின்ப� ஊதியளிக்கப்ப�கிற� என்� சப்ைளயர் 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

d. ஊதியமான� பணியாளர்களின் வசதிக்ேகற்ப ேநர� ைவப்�த்ெதாைகயாக, ெராக்கமாக அல்ல� 
காேசாைல வ�வில் ெச�த்தப்ப�ம். 

e. ெசய்த ேவைலக்காக இன்�ம் ெச�த்தப்படாத ��கள். அ�ப்பைட மற்�ம்/அல்ல� மிகேநரக் ��கைளத் 
தவறாகக் கணக்கி�தல் உட்பட, ணியாளெரா�வர் சம்பாதித்த ��கள் சாியாகச் ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
தவறாகக் கணக்கிட்ட ேநரத்தி��ந்� அல்ல� �ைறந்த� ஒ� வ�ட காலத்திற்� ெச�த்தப்பட ேவண்�ய 
��கைளச் ெச�த்�வதற்� சப்ைளயேர ெபா�ப்பாளியாக இ�ப்பார். நாட்�ச் சட்டமான� இன்�ம் 
ெச�த்தப்படாத ��ையச் ெச�த்�ம் கடப்பாட்�க்� நீண்ட காலங்கைள அைமக்கக் ��ம். 
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f. பாரபட்சமின்ைம. ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் சம மதிப்�ள்ள பணிக்காக சம மதிப்�ள்ள ஊதியத்ைதப் ெபற 
ேவண்�ம். பார்க்க�ம் சப்ைளயர், ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பாரபட்சம் 
பார்க்க மாட்டார். 

4. கழி�கள் 

a. ஒ�க்கம் சார்ந்த கழி�கள். ஒ�க்கம் சார்ந்த ேநாக்கங்க�க்காக ��களி��ந்� கழி�கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படா� அல்ல� க�தப்ப�ம் பணியாளாின் ெவளிப்பைடயான எ�த்��ல அ�மதி இல்லாமல் 
அ�மதிக்கப்ப�ம் உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்�ன் சட்டத்தால் கழி�கள் எ��ம் வழங்கப்படா�. ெசயற்திறன் 
அல்ல� நடத்ைத சார்ந்த பிரச்சைனகைள, ேவ� ெசயற்திறன் ேமலாண்ைம �ைறகைளப் பயன்ப�த்திக் 
ைகயாள ேவண்�ம், இவற்றில் ஆேலாசைனயளித்தல், எச்சாிக்ைககள் மற்�ம்/அல்ல� ெதாடர்கின்ற பயிற்சி 
ேபான்றைவ உள்ளடங்கக் ��ம். 

b. இந்தக் ெகாள்ைகயான�, ெதாழிற்சாைல அல்ல� தனிநபாின் ெசயற்திறனின் அ�ப்பைடயில், உசிதமான 
ேபானஸ்கைளக் கட்�ப்ப�த்�வதி��ந்� அல்ல� விலக்�வதி��ந்� சப்ைளயைரத் த�க்கா�. 

c. பணியாளர்கள் அவர்கள� ேவைலச் ெசயற்பா�கைளச் ெசய்வதற்காக, க�விகைள வாங்க பணம் ெச�த்தத் 
ேதைவயி�க்கா�. நாட்�ச் சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்பட்டவா�, சப்ைளயாின் க�விகள் அல்ல� ெசாத்தின் 
இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்�, ெபா�ப்பாகக் கண்டறியப்ப�ம் பணியாளர்கள் நிதிசார் ெபா�ப்ைப ஏற்கக் 
��ம். 

d. ேவைலவாய்ப்�த் த�த�க் கட்டணங்கள். ேதைவயான �சாக்கள், உடல்நலச் ேசாதைனகள், 
ேவைலவாய்ப்ைபப் பதி�ெசய்தல் அல்ல� ேவைல அ�மதிப் பத்திரக் கட்டணங்கள் உட்பட, 
ேவைலவாய்ப்�த் த�தி�டன் சம்பந்தப்பட்ட ��கள், ெசல�கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வாிகள் 
ேபான்றவற்ைற சப்ைளயர் ��களி��ந்� கழிக்க மாட்டார். 

e. ெதாழிற்சங்க நி�ைவகள். ெசல்�ப�யா�ம் �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் ஒப்பந்தத்தில் 
�றிப்பிட்��ந்தால் அன்றி, தனிநபர் பணியாளாின் ெவளிப்பைடயான, எ�த்��ல ஒப்�தல் 
இல்லாமல், பணியாளர்களின் ஊதியத்தி��ந்� ெதாழிற்சங்க உ�ப்�ாிைம நி�ைவகள், 
கட்டணங்கள், அபராதங்கள் அல்ல� பிற மதிப்��கைள சப்ைளயர் கழித்�க்ெகாள்ள மாட்டார். 

f. சட்டப்ப� கட்டாயமில்லாத, ஆனால் ��தல் ஆதாயங்கள், காப்�� மற்�ம் ேசமிப்�த் திட்டங்கள் ேபான்� 
பணியாள�க்கான ஒ� வி�ப்பமாக அளிக்கப்ப�கின்ற கழி�கள் எைத�ம் அ�மதிக்கின்ற பணியாளாின் 
தன்னார்வ ஒப்பந்தத்தின் எ�த்��ல ஆவணப்ப�த்தைல சப்ைளயர் ேபண ேவண்�ம். 

g. சட்டப்ப� ேதைவயில்லாத அல்ல� பணியாளாின் ஆதாயத்திற்காக அவரால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட 
கழி�கள், பணியாளர் ெப�கின்ற ��ைய, ெபா�ந்�கின்ற சட்டப்ப�யான �ைறந்தபட்சக் ��ைய விடக் 
�ைறவாக ஆக்கா�. 

5. பணிஓய்�/�ட்�ப்பிாிப்� நித�கள் 

a. சப்ைளயர் சட்டப்ப�யாகத் ேதைவப்ப�ம் அைனத்�ச் ச�கப் பா�காப்�, ேவைலவாய்ப்பின்ைம, பணிஓய்� 
அல்ல� �ட்�ப்பிாிப்� நிதிகைள (சிலேவைலகளில் “வ�ங்கால ைவப்� நிதிகள்” எனப்ப�ம்) ��தாக 
நிதியளிக்க/ெச�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் அத்தைகய நிதிக�க்கான கட்டணங்கள் மற்�ம்/அல்ல� பராமாிப்� 
�றித்த ேபாதிய நிதிசார் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

b. நாட்�ச் சட்டத்தின் கீழ் பணியாளர்கள் த�திெப�கின்ற சட்டப்ப�யான அைனத்�க் �ட்�ப்பிாிப்� மற்�ம் 
பிற ேவறாக்க ஆதாயங்கைள�ம் (பணி��ப்�க் ெகா�ப்பன�கள்) தீர்மானிப்பதற்காக சப்ைளயர் ஒ� 
ெசயல்�ைறைய நைட�ைறயில் ைவத்தி�ப்பார், ேம�ம் ேவைலவாய்ப்ைப ��க்�ம் சமயத்தில் அந்த 
பணி��ப்�க் ெகா�ப்பன�கைள பணியாளாிடம் ��தாகச் ெச�த்�வார். 

6. ெதாழில் பழ�ம் மற்�ம் பயிற்ச�ப் பணியாளர்கள் 

a. பிாீமியம் கட்டணத்தில் மிைகேநரத்திற்கான ெகா�ப்பனைவ அளிப்ப� உட்பட, சப்ைளயர் சட்டப்ப�யான 
�ைறந்தபட்சக் ��க்�க் �ைறவாக ெதாழில் பழ�ம் ��ையச் ெச�த்த மாட்டார். 

b. “பயிற்சிக் ��கள்” அல்ல� ெதாழில் பழ� ப�வத் திட்டத்தில் பங்ேகற்பதற்கான ெகா�ப்பனவான�, 
நாட்�ச் சட்டம் மற்�ம் Nike-இன் ஒ�ங்��ைறயான பணிவாய்ப்� அளிக்கப்ப�கிற� ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயின் ேதைவக�க்� ஏற்ப ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். 

 
 



ஊத�யம் சாியான ேநரத்த�ல் ெச�த்தப்ப�ம் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

 

    
ஊதியம் சாியான ேநரத்தில் ெச�த்தப்ப�ம் CLS – பக்கம் 27 ெசப்டம்பர் 2017  

7. தகவல்ெதாடர்� மற்�ம் ச�க உைரயாடல் 

a. பணியாளர்க�க்� அவர்கள� ேவைலவாய்ப்பில் �ைழ�ம் �ன், அவர்கள� ேவைலவாய்ப்� விதி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றி எ�த்��ல, �ாிந்�ெகாள்ளக்��ய தகவல் வழங்கப்ப�ம். 

b. சம்பள விவரப்பட்�யல்கள். சப்ைளயர் ஒவ்ெவா� பணியாள�க்�ம் சம்பளத்ைதச் ெச�த்�ம்ேபா�, ��ச் 
சம்பளக் காலத்திற்�ம் உள்�ர் ெமாழியி�ள்ள அச்சிட்ட ெகா�ப்பன�ப் பதிைவக் ெகா�க்க ேவண்�ம். 
ெகா�ப்பன�ப் பதிவில் �ைறந்த� பின்வ�ம் தகவல்கள் இ�க்க ேவண்�ம்: 

 சம்பளக் காலம் மற்�ம் �� ெகா�ப்பன�த் ேததிகள்; 

 ேவைல ெசய்த எல்லா வழக்கமான மற்�ம் மிைகேநர மணிேநரங்கள்; 

 பணி�ாி�ம் மணிேநரங்க�க்கான �� �தங்கள்; 

 வழக்கமான மற்�ம் மிைகேநர ஊதியத்தின் �ட்�த்ெதாைககள்; 

 தனிநபர்/�� ேபானஸ்கள் ேபான்ற ��தல் ஊதியம் எல்லாம்; மற்�ம் 

 காப்�� மற்�ம்/அல்ல� பிற சட்டப்ப�யாகக் கட்டாயமான கழி�க�க்கான எல்லாக் கழி�க�ம். 

c. கட்டண வ�வைமப்ைபப் �ாிந்�ெகாள்�ம் வைகயில் பணியாளர்கள் பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். 
 

 
d. �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல். உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்�ன் சட்டங்கள் அ�மதிக்�ம் அள�க்�, சப்ைளயர், �ட்�ப் 

ேபரம் ேப�த�ல் ஈ�ப�வதற்� பிரதிநிதித்�வம் ெசய்யப்பட்ட பணியாளர்களின் உாிைமைய; 
நல்ெலண்ணத்தில் ேபரம் ேப�வைத அங்கீகாிப்பார்; மற்�ம் ைகெயாப்பமிட்�ள்ள �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் 
ஒப்பந்தம் எதன�ம் விதி�ைறகைள அதன் ஒப்பந்த காலத்திற்� மதிப்பார். ஒன்��டல் �தந்திரம் ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலையப் பார்க்க�ம். 

8. HOLIDAY AND LEAVE POLICIES மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 

a. சட்டப்ப�யாகத் ேதைவயான வி��ைறகள், உடல்நலமின்ைம வி�ப்�, வ�டாந்த வி�ப்�, மகப்ேப� வி�ப்�, 
அவசரநிைல ��ம்ப வி�ப்� மற்�ம் நாட்�ச் சட்டத்தால் ேவண்டப்ப�வ� ேபால பிற வி�ப்�கள் ெதாடர்பாக 
சப்ைளயாிடம் ெதளிவாக எ�தப்பட்ட ெகாள்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். சப்ைளயர் தம� 
leave policy பற்றி பணியாளர்களிடம் விைனத்திறமாகத் தகவலளிக்க ேவண்�ம். சப்ைளயர் அவர� leave 
policy-ஐ அமலாக்�வதற்�ப் ெபா�ப்பாக�ள்ள தம� பணியாளர்க�க்� அவர்கள� பணிகைள�ம் 
ெபா�ப்�கைள�ம் பற்றி பயிற்சியளிப்பார். 

b. சப்ைளயர் சட்டாீதியாகத் ேதைவப்ப�ம் அைனத்� வி��ைறகைள�ம் வி�ப்�கைள�ம் வழங்�வார், ேம�ம் 
நாட்�ச் சட்டத்திற்� �ரண்படாத அள�க்�ம், கீேழ�ள்ள தனித்�வமான ��தல் ேதைவக�க்� இணங்க�ம் 
வழங்�வார்: 

i. உடல்நலமின்ைம வி�ப்� பணியாளர்க�க்� நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவகளின்ப� 
உடல்நலமின்ைம வி�ப்� வழங்கப்ப�ம். 

 

 
ii. வ�டாந்த வி�ப்�. சட்டப்ப� வ�டாந்த வி�ப்� எைத�ம் கட்டாயமாக வழங்கடத் ேதைவயில்லாத 

நா�களில், பணியாளாின் ஊதியம் மற்�ம் ஆதாயங்களின் ப�தியாக வ�டாந்த வி�ப்ைப சப்ைளயர்கள் 
வழங்க ேவண்�ம். 

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட ச�றந்த நைட�ைறயாக, சப்ைளயர் சாத்த�யமான சமயத்த�ல் 
பா�காப்பான ேசமிப்�க் கணக்�கள்/நித�சார் தயாாிப்�கைள, பணியாளர்க�க்� 
வழங்க ேவண்�ம் மற்�ம்/அல்ல� ெதாிவிக்க ேவண்�ம், அேதா� பணியாளர்க�க்� 
நித�சார் கல்வியறி�ப் பயிற்ச�ைய�ம் அளிக்க ேவண்�ம் அல்ல� அதற்� இைணப்� 
வழங்க ேவண்�ம். 

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட ச�றந்த நைட�ைறயாக, நாட்�ச் சட்டத்தால் ேவண்டப்படாவிட்டால் 
�ட, அரசாங்கச் சான்றளிக்கப்பட்ட ம�த்�வர் ஒ�வரால் �றப்பட்டவா� உடல்நலமின்ைம 
அல்ல� காயத்த���ந்� ��தாகக் �ணமைடவதற்காக, பணியாளர்க�க்� ஓய்� ேநரம் 
வழங்கப்பட ேவண்�ம். �ரண்ப�ம்ேபா�, சப்ைளயர் தம� ெசலவில் ஒ� மாற்� த�த��ள்ள 
ம�த்�வம் வழங்�நாிடமி�ந்� இரண்டாம் க�த்ெதான்ைறப் ெபறலாம். 
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iii. மகப்ேப� வி�ப்�. நாட்�ச் சட்டத்தின்ப� ேதைவயில்ைல என்றால் �ட, ெபண் பணியாளர்க�க்� 
சம்பளமில்லாத மகப்ேப� வி�ப்� எ�க்கத் த�தி�ள்ள�. ஆட்�ைறப்� ேபான்ற அசாதாரண 
�ழ்நிைலகளில் தவிர, அவர்கள் வி�ப்� எ�க்�ம் �ன்பாக இ�ந்த அேத அல்ல� அதற்�ச் சமமான 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் அவர்கள� ேவைலவாய்ப்�க்�த் தி�ம்�வதற்� அவர்க�க்� 
உாிைம�ள்ள�, ேம�ம் அவர்கள் எந்தெவா� பாரபட்சம் அல்ல� உயர்பதவி நிைலைய இழப்�க்�ம் 
உள்ளாக மாட்டார்கள். 

iv. மாதவிடாய் வி�ப்�. நாட்�ச் சட்டத்தால் ஆைணயிடப்பட்ட ஆதாயமாக இ�ந்தால், மாதவிடாய் 
வி�ப்ைப எ�ப்பதற்கான த�திைய உ�திப்ப�த்த, உடல்சார் பாிேசாதைனகள் எ��ம் 
நடத்தப்படாமல் இ�க்கலாம். 

9. ெதாழிற்சைல �டல் மற்�ம் ஆட்�ைறப்� 
ெதாழிற்சாைலைய ��ம் அல்ல� ஆட்�ைறப்� அல்ல� பணியாளர்கைள நி�த்த ேவண்� ஏற்ப�ம் பிற 
கார்ப்பேரட் ம�கட்டைமப்� நடக்�ம் பட்சத்தில், �ைறந்தபட்சம் சப்ைளயர்: 

a. அறிவிப்�. பணியாளர்கள், ெபா�ந்�மிடத்தில் பணியாளர் பிரதிநிதிகள் மற்�ம் ெதாடர்பான அரசாங்க 
அதிகாாிகள் ஆகிேயா�க்�, ��ந்தள� �ன்�ட்�ய அறிவிப்ைப�ம் �ழ்நிைலக�க்�க் கீழ் சாத்தியமான 
ேவைலவாய்ப்பின்ைமகள்/ஆட்�ைறப்� ெதாடர்பாக ெபா�த்தமான தகவைல�ம் வழங்�வார். 

i. ெபா�த்தமான தகவ�ல் �டல் அல்ல� ஆட்�ைறப்�க்கான ேநாக்கம் அல்ல� நிபந்தைனகள், 
பாதிக்கப்படச் சாத்திய�ள்ள பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக�ம் வைகக�ம் பணி��ப்�கைள 
எவ்வள� காலமாக ேமற்ெகாள்ள உத்ேதசிக்கப்ப�கிற� ஆகிய விவரங்கள் உள்ளடங்�ம். 

ii. �ைறந்தபட்சமாக, சப்ைளயர் அத்தைகய அறிவிப்ைப வழங்�வார் அல்ல� அறிவிப்�க்� ஏற்ப பணம் 
ெச�த்�வார் (எ�த்�க்காட்டாக, 30 நாட்கால அறிவிப்ைப வழங்�வதற்�ப் பதிலாக 30 நாட்கால 
ஊதியத்ைத வழங்�தல்), ேம�ம் நாட்�ச் சட்டத்தின் கீழ் ேதைவப்ப�மா� தகவைல வழங்�வார். 

b. �ட்�ப்பிாிப்� 

i. ஆட்�ைறக்கப்ப�ம் பணியாளர்க�க்� நாட்�ச் சட்டத்தின்ப� த�தி�ள்ள �ட்�ப்பிாிப்�, ச�கப் 
பா�காப்� மற்�ம் பிற தனியாக்�ம் ஆதாயங்கள் அைனத்ைத�ம் ��தாகச் ெச�த்த�ம். 

ii. உாிைமேகாரல்கைள வி�வித்தல். பணியாளர்கள் நல்ல உடல்நிைலயின் , சட்டப்ப� த�தி�ள்ள 
�ட்�ப்பிாிப்�க் ெகா�ப்பனைவ அல்ல� பிற ஆதாயங்கைளப் ெப�ம் ஒ� நிபந்தைனயாக பிற 
உாிைமகைள வி�க்ெகா�த்தல்கள் அல்ல� வி�விப்�களின் சாற்�ைற எைத�ம் ைகெயாப்பமிட 
ேவண்�ெமன சப்ைளயர்கள் ேகட்க மாட்டார்கள். ஒப்�க்ெகாள்ைகயில் உசிதமான அல்ல� ��தல் 
�ட்�ப்பிாிப்ைப�ம் ஆதாயங்கைள�ம் ெப�வைத மற்�ம்/அல்ல� உாிைமேகாரல்கைள 
வி�விப்பைத சப்ைளயர் நிபந்தைன விதிக்கக் ��ம். 

c. �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் ஒப்பந்தம். பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் ஒ� வணிகச் சங்கம் அல்ல� ெதாழிலாளர் 
நி�வனத்தால் பிரதிநிதித்�வம் ெசய்யப்ப�ம் பட்சத்தில், தற்ேபா�ள்ள �ட்�ப் ேபரம் ேப�தல் ஒப்பந்தத்தில் 
அளிக்கப்ப�ம் அல்ல� சப்ைளய�க்�ம் அந்த வணிகச் சங்கம் அல்ல� பணியாளர் பிரதிநிதிக�க்�ம் 
இைடயில் ேவ� வைகயில் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ெபா�ந்�ம் அறிவிப்�, ஆேலாசைன, �ட்�ப்பிாிப்�க் 
ெகா�ப்பன�, ெவளியில் ேவைலக்� அமர்த்�தல் அல்ல� பிற ஆதாயங்கள் அைனத்�ட�ம் சப்ைளயர் 
��தாக இணங்�வார். 

 

 
 ஆேலாசைன. ெபா�ந்தினால், சந்தித்�, ேவைலவாய்ப்பின்ைமகள்/ஆட்�ைறப்ைபத் த�க்க 

அல்ல� �ைறக்க எ�க்கப்ப�ம் நடவ�க்ைககைளப் பற்றி�ம் ஆட்�ைறப்பால் 
பணியாளர்கள் மீ� ஏற்ப�ம் பாதகமான விைள�கைளத் தணிக்�ம் நடவ�க்ைககைளப் 
பற்றி�ம் ஆேலாசிப்பதற்�, பணியாளர்க�க்�ம் பணியாளர் பிரதிநிதிக�க்�ம் வாய்ப்�. 

 �டல் அல்ல� ஆட்�ைறப்� நைடெப�ம் பட்சத்த�ல், நாட்�ச் சட்டம் அல்ல� �ட்�ப் ேபரம் 
ேப�தல் ஒப்பந்தத்த�னால் ேவண்டப்ப�வதற்�ம் அத�கமாக, ேநர�யாக அல்ல� அரசாங்க, அர� 
சார்பில்லா நி�வனங்கள் (NGOகள்) அல்ல� பிற �ன்றாம் தரப்�க�டன் இைணந்� 
பின்வ�பவற்ைறக் ெகா�க்�மா� சப்ைளயர் ஊக்�விக்கப்ப�க�றார்: 
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 இடமாற்றம். இ�ந்தால், ஒப்பிடக்��ய ஊதியத்�டன், நாட்�ற்�ள் உள்ள ேவ� ெசாந்த 
ெதாழில் �ாி�ம் இடங்க�க்� இடமாற்றம் ெசய்�ம் வாய்ப்�. 

 ேமல்�ைற�ட்�ச் ெசயல். ஆட்�ைறப்� நடவ�க்ைகயின் ேபா�, பதில�ப்ப, சவால்விட 
அல்ல� ேமல்�ைற��கைளச் ெசய்ய, பணியாளர்க�க்� ஒ� வாய்ப்பளிக்கப்ப�ம். 

 ெவளிேய ேவைலக்� அமர்த்�தல்/ம�பயிற்ச� உதவி. இ� “ேவைல வங்கிகைள” அைமத்தல் 
அல்ல� அ�கி�ள்ள இேதேபான்ற ெதாழிற்�ைறகளில் அல்ல� ச�கத்திற்�ள் ம�-
ேவைலவாய்ப்� வாய்ப்�கைளக் கண்�பி�க்க பணியாளர்க�க்� உத�தல்; சாத்திய�ள்ள 
ேவைல வாய்ப்�கைளப் பற்றி பணியாளர்க�க்�த் ெதாிவிக்�ம் ெசயலாக்கத்ைத அைமத்தல்; 
மற்�ம் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�க்� �திய ேவைலக்� அமர்த்�தல்களில் 
�ன்�ாிைமயளித்� உதவ, சாத்திய�ள்ள பணியாளர்கள் �றித்� உள்�ர் ஊடக அைழப்�களில் 
கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட விளம்பரங்கைள இ�தல் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கலாம். 

 இைவ உள்ளிட்ட ��தல் நித�சார் ஆதர�: ��தல் �ட்�ப்பிாிப்�, பிற 
ேவைலவாய்ப்�கைளத் ேத�வதற்காக சம்பளத்�டன் ��ய ஓய்�, ம�பயிற்சிக்காக நிதிசார் 
உதவி, �ட்�ற� �ண்-நி�வன பணித்திட்டங்க�க்கான ெபா�ளாதார ஆதர� 
மற்�ம்/அல்ல� நிதிசார் கல்வியறி�ப் பயிற்சி. 

 சட்டப்ப�யாகத் ேதைவயானைத விடக் ��தல் ம�த்�வ ஆதாயங்கள், �றிப்பாக 
கர்ப்பிணிப் பணியாளர்க�க்�ம் அவர்கள� நிைலைம�டன் ஒப்பிடத்தக்க �றிப்பிடத்தக்க 
ம�த்�வ நிைலைமகைளக் ெகாண்�ள்ள பணியாளர்க�க்�மான உதவி உட்பட. 

 அரசாங்க ஆதாயங்கைளப் ெப�வத�ல் உதவி. இ�, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� 
உாிைமகைளப் பற்றிய கல்விைய ஊட்�தல் மற்�ம் ெபா�த்தமான உள்�ர் அரசாங்க 
அைமப்�க�டன் ஒ�ங்கிைணத்தல் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கக் ��ம். எ�த்�க்காட்டாக, 
அரசாங்க உதவிையப் ெப�வதற்�ம் அரசாங்கப் பயிற்சித் திட்டங்கைள அ��வதற்�ம் 
ப�வங்கைள நிரப்�வதில் தகவைல வழங்க மற்�ம் ெதாழிலாளர்க�க்� உதவ, 
ெதாழிற்சாைலயில் அல்ல� அ�கி�ள்ள வசதியான இடத்தில் அரசாங்க அைமப்�கள், 
ெபா�த்தமான NGOகள் ேபான்றவற்ைற அைழத்� அமர்�கைள நடத்�தல். 

10. நியாயமான ஊத�யத்ைதப் ப�ப்ப�யாகப் �ாிந்�ெகாள்�தல் 

சிறிதள� உசிதமான வ�மானம் உட்பட, பணியாளர்களின் அ�ப்பைடத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்காக 
காலத்�டன் பணியாள�க்� அதிகாித்�ச் ெசல்�ம் ஒ� ஊதியத்ைத (��க�ம் ஆதாயங்க�ம்) அளிக்�ம் 
ெசயலாக்கத்ைத உ�வாக்கி, அமல்ப�த்�வதற்� சப்ைளயர் ெபா�ப்பளிக்கிறார். இந்தப் ெபா�ப்ைபப் �ர்த்தி 
ெசய்வதற்� சப்ைளயர் எ�க்கக் ��ய ெசயல்களின் எ�த்�க்காட்�கள் பின்வ�மா�: 

a. ��கைள�ம் ஆதாயங்கைள�ம் ெச�த்�தல். Nike-இன் நடத்ைத ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம் இந்த 
ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயில் விளக்கி�ள்ள ேதைவக�டன் ெதாடர்ந்� இணங்கி, 
நாட்�ச் சட்டப்ப� ேதைவயான �ைறந்தபட்சக் ��, தற்ேபாைதய �� ஆகியவற்றில் எ� அதிகேமா, 
�ைறந்த� அைத ��தாக�ம் சாியான ேநரத்தி�ம் தம� பணியாளர்க�க்�ச் ெச�த்�வ�, வி��ைறகள் 
மற்�ம் வி�ப்�கள் உட்பட்ட சட்டப்ப�யாகக் கட்டாயமான ஆதாயங்கைள வழங்�வார் மற்�ம் ச�கக் 
காப்��தி �றித்த எல்லா ஒ�ங்��ைறக�ட�ம் இணங்�வ�. 

b. ஊத�ய �ைறகள். பின்வ�ம் க�த்�களின் அ�ப்பைடயில் பணியாளாின் ஊதியத்ைத ஒ�ங்��ைறயாக 
மதிப்பாய்� ெசய்�, சாிப்ப�த்�கின்ற ஒ� ஊதிய �ைறைய நைட�ைறயில் ைவத்தி�ப்ப�: 

 சட்டப்ப� ெச�த்த ேவண்�ய �ைறந்தபட்சக் ��. 
 சப்ைளயாின் ெதாழில் ேதைவகள். 
 நி�வனத்திற்�ள் ெவவ்ேவ� நிைலகளி�ள்ள பணியாளர் கல்வி, திறைம, பயிற்சி, ெதாழில்சார் 

அ�பவம் மற்�ம் பதவி. 
 தனிநபர் மற்�ம் �ட்�ச் ெசயற்திற�க்�ச் சன்மானமளிக்கின்ற ஊதிய ஊக்கத்ெதாைகத் திட்டங்கள். 
 ெதாழிலாளர் சந்ைதயி�ள்ள ஒத்த நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �க்கிய ேபாட்�யாளர்களின் ஊதிய 

நைட�ைறக�டனான ஒப்�ட்�ன் அ�ப்பைடயில் த�தியான ஊதியம் ெச�த்�வ�. 
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 உண்ைமயான தவைணகளில் பணியாளர்கள் அவர்கள� ஊதியம் கைரந்� ேபாவதால் 
அவஸ்ைதப்படாமல் இ�க்�ம் வைகயில், பண�க்கம் மற்�ம் �கர்ேவார் விைலகளி�ள்ள 
மாற்றங்க�டன் ஒப்பிட்� ஊதியத்ைதக் கண்காணித்தல். 

 சமமான ேவைலக்� சமமான ெகா�ப்பனைவ வழங்�தல் மற்�ம் ேவ�வைகயில் 
பாரபட்சமில்லாத ஊதிய நைட�ைறகள். 

 ெதாழிலாளர்கள் அள�க்� அதிக எண்ணிக்ைகயான மணிேநரம் ேவைல ெசய்யத் ேதைவயில்ைல 
என்பைத�ம் மிைகேநர மணிேநரம் எதற்�ம் பிாீமியம் சம்பள அ�ப்பைடயில் ெகா�ப்பன� 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் என்பைத�ம் உ�திெசய்தல். 

c. ெகாள்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம். இந்த ெநறி�ைறத் ெதாெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயில் 
உள்ள ெபா�ப்�கைளப் பிரதிப�க்�ம் ெகாள்ைககைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்�வ� 
அல்ல� ம�சீரைமப்ப�. ேம�ம் தம� ஊதியங்கள் �ைறைய அமலாக்�வதற்�ப் ெபா�ப்பான 
பணியாளர்க�க்� அவர்கள� பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் ெதாடர்பாகப் பயிற்சியளிப்ப�. 

d. தகவல்ெதாடர்� மற்�ம் ச�க உைரயாடல். பணியாளர்க�க்� ஊதியம் பற்றி ேபாதிய மற்�ம் 
நடப்பி�ள்ள தகவல்கைள வழங்�வ�, ேம�ம் உற்பத்தி ெசய்�ம் நாட்�ன் சட்டங்க�க்� இணங்கி, 
ஒன்��டல் �தந்திரம் மற்�ம் �ட்�ப் ேபரம் ேப�த�க்� பணியாளர்க�க்�ள்ள உாிைமகைள மதிப்ப�. 

e. பயிற்ச� மற்�ம் ேமம்பா�. operators, supervisors (team மற்�ம் group leaders), staff மற்�ம் managers 
உட்பட, நி�வனத்தில் எல்லா நிைலகளி�ம் உள்ள பணியாளர் ெசயற்திறைன ேமம்ப�த்த, பயிற்சிைய�ம் 
பணியாளர் ேமம்பாட்�த் திட்டங்கைள�ம் அளித்தல். 

f. “நியாயமான ஊத�ய �ய-மத�ப்��கள்”. FLA-இன் “நியாமான ஊதிய மதிப்�ட்�ச்” ெசயலாக்கம் மற்�ம் 
ெதாடர்பான பயிற்சி அல்ல� இைதெயாத்த பிற பயிற்சிகள் அல்ல� மதிப்��களில் பங்ேகற்ப�. FLA-
இன் “பன்னிரண்� பாிமாண நியாயமான ஊதியங்கள்” �றித்த தகவைல FLA மற்�ம் Nike இடம் 
ேசகாிப்ப� மற்�ம் பகிர்வ� 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 

• ILO Convention No. 158, Termination of Employment Convention (1982). 
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தரநிைல 
 

 

சப்ைளயாின் பணியாளர்கைள மதிக்கின்ற மற்�ம் உயர் உாிைமகள், நாட்� மற்�ம் சர்வேதச ெதாழிலாளர் மற்�ம் 
ச�கப் பா�காப்�ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகளின் கீழ் அல்ல� இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்�களி�ள்ள 
ேதைவகளின் கீழ் அவர்கள� உாிைமகைளப் பா�காக்கின்ற, ேவைலவாய்ப்� விதிகைள�ம் நிபந்தைனகைள�ம் 
சப்ைளயர் ஏற்�க்ெகாண்�, அவற்�க்�க் கீழ்ப்பணிவார். நாட்�ன் சட்டம் மற்�ம் நைட�ைற வழியாக 
நிைலப்ப�த்தப்பட்ட ஒ� அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேவைலவாய்ப்� உறவின் அ�ப்பைடயில் ேவைல ெசய்யப்ப�கிற�. 
Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� Nike Affiliate தயாாிப்பின் உற்பத்திக்காக, �ட்�ல் ேவைலெசய்�ம் ஏற்பாட்� வ�வம் 
எைத�ம் சப்ைளயர் உபேயாகிப்பதில்ைல. 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

• ��க�ய கால ஒப்பந்தம். நாட்�ச் சட்ட வைரயைற இல்லாத பட்சத்தில், ��கிய கால ஒப்பந்தங்கள் என்பைவ 
1 வ�டம் அல்ல� அைத விடக் �ைறந்த கால ஒப்பந்தங்கள் ஆ�ம். 

• தற்கா�கத் ெதாழிலாளர் என்பவர், சப்ைளயாின் வளாகங்களில் ேவைல ெசய்கின்ற, ஆனால் தற்கா�க 
ேவைலவாய்ப்� அைமப்� ேபான்ற ஒ� �ன்றாம் தரப்பால் ேவைலவாய்ப்� அளிக்கப்பட்�, ஊதியம் 
ெகா�க்கப்ப�கின்ற உற்பத்தி வாிைசத் ெதாழிலாளர் ஆவார். 

• பரவலான வன்�ைறகள் என்பைவ, ெதாழிற்சாைலக்�ள் எங்�ம் நிைறந்தி�க்�ம் மற்�ம்/அல்ல� ெபாியெதா� 
பாகப் பணியாளர்கைளக் க�ைமயாகப் பாதித்�ள்ள ஒ� �ைறசார் ெசய�ழப்ைப �றிக்கின்ற வன்�ைறகள் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. �தலாளியாக, சப்ைளயேர தம� பணியாளர்க�டனான ேவைலவாய்ப்� உற�க்�ப் ெபா�ப்பாளி. 
சப்ைளயர், ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தின் அல்ல� ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் 
தரநிைலகளின் உயர்�டன் இணங்�வார். 

2. பத��ெசய்தல் 
பணியாளர்கைளப் பதி�ெசய்தல் ெதாடர்பாக, நாட்�ச் சட்டத்தின் ேதைவக�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடப்பார். 

3. ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தங்கள் 

a. பணியாளர்களிடம் எ�த்��ல ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தம் இ�க்க ேவண்�ம் என்ற ஏேத�ம் ேதைவ 
உட்பட, ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தங்கைளப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் அத்தைகய ேவைலவாய்ப்� 
ஒப்பந்தங்களின் விதி�ைறகள், காலஅள� மற்�ம்/அல்ல� ��ப்பித்தல் ஆகியைவ ெதாடர்பான நாட்�ச் 
சட்டத்தின் ேதைவக�டன் சப்ைளயர் இணங்கிநடப்பார். 

b. பணியாளாின் ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள ெசாற்கைள சப்ைளயர் ��தாக விளக்க 
ேவண்�ம், அவ்வா� ஏ�ம் இ�ப்பின் அவற்ைற பணியாளாின் ெமாழியில் எ�த ேவண்�ம். 

c. ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தங்கள் பயன்ப�த்தப்பட்டால், ேவைலவாய்ப்பில் �ைழ�ம் �ன் பணியாள�க்� 
அவர� ெமாழியி�ள்ள ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்தின் நகைல அளிக்க ேவண்�ம். 

4. தற்கா�கத் ெதாழிலாளர்கைள�ம் ��க�ய கால ஒப்பந்தங்கைள�ம் பயன்ப�த்�தல் 

a. தற்கா�கத் ெதாழிலாளர்கைள (ஒப்பந்தமி�கின்ற மட்�ம்) அள�க்கதிகமாகப் பயன்ப�த்�தல் அல்ல� 
��கிய அல்ல� நிைலயான கால ஒப்பந்தங்கைளப் பயன்ப�த்�வதால் வழக்கமான ேவைலவாய்ப்� 
உறவி��ந்� எ�கின்ற ெதாழிலாளர் அல்ல� ச�கப் பா�காப்�ச் சட்டங்களின் கீ�ள்ள தம� 
கடப்பா�கைள சப்ைளயர் தவிர்க்கக் �டா�. 

b. சட்டப்ப� அ�மதிக்கப்ப�ம் பட்சத்தில், ப�வகால ேவைல அல்ல� உச்சப் ப�வ உற்பத்திையப் �ர்த்தி 
ெசய்வதற்�ப் பயன்ப�த்தக்��ய அள�க்� மட்�ேம அல்ல� ��கிய கால ெவற்றிடங்கைள அல்ல� ஒ� 
வ�டத்ைத விடக் �ைறந்த காலத்திற்�த் ேதைவயான பணியாளர்க�க்காக மட்�ேம, உற்பத்தி 
ேவைலையச் ெசய்வதற்� தற்கா�கப் பணியாளர்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

c. தற்கா�க உற்பத்தித் ெதாழிலாளர்கள் அல்ல� ��கிய கால ஒப்பந்தங்கைள அள�க்� அதிகமாகப் பயன்ப�த்த 
வாய்ப்பி�க்�ம் சந்தர்ப்பங்க�க்கான எ�த்�க்காட்�கள்: 
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i. தற்ேபாைதய ேவைலவாய்ப்�த் ேதைவையப் �ர்த்தி ெசய்வடஹ்ற்காக, ஒ� வ�டத்திற்�ம் அதிக 
காலத்திற்� தற்கா�கத் ெதாழிலாளர்கைளப் பரந்தளவில் பயன்ப�த்�தல்; 

ii. �ட்�ப்பிாிப்�க் ெகா�ப்பன�, ச�கப் பா�காப்�க் கட்டணம் ேபான்றவற்�க்� பணியாளர்கள் 
��த் த�தியைடவைத நிராகாிக்�ம் பட்சத்தில் ��கிய கால ஒப்பந்தங்கைளப் பரந்தளவில் 
��ப்பித்தல்; மற்�ம் 

iii. உற்பத்தி வாிைசயில் 15%-ஐ விட அதிகளவில் தற்கா�கத் ெதாழிலாளர்கள் அல்ல� ��கிய கால ஒப்பந்தமிட்ட 
ெதாழிலாளர்கள் இ�த்தல். 

d. இந்தப் ப�தியில் ேவைலவாய்ப்�ச் சட்டங்க�ம் நைட�ைறக�ம் சிக்கலானைவ மற்�ம் நாட்�க்� நா� 
கணிசமாக மா�ப�கின்றன. இந்தத் தரநிைலையப் பயன்ப�த்�வ�, நாட்�க்� நா� அ�ப்பைடயில் 
தீர்மானிக்கப்ப�ம். 

5. பணிபயில்பவர் த�ட்டங்கள் 

a. ெபா�வான ஒ� விதியாக, “பயிற்சி ஊதியங்கைளச்” ெச�த்�தல் அல்ல� “பணிபயில்பவர் 
திட்டங்களில்” பங்ேகற்ப� ஆன�, அத்தைகய திட்டங்களால் உண்டாக்கப்ப�ம் ஊதியங்கள் அல்ல� 
பணியாளர் ஆதாயங்கள், வழக்கமான பணியாளர்க�க்� அளிக்கப்ப�வைத விடக் �ைறவாக இ�ந்தால் 
அ�மதிக்கப்படா�. 

b. விதிவிலக்காக, திட்டமான� பின்வ�மா� இ�ந்தால், திட்டத்திற்�த் திட்டம் அ�ப்பைடயில் அத்தைகய 
திட்டங்கள் அ�மதிக்கப்படலாம்: 

i. நாட்�ச் சட்டத்தின் இணக்கத்திற்காக�ம் அதற்� இணங்கி�ம் அளிக்கப்ப�கிற�; 

ii. ேவைலத் திறைமகைளப் �கட்�தல் அல்ல� வழக்கமான ேவைலவாய்ப்�க்� வழிகாட்�தல் �லம் 
பயிற்சிெப�பவர்கள் நன்ைமயைடவதற்காக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�; 

iii. திட்டத்தில் பயிற்சிெப�பவாின் பங்ேகற்பான� காலஅளவில் வரம்பிடப்பட்�ள்ள� (ெபா�வாக 6 
மாதங்கைள விட அதிகாிப்பதில்ைல); 

iv. சட்டப்ப�யான �ைறந்தபட்ச ஊதியப்ப� அல்ல� அதிக அளவின்ப� ��க்கப்பட்ட தயாாிப்� எதன�ம் 
உற்பத்திக்காக பயிற்சிெப�பவர்க�க்� ஊதியமளிக்கப்ப�ம்; மற்�ம் 

v. ேவைலவாய்ப்� உறவினால் எ�கின்ற ெதாழிலாளர் அல்ல� ச�கப் பா�காப்�ச் சட்டங்களின் கீழ், 
சப்ைளயாின் கடப்பா�கைளத் தவிர்க்�ம் ேநாக்கத்தில் இத்திட்டம் பயன்ப�த்தப்படவில்ைல. 

6. �ட்�ல் ேவைல ெசய்�ம் ஏற்பா�கள் த�க்கப்பட்�ள்ளன 

a. நடத்ைத ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� மற்�ம் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலக�க்� 
இணங்�வைத உ�திப்ப�த்த, Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� Nike Affiliate தயாாிப்பின் உற்பத்திக்காக 
�ட்�ல் ேவைல ெசய்�ம் ஏற்பாட்� வ�வம் எைத�ம் சப்ைளயர் பயன்ப�த்த மாட்டார். இதன் ெபா�ள், 
பணியாளர்கள் வழக்கமான ேவைல இடத்திற்� ெவளியில் Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� Nike Affiliate 
உற்பத்தி ேவைலையச் ெசய்ய மாட்டார்கள் என்பதா�ம். 

b. வாங்�ம் பிற�க்� (Nike அல்லாத அல்ல� Nike Affiliate அல்லாத உற்பத்தி), �ட்�ல் ேவைல ெசய்�ம் 
ஏற்பா�கள் நைட�ைறயில் இ�ந்தால், Nike பிராண்�ள்ள மற்�ம் Nike Affiliate உற்பத்தியான� 
ேவண்�ெமன்ேற அல்ல� கவனக்�ைறவாக �ட்�ல் ெசய்யப்ப�வதில்ைல என்பைத உ�திப்ப�த்�ம் 
அைமப்ைப, சப்ைளயர் நைட�ைறயில் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அைதச் ெசயல்விளக்கக் 
��யதாக இ�க்க ேவண்�ம். 

 
 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 
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HSE ேமலாண்ைம அைமப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

தரநிைல 

Nike உடன் ெதாழில் �ாிவதற்கான ஒ� நிபந்தைனயாக, சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப�ம் 
உடனிைணந்தி�க்�ம் Code Leadership Standards மற்�ம் �ாியமான ேமலாண்ைம அைமப்�கைள 
உ�வாக்�தல் உட்பட ெபா�த்தமான சட்டங்கள் ஆகியவற்ைற�ம் சப்ைளயர் தம� ெதாழி�ல் ெசயற்ப�த்தி, 
ஒ�ங்கிைணத்�, சாிபார்ப்�க்�ம் கண்காணிப்�க்�ம் சமர்ப்பிப்பார். சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப, 
�க்கிய பணியிடங்கள் அைனத்தி�ம் தம� பணியாளர்களின் ெமாழியில்(களில்) இ�ைகயி�வார், இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்பி�ம் ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தா�ம் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா�, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� 
உாிைமகள் மற்�ம் கடப்பா�கள் பற்றிய பயிற்சிைய அளிப்பார்; மற்�ம் Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� இைணத் 
தயாாிப்�கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற �ைண-ஒப்பந்ததாரர்கள் எவர�ம் இணக்கத்ைத உ�திெசய்வார். 

 இயக்கங்க�டன் சம்பந்தப்பட்�ள்ள ஆபத்�கைள நீக்�வதற்� அல்ல� �ைறப்பதற்�, உடல்நலம், 
பா�காப்� மற்�ம் �ழல் (HSE) ேமலாண்ைம அைமப்ைப உ�வாக்கி அமல்ப�த்�வ�. 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager  
a. ெசயற்திறமான HSE ேமலாண்ைம அைமப்ைபப் ேப�வதற்காக, பணிகள், ெபா�ப்�கள் மற்�ம் 

அதிகாரங்கைள வைரய�த்தல். 

b. ெசயற்திறமான HSE ேமலாண்ைம அைமப்�க்� ேவண்�ய வளங்கைள (ேமலாண்ைமப் பிரதிநிதிகள் உட்பட) 
வழங்�தல். 

c. HSE ேமலாண்ைம அைமப்பான�, நி�வப்பட்�, அமலாக்கப்பட்�, ேபணப்ப�வைத உ�திெசய்தல். 

HSE Representative HSE ேமலாண்ைம அைமப்ைப நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், HSE ேமலாண்ைம 
அைமப்பின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees HSE ேமலாண்ைம அைமப்பின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் location manager ைகெயாப்பமிட்ட 
எ�த்��ல HSE ெகாள்ைகைய ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். ெகாள்ைகயில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க 
ேவண்�ம்: 

a. ேநாக்க அறிக்ைக. 

b. ெபா�த்தமான HSE ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் பிற ெபா�ந்�ம் ேதைவக�டன் இணங்�வதாக ேமல்நிைல 
ேமலாண்ைமயின் ெபா�ப்ேபற்�. 

c. ெதாடர்ச்சியான ேமம்பாட்�க்கான ெபா�ப்ேபற்�. 

d. HSE இலக்�கைள அைமப்பதற்�ம் அளப்பதற்�மான கட்டைமப்�. 

e. ெகாள்ைகைய ஆவணப்ப�த்தி, பராமாித்�, இரண்� வ�டங்க�க்� ஒ��ைற ம�ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். 

f. அைனத்�ப் பணியாளர்க�க்�ம் தகவல்ெதாடர்� மற்�ம் ெபா�மக்க�க்�க் கிைடத்தல். 

g. senior location அல்ல� general manager ைகெயாப்பமிட்ட�. 

2. ஆேராக்க�யம், பா�காப்� மற்�ம் �ழல் உத்த�—ஒவ்ெவா� ெதாழில் �ாி�ம் இடத்தி�ம் ஒ� எ�த்��ல HSE 
உத்தித் திட்டம் இ�க்க ேவண்�ம், இதில் HSE �றிக்ேகாள்கள் அடங்�ம், அைவ: 
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HSE ேமலாண்ைம அைமப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
a. உயர் ஆபத்�கள் (ஆபத்� மதிப்�ட்�ன்ப�), சட்ட மற்�ம் பிற ேதைவகள், ெதாழில்�ட்ப வி�ப்பங்கள், 

நிதிசார், இயக்கம்சார் மற்�ம் ெதாழில் ேதைவகள் மற்�ம் பங்�ாிைமயாளர்களின் ேநாக்�கைளக் 
க�த்தில்ெகாண்� உ�வாக்கப்பட்டைவ. 

b. SMART (தனித்�வமான�, அளவிடத்தக்க�, அைடயக்��ய�, நம்பகமான� மற்�ம் ேநரத்திற்�ட்பட்ட�) 
�றிக்ேகாள்கள். திட்டமான� ெதாழில் �ாி�ம் இடத்�க்கான ஒட்�ெமாத்தத் ெதாழில் திட்டத்�டன் 
ஒன்றிைணந்ததாக அல்ல� தனியானதாக இ�க்கக் ��ம். 

c. அமலாக்கத்திற்�ப் ெபா�ப்பான ஒ� உாிைமயாளர் நியமிக்கப்பட்டைவ. 

3. ஆவணக் கட்�ப்பா�—பின்வ�பவற்ைற உ�திப்ப�த்த, அைனத்� HSE ெதாடர்பான ஆவணங்கைள�ம் 
கட்�ப்ப�த்�ம் ெசயல்�ைறகைள ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் உ�வாக்கி, அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம்: 

a. ஆவணங்கள் எளிதாகப் ப�க்கக் ��யைவ (தி�த்த) ேததிகைளக் ெகாண்டைவ. 

b. ேதைவப்ப�ம்ேபா�, ஆவணங்களின் தற்ேபாைதய தி�த்தங்கைளக் கண்�பி�க்கலாம். 

c. �ைறந்த� இரண்� வ�டங்க�க்� ஒ��ைற அல்ல� ஏேத�ம் �க்கிய மாற்றங்கள் நிக�ம்ேபா�, 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட தனிநபர்களால் ஆவணங்கள் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�கின்றன. 

d. எதிர்பாராத பயன்பாட்ைடத் தவிர்ப்பைத உ�திப்ப�த்த, பயன்ப�த்�ம் இடத்தி��ந்� வழக்ெகாழிந்த 
ஆவணங்கள் உட�க்�டன் அகற்றப்ப�கின்றன. 

4. தணிக்ைக—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், அதன் ஒட்�ெமாத்த ஆபத்ைதப் ெபா�த்� ஒ� �றித்த ேநர இைடெவளியில் 
அந்த ெதாழில் �ாி�ம் இடத்தின் HSE ேமலாண்ைம அைமப்பின் எல்லாக் ��கைள�ம் மதிப்பி�வதற்�, 
தணிக்ைகச் ெசயலாக்கத்ைத அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். 

5. இணக்கமின்ைம—HSE அைமப்பின் எந்தெவா� ��ட�ம் இணங்காைமைய அைடயாளப்ப�த்தல், 
�ன்�ாிைமயளித்தல், ஆய்� ெசய்தல் மற்�ம் தீர்த்�ைவத்தல் ேபான்றவற்�க்கான ெசயல்�ைறகைள 
ஒவ்ெவா�ெதாழில் �ாி�ம் இட�ம் உ�வாக்கி, அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். ெசயல்�ைறகளில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

a. ெசயற்பா�க�க்கான ெபா�ப்ைப நியமிக்�ம் �ைறகள். 

b. இணக்கமின்ைமையத் தீர்ப்பதற்�ம் த�ப்பதற்�ம் ேதைவயான ெசயல்களின் விளக்கம். 

c. ேததிப்ப�யான ெசயல்கைள அத்ேததிக்�ள் ��க்க ேவண்�ம். 

d. ��த்த ேததி. 

6. ேமலாண்ைம மத�ப்பாய்�—HSE ேமலாண்ைம அைமப்பின் வ�டாந்த மதிப்பாய்�க்கான ெசயல்�ைறகைள 
ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் உ�வாக்கி, அமலாக்கியி�க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், ேமலாண்ைம மதிப்பாய்�ச் 
ெசயல்�ைறகைள வ�டாந்திரம் நடத்த ேவண்�ம், இதில் அடங்�பைவ: 

a. HSE உத்தித் திட்டத்திற்� எதிரான ெசயல்வளர்ச்சி. 

b. பணிக�ம் ெபா�ப்�க�ம். 

c. ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்தல். 

d. HSE ெகாள்ைகயின் மதிப்பாய்� (இரண்� வ�டங்க�க்� ஒ��ைற). 

e. தணிக்ைக ���கள், பாிந்�ைரகள், இணக்கமின்ைமகள் மற்�ம் தி�த்த மற்�ம் த�ப்� நடவ�க்ைககள் 
எதன�ம் மதிப்பாய்�. 

f. ெசயற்திறன் அள��களின் மதிப்பாய்�. 

g. அைமப்பின் ெபா�த்தம், நிைற� மற்�ம் விைனத்திறம் ஆகியவற்றின் மதிப்��. 
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7. தகவல்ெதாடர்�—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் பணியாளர்க�க்� HSE பற்றி சாியாகத் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

�ைறந்தபட்சம், அைவ: 

a. பணியாளர்க�க்� HSE தகவைலத் ெதாிவிப்பதற்�, ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்� அறிவிப்�ப் பலைக 
அல்ல� வைலத்தளத்ைதக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

b. எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் மாதாந்திர HSE தகவைலத் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

8. பயிற்ச�—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், HSE பயிற்சித் ேதைவகைள அைடயாளம் காண ேவண்�ம், ேமலாண்ைம 
அைமப்பின் திறனான ெசயல்பாட்ைட உ�திெசய்�ம் பயிற்சித் திட்டங்கைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம். ��தலாக, 
எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் HSE ேமலாண்ைம அைமப்பின் எ�த்தி�ள்ள ெசயல்�ைறகள் ஒவ்ெவான்றி�ம் 
பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். 

9. ஆவணப்ப�த்தல் —  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. HSE Policy-இன் நடப்� நகல். 

b. நடப்� HSE உத்திசார் திட்டம். 

c. நடப்�ப் பயிற்சித் திட்டம். 

d. சக்தி உபேயாக பில்கள். 

e. எாிெபா�ள் வாங்கிய விைல விவரப் பட்�யல்கள். 

f. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான உள்ளார்ந்த தணிக்ைகப் பதி�கள். 

g. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான இணக்கமின்ைமப் பதி�கள். 

h. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான ேமலாண்ைம மதிப்பாய்�ப் பதி�கள் மற்�ம் ெதாடர்பான ஆவணங்கள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Lean 2.0 Playbook 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 1-1 
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தரநிைல 

Nike உடன் ெதாழில் �ாிவதற்கான ஒ� நிபந்தைனயாக, சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப�ம் 
உடனிைணந்தி�க்�ம் Code Leadership Standards மற்�ம் �ாியமான ேமலாண்ைம அைமப்�கைள 
உ�வாக்�தல் உட்பட ெபா�த்தமான சட்டங்கள் ஆகியவற்ைற�ம் சப்ைளயர் தம� ெதாழி�ல் ெசயற்ப�த்தி, 
ஒ�ங்கிைணத்�, சாிபார்ப்�க்�ம் கண்காணிப்�க்�ம் சமர்ப்பிப்பார். சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப, 
�க்கிய பணியிடங்கள் அைனத்தி�ம் தம� பணியாளர்களின் ெமாழியில்(களில்) இ�ைகயி�வார், இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்பி�ம் ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தா�ம் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா�, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� 
உாிைமகள் மற்�ம் கடப்பா�கள் பற்றிய பயிற்சிைய அளிப்பார்; மற்�ம் Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� இைணத் 
தயாாிப்�கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற �ைண-ஒப்பந்ததாரர்கள் எவர�ம் இணக்கத்ைத உ�திெசய்வார். 

 ஒவ்ெவா� ெதாழில் �ாி�ம் இடத்தி�ம் ஆேராக்கியம், பா�காப்� மற்�ம் �ழல் நிைலைமகைள 
ேமம்ப�த்�வதற்�, ஆேராக்கியம், பா�காப்� மற்�ம் �ழல் (HSE) ��ச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, அமல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  
Location Manager அங்� ஒ� HSE �� உ�வாக்கப்பட்��ப்பைத�ம், HSE ��ச் ெசயல்�ைறகள் அமலாக்கப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

HSE Representative HSE ��ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், HSE ��ச் ெசயல்�ைறகளின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees HSE ��ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள்  

ேமலாண்ைமப் பிரத�நித� என்பவர், ெதாழிற்சாைலக்�ள் உயர்நிைல (ேமல்நிைல) ேமலாண்ைமையக் �றிக்கிறார், 
இவர் ெதாழிற்சாைல இயக்கங்கைள நிர்வகிக்கின்ற, கண்காணிக்கின்ற, மதிப்பி�கின்ற மற்�ம் ஒ�ங்கிைணக்கின்ற 
ேமலாளர், ேமற்பார்ைவயாளர் அல்ல� �ைறசார் பதவியாக இ�க்கலாம். 

ெதாழிலாளர் பிரத�நித� என்பவர், ெபா�வாக உற்பத்தி ெசய்த தயாாிப்பின் ெதாழிலாள�க்�ப் ெபா�ப்பாக�ள்ள 
நிர்வாகம் சாராத ஒ� பதவியா�ம். 

ேதைவகள்  

1. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் HSE ��க்க�க்கான ெசயல்�ைறகைள 
அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. HSE ��வான� ஒவ்ெவா� ெதாழில் �ாி�ம் இடத்தி�ம் நி�வப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

b. அந்த இடத்தில் 20 ேபர் அல்ல� அைத விடக் �ைறவாக இ�ந்தால், ��வில் �ைறந்த� 2 உ�ப்பினர்கள் 
இ�க்க ேவண்�ம், அேதேவைள 20 ேப�க்� அதிகமானவர்கள் என்றால் 4 உ�ப்பினர்கள் இ�க்க ேவண்�ம். 

c. ேதாராயமாக சம எண்ணிக்ைகயான ேமலாண்ைம மற்�ம் ெதாழிலாளர் பிரதிநிதிகைளக் ெகாண்ட�. 

d. �� உ�ப்பினர்கள், பிரதான ேவைலச் ெசயற்பா�களின் பிரதிநிதியாக இ�க்க ேவண்�ம். 

e. தைலவைரத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம். 

f. ��ப் பிரதிநிதிகள், �ைறந்த� ஒ� வ�டம் ெதாடர்ந்� பணியாற்ற ேவண்�ம். 

g. காலாண்� ஆய்�கள் நடத்தப்ப�ம் மாதங்கள் தவிர, ஒவ்ெவா� மாத�ம் ��க் �ட்டங்கள் நடத்தப்பட 
ேவண்�ம். 

h. �ட்டத்தின் �ட்ட அறிக்ைககைள ��க்கள் ேபண ேவண்�ம். �ட்ட அறிக்ைககைள எல்லாப் 
பணியாளர்க�க்�ம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம் அல்ல� அைவ அவர்க�க்�க் கிைடக்க ேவண்�ம். 
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i. HSE ெதாடர்பான பாிந்�ைரகைளப் ெபற உ�ப்பினர்கைள அ�மதிக்�ம் ஒ� அைமப்ைப �� நி�வ 
ேவண்�ம். 

j. அ�த்த �ட்டம் அல்ல� 30 நாட்களில் எ� �தல் வ�கிறேதா அதற்� �ன்னர், எல்லா HSE ��ப் 
பாிந்�ைரக�க்�ம் ேமலாண்ைம பதிலளிக்க ேவண்�ம். 

k. காய விபத்�கள், உடல்நலமின்ைமகள், இறப்�கள், இரசாயனப்ெபா�ள் சிந்�தல்கள் மற்�ம் தீப்பி�ப்�கள் 
உட்பட, HSE ெதாடர்பான சம்பவங்கள் அைனத்ைத�ம் விசாாிப்பதற்கான ெசயல்�ைறகைள �� நி�வ 
ேவண்�ம். (இதன் ெபா�ள், ��வான� விசாரைணகைள நடத்த ேவண்�ம் என்பதல்ல). 

l. HSE ��வான� HSE ��ச் ெசயலாக்கத்ைத வ�டாந்தம் மதிப்பிட்�, ெசயலாக்கத்ைத அதிக 
விைனத்திறமாக்�வதற்காக, ேதைவக்ேகற்ப தி�த்தங்கள் மற்�ம்/அல்ல� ேமம்பா�கைளச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

2. HSE ��ச் சந்த�ப்� நிகழ்ச்ச�நிரல்—��ச் சந்திப்� ஒவ்ெவான்றி�ம் பின்வ�ம் தைலப்�கள் உள்ளடக்கப்பட 
ேவண்�ம்: 

a. �ந்ைதய மாதத்தின் ெசயல் உ�ப்ப�கள். 

b. பணியிடப் பா�காப்� ஆய்� நி�ைவயி�ள்ள சிக்கல்கள். 

c. சம்பவங்களின் மதிப்பாய்�. 

d. பணியாளர் ஆேலாசைனகளின் மதிப்பாய்�. 

3. காலாண்�ல் பணியிடப் பா�காப்� ஆய்�கள் — HSE ��வான� காலாண்�ல் பணியிட ஆய்�கள் 
இடம்ெப�வைத உ�திெசய்ய ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், அைவ: 

a. ஆய்� ���கைள ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

b. பணியிடத்தில் தீங்�கைள�ம் பா�காப்பில்லாத ேவைல நைட�ைறகைள�ம் நீக்�வ� எவ்வா� என்� 
பாிந்�ைரக்க ேவண்�ம். 

c. ���ம் வைர இணக்கமின்ைமையத் தடமறிய ேவண்�ம். 

4. பயிற்ச�—HSE �� உ�ப்பினர்கள் அைனவ�ம் பின்வ�பவற்றில் பயிற்சி எ�த்தி�க்க ேவண்�ம்:  

• HSE ��வின் ேநாக்க�ம் இயக்க�ம். 

• HSE ��ச் ெசயல்�ைறகள். 

• HSE ��ச் சந்திப்�கைள நடத்�கின்ற �ைறகள். 

• �றிப்பிட்ட ெதாழில் �ாி�ம் இடத்திற்�ப் ெபா�ந்�ம் அைனத்� ஒ�ங்காற்� மற்�ம் Nike HSE 
தரநிைலகைள�ம் அ��ம் �ைற. 

• பணியிடத்தில் தீங்ைக அைடயாளம் கா�தல். 

• விபத்� மற்�ம் சம்பவ விசாரைணகைள விைனத்திறனாக நடத்�தல். 

5. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 
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HSE �� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

பிற பத��கள்:  

a. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� HSE ��க் �ட்ட அறிக்ைககள் மற்�ம் பணியிடப் பா�காப்� ஆய்�கள். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 1-12  
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தரநிைல 

Nike உடன் ெதாழில் �ாிவதற்கான ஒ� நிபந்தைனயாக, சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப�ம் 
உடனிைணந்தி�க்�ம் Code Leadership Standards மற்�ம் �ாியமான ேமலாண்ைம அைமப்�கைள 
உ�வாக்�தல் உட்பட ெபா�த்தமான சட்டங்கள் ஆகியவற்ைற�ம் சப்ைளயர் தம� ெதாழி�ல் ெசயற்ப�த்தி, 
ஒ�ங்கிைணத்�, சாிபார்ப்�க்�ம் கண்காணிப்�க்�ம் சமர்ப்பிப்பார். சப்ைளயர் இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்ைப, 
�க்கிய பணியிடங்கள் அைனத்தி�ம் தம� பணியாளர்களின் ெமாழியில்(களில்) இ�ைகயி�வார், இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்பி�ம் ெபா�த்தமான நாட்�ச் சட்டத்தா�ம் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா�, பணியாளர்க�க்� அவர்கள� 
உாிைமகள் மற்�ம் கடப்பா�கள் பற்றிய பயிற்சிைய அளிப்பார்; மற்�ம் Nike பிராண்�ள்ள அல்ல� இைணத் 
தயாாிப்�கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற �ைண-ஒப்பந்ததாரர்கள் எவர�ம் இணக்கத்ைத உ�திெசய்வார். 

 சம்பவத்ைதப் �காரளித்தல் மற்�ம் காயம் மற்�ம் உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைமக்கான 
ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, அமல்ப�த்�வ�. இந்தத் தரநிைலயில் 
விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் 
கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, காயம் மற்�ம் உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைமத் திட்டம் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, காயம் மற்�ம் உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைமத் திட்டம் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, 
பராமாித்�, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், காயம் மற்�ம் 
உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைமத் திட்டம் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, காயம் மற்�ம் உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைமத் திட்டம் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் 
கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• ேவைல ெதாடர்பான காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைம என்ப� காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைமைய 
உண்டாக்கிய அல்ல� அதற்�ப் பங்களித்த அல்ல� ஏற்கனேவ உள்ள காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைமைய 
ேமாசமாக்கிய பணியிடத்தில் நடக்�ம் நிகழ்� அல்ல� ெவளிப்ப�த்�ைக. 

• மிக அ�க�ல் தவ�தல் என்ப� காயம், உடல்நலக்�ைற� அல்ல� ேசதம் எைத�ம் உண்டாக்காத, ஆனால் 
அவ்வா� உண்டாக்கச் சாத்தியமி�ந்த திட்டமிடப்படாத ஒ� நிகழ்வா�ம். 

ேதைவகள் 

1. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற�க்கான 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

b. விபத்�கள் எல்லாவற்ைற�ம் (பணி ெதாடர்பான காயங்கள், உடல்நலக்�ைற�கள், ெசாத்�ச் ேசதத்ைத 
விைளவிக்கின்ற விபத்�கள் அல்ல� மிக அ�கில் தவ�தல்கள்) உடன�யாக ேமலாண்ைமயிடம் ெதாிவிக்க 
ேவண்�ம். 

c. இறப்�கள் அல்ல� க�ைமயான ஆபத்�கள் அைனத்ைத�ம் (எ.கா. 24 மணிேநரம் ம�த்�வைனயில் 
அ�மதிப்�, நிரந்தர உ�க்�ைலப்�, உடல் பாக இழப்� அல்ல� பார்ைவ இழப்� ேபான்றவற்ைற விைளவிக்�ம் 
சம்பவங்கள்) சம்பவம் நடந்� 8 மணிேநரத்திற்�ள் Nike, Inc. பிரதிநிதியிடம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

d. சம்பவ ஆய்� அறிக்ைகைய 48 மணிேநரத்திற்�ள் இட ேமலாண்ைமயிடம் சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம். 
அறிக்ைகயில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 
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• தல இ�ப்பிடப் ெபயர். 

• சம்பவம் நடந்த �றிப்பான இ�ப்பிடம் மற்�ம் ேநரம். 

• ெதாடர்பான உண்ைமத்தகவல்க�ம் சாட்சித் தகவ�ம். 

• உயிாிழப்�கள் அல்ல� ம�த்�வமைனயில் ேசர்க்கப்பட்ட பணியாளர்களின் ெபயர் மற்�ம் 
எண்ணிக்ைக. 

• ெதாடர்� நப�ம் ெதாைலேபசி எண்�ம். 

• சம்பவம் �றித்த மற்�ம் காரணங்கள் அைனத்ைத�ம் �ர்த்தி ெசய்ய�ம். 

• மீண்�ம் நிகழ்வைதத் த�க்க, தி�த்த நடவ�க்ைககள் அவசியம். 

e. காயம்/உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைம: 

• சம்பவம் �றித்த இரகசியத்தன்ைம. 

• காய�ற்ற பணியாள�டன் தகவல்ெதாடர்� (எ.கா. ஊதியங்கள், ம�த்�வக் கட்�ப்பா�கள் ேபான்றைவ). 

• பணிக்�த் தி�ம்�ம் வழங்�தல்கள் (பணிக் கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் நிைலமாற்றப் பணி எ��ம் உட்பட). 

• பணிக் கட்�ப்பா�கள் எைத�ம் அமல்ப�த்தல். 

2. பத�� ேப�தல் மற்�ம் அறிக்ைகயளித்தல் —இறப்�, ம�த்�வமைனயில் ேசர்க்கப்ப�தல், இழந்த ேவைல 
நாட்கள், �த�தவி தவிர்ந்த ம�த்�வச் சிகிச்ைச, ேவைல இடமாற்றம் அல்ல� ��ப்� அல்ல� பின்வ�பவற்ைற 
உள்ளடக்�ம் அந்தத் ெதாழிற்சாைலக்கான அறி�ணர்வின் இழப்� ஆகியவற்ைற விைளவிக்�ம் ேவைல 
ெதாடர்பான காயங்கள் மற்�ம் உடல்நலமின்ைமகைள ஒவ்ெவா� வசதி�ம் பதி� ெசய்தி�க்க ேவண்�ம்: 

a. தகவைலப் ெபற்ற பிற� 6 ேவைல நாட்க�க்�ப் பிந்தாமல் உள்ளிடப்ப�ம் ஒவ்ெவா� நிகழ்�ம். 

b. பணியாளர் அல்ல� �ைண-ஒப்பந்ததாராின் ெபயர். 

c. காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைம ஏற்பட்ட ேததி. 

d. காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைம ஏற்பட்ட இடம். 

e. விபத்ைதப் பற்றிய ெபா� விளக்கம். 

f. காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைம காரணமாக பணியி��ந்� கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட நாட்காட்� நாட்களின் 
எண்ணிக்ைக. 

g. காயம் அல்ல� உடல்நலமின்ைம காரணமாக ேவைல ெசய்யாத நாட்காட்� நாட்களின் எண்ணிக்ைக. 

h. காயங்கள்/உடல்நலமின்ைமகளின் வ�டாந்தச் ��க்கத்ைத பணியாளர்கள் அ�கக்��ய இடங்களில் 
இ�ைகயிட ேவண்�ம். இதில் அடங்க ேவண்�யைவ: 

• காயங்கள் மற்�ம் உடல்நலமின்ைமகள் ஏற்பட்ட நிகழ்�களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக. 
• இறப்�களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக. 
• ேவைல ெசய்யாத நாட்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக. 
• ேவைலச் ெசயற்பா� அல்ல� ேவைல இடமாற்றத்ைதக் கட்�ப்ப�த்திய சம்பவங்களின் ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக. 
• சம்பவ �தம், இைதக் கணக்கி�ம் �ைற: 

- (ேவைல ெசய்யாத நாட்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக + ேவைல இடமாற்றம் அல்ல� 
கட்�ப்பா�ள்ள சம்பவங்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக) X 200,000/எல்லாப் பணியாளர்கள் ேவைல 
ெசய்த ேநரங்களின் எண்ணிக்ைக = ெமாத்த சம்பவ �தம். 

• தரைவ காலாண்� அ�ப்பைடயில் Nike-இடம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். (10 அல்ல� �ைறவான 
ெதாழிலாளர்கைளக் ெகாண்ட ெதாழிற்சாைலக�க்� இந்தத் ேதைவயி��ந்� வித�விலக்�) 

i. ��தலாக, ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் அ�கில் தவ�தல் ஒவ்ெவான்ைற�ம் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம், 
தடமறிய ேவண்�ம் மற்�ம் ெதா�த்தளிக்க ேவண்�ம்.  
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 அ�கில் தவ�தல்கள் �ைறந்தளவில் நிக�ம், அவற்ைறப் ப�ப்பாய்� ெசய்வ� ஒப்�ட்டளவில் 
எளி�, தீர்ப்ப� �லபம்.  

 �ள்ளிவிவரப் ப�ப்பாய்�க்� ேபாதியள� தரைவப் பதி� ெசய்�ம்; தற்ேபாைதய ஆய்�கள். 
 ெவற்றிகரமான HSE திட்டத்தின் அ�ப்பைடத் ேதைவயான ‘பணியாளர் பங்ேகற்�க்�’ 

வாய்ப்பளிக்�ம். இதில் நடத்ைத மாற்றக் ெகாள்ைககள், ெபா�ப்� பகிர்த்தல், விழிப்�ணர்� மற்�ம் 
ஊக்கத்ெதாைககள் ேபான்றைவ அடங்�ம். 

 �தன்ைமயான பணியிடச் சிக்கல்களில் ஒன்றான அ�கில் தவ�ம் சம்பவத்ைதப் �காரளிப்ப�, அைத 
ேநர�யாக அல்ல� மைற�கமாகத் தீர்க்க �யற்சிக்�ம், அைனவ�ம் ெபா�ப்பான விதத்தில் 
பகிர்கின்ற மற்�ம் பங்களிக்கின்ற ஒ� திறந்த கலாச்சாரத்ைத �யற்சிக்�ம் மற்�ம் உ�வாக்�ம். 
அ�கில் தவ�தைலப் �காரளிப்பதான� பணியாளர் உற�கைள அதிகாிப்பதாக�ம், பா�காப்பான 
பணிச் �ழைல உ�வாக்�வதில் �ட்�ப்பணிைய ஊக்�விப்பதாக�ம் நி�பிக்கப்பட்�ள்ள�. 

3. பயிற்ச�—  

காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற� பற்றி ெதாிவித்தல்: இ�ப்பிடத்தின் காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற� 
ேமலாண்ைமத் திட்டம் பற்றி பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ 
அடங்க ேவண்�ம்: 

• எவ்வள� தீவிரமாக இ�ந்தா�ம் ேவைல ெதாடர்பான ஏேத�ம் காயம் அல்ல� உடல்நலக்�ைற� 
அல்ல� அ�கில் தவ�தைல உடன�யாகத் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

• வழக்கமான ேவைலக் கடைமகைளச் ெசய்�ம் அவர்கள� ஆற்றைலப் பாதிக்கின்ற ஏேத�ம் காயம் 
அல்ல� உடல்நலக்�ைற� ெதாடர்பான தகவைலத் ெதாிவித்தல்.  

காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற� ேமலாண்ைம: இ�ப்பிடத்தின் காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற� மற்�ம் 
அ�கில் தவ�தல் ேமலாண்ைமத் திட்டம் ஆகியைவ ெதாடர்பான ��தல் பயிற்சிைய ேமலாளர்க�ம் 
ேமற்பார்ைவயாளர்க�ம் ெபற ேவண்�ம். ��தல் பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• காயம் அல்ல� உடல்நலக்�ைற� மற்�ம் அ�கில் தவ�தல் �றித்த அறிக்ைகையச் ெசயலாக்�தல். 

• விபத்� அல்ல� அ�கில் தவ�தல் ஆய்�/�ல காரணப் ப�ப்பாய்ைவ நடத்�தல். 

• இரகசியத்தன்ைமையப் ேப�தல். 

• பணியாளர், ம�த்�வ அ�வலர் மற்�ம் பிற பங்�தாரர்க�டன் தகவல்ெதாடர்�கள். 

• காயம்/உடல்நலக்�ைற�க்�ப் பிற� ேவைலக்�த் தி�ம்�தல். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: காயம் மற்�ம் உடல்நலக்�ைற�ப் பதி�கைள, அச்சம்பவங்கள் நடந்த ஆண்�க்�ப் பிற� 5 
ஆண்�க�க்�ப் ேபண ேவண்�ம். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� 
ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 
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ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 1-15 

 Nike விபத்�/சம்பவ அறிக்ைகப் ப�வம் 

 Nike காயம்/உடல்நலக்�ைற� பதி�ப் ப�வம் 
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தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், 
தவிர்க்க�ம், பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 பணிச் �ழ�னால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். இந்தத் தரநிைலயில் விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் 
சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர்கள் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள் 
Location Manager கண்�ப்பாக பணிச் �ழல் ெகாள்ைக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக பணிச் �ழல் ெகாள்ைகைய�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், பணிச் �ழல் ெகாள்ைக 
மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees பணிச் �ழல் ெகாள்ைக மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ெபா�வான கடைம—ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ஒவ்ெவா� பணியாள�க்�ம் ஒ� ேவைலவாய்ப்� 
இடத்ைதச் சீரைமக்�ம், அங்� பணியாளர் அல்ல� �ழ�க்� இறப்ைப அல்ல� க�ைமயான உடல் தீங்ைக�ம் 
ஏற்ப�த்�ம் அல்ல� ஏற்ப�த்தக் ��ய அைடயாளங்கண்ட தீங்�கள் இ�க்கா�. 

2. பணி இடம்—உடல்நலம், பா�காப்�, நலவாழ்� ஆகியவற்�க்� ஆபத்தில்லாமல் ேவைலையச் ெசய்வதற்� 
பணியாளர்கள் மற்�ம் ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்க�க்� ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ேபாதிய பணி இடத்ைத 
அளிக்க ேவண்�ம். ஒ� பணியாளர் அல்ல� ஒப்பந்ததார�க்� �ைறந்த� 11 கன மீட்டர் (37 கன அ�) இடத்ைத 
அளிக்க ேவண்�ம் (கணக்கி�ம் ேநாக்கங்க�க்காக, 3 மீ (10 அ�) அளைவ விட ெபாிய அைறைய 3 மீ (10 அ�) 
என்பதாகக் க�த ேவண்�ம்). 

3. ெதாழிற்சாைலப் பராமாிப்�—பணியாளர்க�ம் ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்க�ம் ேவைல ெசய்�ம் அல்ல� 
பயணிக்�ம் எல்லா இடங்க�ம் தீங்�கள் இன்றி ைவக்கப்பட்��ப்பைத ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், அைவ:  

a. ேவைலவாய்ப்� இடங்கள் அைனத்ைத�ம், �த்தமாக, உலர்வாக, சிறந்த ப��பார்ப்� நிைலயில் ைவக்க 
ேவண்�ம். 

b. ச�க்�ம் தீங்�க�ம் ேவ� தைடக�ம் இல்லாமல் நைடபாைதகைளப் ேபண ேவண்�ம். 

c. எலக்ாிக்கல் ேபனல்கள், ஐவாஷ்/ஷவர் நிைலயங்கள் மற்�ம் பிற அவசரநிைல உபகரணம் அைனத்திற்�ம் 
�ைறந்த� 0.9 மீ (3 அ�) இைடெவளி வழங்க ேவண்�ம். 

d. ேசமிப்�ப் ப�திகைள எல்லா ேநரங்களி�ம் ஒ�ங்��ைறயில் ைவக்க ேவண்�ம். சீ�ங் அல்ல� ஃபயர் 
ஸ்பிாிங்ளர்களின் (எ� தாழ்வாக இ�க்கிறேதா அ�) 45 ெச.மீ (18 அங்.) இடத்திற்�ள் ெபா�ட்கைள 
அ�க்கக் �டா�. 

e. ஏேத�ம் சிந்திவிட்டால் உடன�யாகச் �த்தம் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் கழி�கைள �ைறயாக 
அப்�றப்ப�த்த ேவண்�ம் (ஈரமான தைரயில் எச்சாிக்ைகச் சின்னங்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்). 

f. எல்லா ஜன்னல்கைள�ம் கத�களி�ள்ள ஒளி���கவி�ம் ேமற்பரப்�கைள�ம் ெவ�ப்� இல்லாமல் 
பா�காக்க ேவண்�ம். ஒளி���கவி�ம் கத�கள் அல்ல� பிாிப்�கைள ேநாக்கி மக்கள் நடந்�ெசல்�ம் 
ஆபத்� இ�ந்தால், அவற்ைற அைடயாளப்ப�த்த ேவண்�ம். 



  

 

ெபா�வான பணிச் �ழல் CLS – பக்கம் 44  ெசப்டம்பர் 2017 

ெபா�வான பணிச் �ழல் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 4. ெவளிச்ெசல்�ம் வழிகள் —தீ மற்�ம் பிற அவசரநிைலகளி��ந்� ெவளிேய�ம் பா�காப்பான 

வழி�ைறகைள ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் வழங்க ேவண்�ம்: �ைறந்தபட்சம், அைவ:  

a. பா�காப்�க்கான தப்பிச்ெசல்�ம் வழிையத் தவறாகப் �ாிந்�ெகாள்ளாமல் இ�க்க, ெவளிச்ெசல்�ம் 
வழிகைள ஏற்பா� ெசய்�, �றிக்க ேவண்�ம். 

b. பா�காப்பான ெவளிச்ெசல்�ம் வழிக்�ச் ெசல்லாத எல்லாக் கத�கைள�ம் அல்ல� பாைதகைள�ம் 
“ெவளிச்ெசல்�ம் வழி அல்ல” என்� �றிக்க ேவண்�ம். �ட்�ச் சந்தாக�ள்ள மற்�ம் பா�காப்பான 
ெவளிச்ெசல்�ம் வழிக்�ச் ெசல்லாத பாைதகள் 16.67 மீ (50 அ�) நீளத்ைத விட அதிகமாக இல்லாதி�க்கக் 
��ம். 

c. கட்டடத்தின் எல்லாப் ப�திகளி�ம் ெவளிச்ெசல்�ம் வழிகைள தைடகள் இல்லாமல் ேபண�ம். 
தப்பிச்ெசல்வைதத் த�க்க, கத� அல்ல� பாைதகள் எைத�ம் �� அல்ல� இ�க்கியைடக்காமல் 
ைவத்தி�க்கக் ��ம். 

d. தீயால் அல்ல� ேவ� அவசரநிைலயால் ெவளிச்ெசல்�ம் வழி அைடபட்�ப்ேபா�ம் சந்தர்ப்பத்தில், 
தப்பிச்ெசல்�ம் ஒ� மாற்� வழிைய வழங்�ம் விதமாக ஒவ்ெவா� பணியிடத்தி�ம் (கட்டடம், கட்டைமப்�ம் 
பிாி� அல்ல� ப�தி ேபான்றைவ உள்ளடங்கக் ��ம்) �ைறந்த� இரண்� ேவ�பட்ட பாைதகைள ஏற்பா� 
ெசய்ய ேவண்�ம்.  

5. ஒளியைமப்�—ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைலயி�ம் பா�காப்பான ேவைல ெசய்�ம் நிைலைமக�க்காக ேபாதிய 
ஒளியைமப்ைப வழங்க ேவண்�ம். 

6. ப�வாிைச மற்�ம் ப�க்கட்�கள்— ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ேம�ம் கீ�ம் ெசல்�ம் பா�காப்பான 
ப�வாிைசகைள�ம் ப�க்கட்�கைள�ம் அளிக்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம் அைவ அளிக்க ேவண்�யைவ:  

a. தரநிைலயான த�ப்�ச்சட்டங்கள் (4 ப�கள் அல்ல� அதிகம் உள்ளவற்�க்�). 

b. �ைறந்தபட்ச அகலம் 0.56 மீ (22 அங்.). 

c. ச�க்கைலத் த�க்�ம் ேமற்பரப்�ள்ள காலணிகள். 

d. ஏ�ம் பட்�க்கட்�கள் ��வ�ம் சீரான ப� உயரம் மற்�ம் அகலம். 

7. ெபா�ட்கைள ஏற்�தல், இறக்�தல், ேசமித்தல்:  
ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைலயிட�ம் ெபா�ட்கைள ஏற்�தல், இறக்�தல், ேசமித்தல் ெதாடர்பான 
ஆவணப்ப�த்திய ஆபத்� மதிப்�ெடான்� இ�க்க ேவண்�ம். ஆபத்� மதிப்�ட்�ல் �ைறந்தபட்சமாக இைவ 
அடங்க ேவண்�ம்:  

a. ெபா�ட்கைள ஏற்�தல், இறக்�தல், ேசமித்தல் ெதாடர்பான அைனத்�த் தீங்�களின் அைடயாளம். 

b. அறியப்பட்ட தீங்�க�டன் ெதாடர்பான ஆபத்� மதிப்��. 

c. ஆபத்ைத நீக்க அல்ல� �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் காணல் (எ.கா., ஆய்�, 
பணிச்�ழ�யல், ேரக்கிங் நி�வல்கள்) 

8. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ேலா�ங் ேப/டாக் பா�காப்� மற்�ம் ேரக்கிங் அைமப்�களில் ேவைல 

ெசய்தைல எ�த்�க்��ம் ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள ஒவ்ெவா� இட�ம் அமலாக்க ேவண்�ம்.  

a. ேலா�ங் மற்�ம் அன்ேலா�ங் ெசயற்பா�கைளத் ெதாடங்�ம் �ன், திட்டமிடப்படாத வாகனப் 
�றப்பாட்ைடத் த�க்�ம் நடவ�க்ைககள். 

b. இைணக்கப்படாத ட்ெரய்லர்கள் உ�தியாக இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்�ம் நடவ�க்ைககள். 

c. ட்ெரய்லர்கைள ஆய்� ெசய்தல் (ஆற்றலளித்த ேமாட்டார் வாகனங்கைளப் பயன்ப�த்�ம்ேபா�). 

d. பயன்ப�த்தாதேபா�, ேலா�ங் ேபகள்/ேடாக்�க�க்�ப் பா�காப்பளித்தல். 

e. ெபா�ட்கைளப் பா�காப்பாக அ�க்கிைவத்தல் (உயரம், சாய்த்� ைவத்தல்). 
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ெபா�வான பணிச் �ழல் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 f. ேரக்கிங் நி�வல் ஒவ்ெவான்�ம் தனித்�வ அைடயாள எண் மற்�ம் பா�காப்பான அல்ல� அதிகபட்ச பணிச் 

�ைமையக் காட்ட ேவண்�ம். 

g. பயிற்சி ெபற்ற பணியாளர்கள் அல்ல� த�தி�ள்ள ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்�ேம �திய ேரக்கிங் 
நி�வல்கள், ப��பார்ப்�கள், தி�த்தங்கள் அல்ல� அகற்றைலச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

h. வ�டாந்தம் ேரக்கிங் நி�வல்கைள ஆய்� ெசய்வைத த�தி�ள்ள நபர் ெசய்ய ேவண்�ம்ேவண்�ம் 
(ேரக்கிங்கி��ந்� ேசதம் அல்ல� காயம் ஏற்ப�வதாக அைடயாளப்ப�த்திய ஆபத்� இ�ந்தால்). 

i. ெபா�ட்கைளச் ேசகாிக்�ம் அைமப்பி�ள்ள கட்டைமப்�ச் ேசதம் அைனத்ைத�ம் உடன�யாகத் ெதாிவித்�, 
ப��பார்க்க ேவண்�ம். 

9. பயிற்ச�—�ைறந்தபட்சம் இைவ அடங்�ம் பயிற்சிைய பணியாளர்கள் ெபற ேவண்�ம்:  

• ெபா�வான கவனிப்� மற்�ம் பணியிடப் பா�காப்� நடத்ைதகள். 

• பணிச்�ழ�யல் மற்�ம் ைகயால் ெபா�ட்கைளக் ைகயா�வ�டன் ெதாடர்பான பா�காப்�. 

• ேரக்கிங்கின் பா�காப்பான ேசமிப்�க் ெகாள்ளள�. 

10. ஆவணப்ப�த்தல் 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 
அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 4-1 
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தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் (PPE) NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 
தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், 
தவிர்க்க�ம், பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 உட�ல் காயத்ைத அல்ல� �ைறபாட்ைட உண்டாக்கக் ��ய பணியிடத் தீங்�களி��ந்� 
பணியாளர்கைள�ம் ஒப்பந்ததாரர்கைள�ம் பா�காக்க, தனிநபர் பா�காப்� உபகரணத்ைத (PPE) உ�வாக்கி, 
அமலாக்க ேவண்�ம். இந்தத் தரநிைலயில் விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டம் 
மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர்கள் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  
Location Manager, PPE திட்டம் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

HSE Representative PPE திட்டத்ைத நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், PPE திட்டத்தின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees PPE திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
• தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் என்ப� அகத்�றிஞ்சல் அல்ல� உடல் ெதா�ைகயால் உட�க்� ஏற்ப�ம் 

தீங்கி��ந்� பா�காப்பதற்கான, கண்கள், �கம், தைல மற்�ம் அவயவங்க�க்கான பா�காப்� உபகரணம், 
பா�காப்� ஆைட மற்�ம் பா�காப்�க் கவசம் மற்�ம் தைடகள். 

ேதைவகள் 
1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 

உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் ேதைவப்படக் ��ய பணிகைள�ம் அவற்றின் சாத்தியமான தீங்�கைள�ம் 
அைடயாளம் கா�தல். 

b. ஆபத்�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�த�ம் அமலாக்�த�ம், �த�ல் ெபாறியியல் 
கட்�ப்பா�கைள�ம், இரண்டாவதாக நிர்வாகக் கட்�ப்பா�கைள�ம், கைடசியாக தனிநபர் பா�காப்� 
உபகரணத்தின் உபேயாகத்ைத�ம் க�த்திெல�க்கின்றன.  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் PPE உபேயாகத்தால் உட�க்�க் காயம் 
ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் 
பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. தற்ேபா� கிைடக்கின்ற PPE-இன் ெபா�ந்�ம்தன்ைமைய ஒப்பந்ததாரர் தீர்மானிக்க ேவண்�ம், 
�ைறந்தபட்சம் ேதைவப்ப�வைத விட அதிக தீங்�களி��ந்� பா�காப்ைப வழங்�ம் �திய அல்ல� ��தல் 
உபகரணத்ைதத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம். பல மற்�ம் ஒேர ேநரத்தில் நிக�ம் தீங்�க�க்� 
ெவளிக்காட்டப்ப�வ� சாத்தியமான இடத்தில், ஒவ்ெவா� தீங்கின் அதிகபட்ச அள�க்� எதிராக�ம் ேபாதிய 
பா�காப்� வழங்கப்பட ேவண்�ம் அல்ல� வாங்�வதற்� பாிந்�ைரக்கப்பட ேவண்�ம். 

b. ெபா�த்தமான பயன்பா�களின்ப� PPE அணியப்ப�ம் மற்�ம் ��தல் ஆபத்ைத ஏற்ப�த்தா�. 
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தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் (PPE) NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 c. தனிநபர் பா�காப்� ஆைட�ம் உபகரண�ம் ெசய்ய�ள்ள ேவைலக்காக பா�காப்பான வ�வைமப்பி�ம் 

கட்டைமப்பி�ம் இ�க்க ேவண்�ம், ேம�ம், �ப்�ரவாக�ம் நம்பகமான நிைலயி�ம் ேபணப்பட ேவண்�ம். 
NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health) ANSI (American National Standards 
Institute) அல்ல� நாட்�ன் தரநிைலகைளப் �ர்த்திெசய்�ம் பா�காப்� ஆைடயின் உ�ப்ப�கள் மட்�ேம 
பயன்பாட்�க்�ப் ெபறப்படலாம் அல்ல� ஏற்�க்ெகாள்ளப்படலாம். �திதாக வாங்கப்பட்ட PPE பின்வ�மா� 
��ப்பிக்கப்பட்ட ANSI அல்ல� நாட்�ன் தரநிைலக�க்� இணங்க ேவண்�ம் (ெபா�ந்தினால்): 

• கண் மற்�ம் �கப் பா�காப்�: 

- கண் காயங்கைளத் த�ப்பதற்�, கண்�க்�த் தீங்� ஏற்ப�ம் இடங்களில் இ�க்கக்��யவர்கள் 
எல்லா�ம் பா�காப்�க் கண்ணா�ைய அணிய ேவண்�ம். இதில் பணியாளர்கள், 
பார்ைவயாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், �ன்றாம் தரப்பினர் அல்ல� அைடயாளம் காணப்பட்ட 
கண்�க்�த் தீங்கான ப�தி வழியாகச் ெசல்பவர்கள் அடங்�வர். இந்த அ�வலர்க�க்�ப் 
பா�காப்� வழங்�வதற்�, சாத்தியமான அள�க்� அதிகபட்ச பா�காப்ைப அளிக்�ம் காகிள்ஸ் 
மற்�ம்/அல்ல� பிளாஸ்�க் கண் பா�காப்�க்க�விகைள ஒப்பந்ததாரர்கள் ேபாதியளவில் ெபற 
ேவண்�ம். இந்த அ�வலர்கள் அவர்க�ைடய ெசாந்தக் கண்ணா�கைள அணிந்தி�ந்தால், 
அவற்�க்� ேமலாக அணிவதற்காக ெபா�த்தமான கண் பா�காப்ைப அவர்க�க்� அளிக்க 
ேவண்�ம். 

- பறக்�ம் �ணிக்ைககள், உ�கிய உேலாகம், அமிலங்கள் அல்ல� அாிக்�ம் திரவங்கள், இரசாயனத் 
திரவங்கள், வா�க்கள் அல்ல� நீராவிகள், உயிாிசார் �சிப்படலங்கள் அல்ல� காயத்ைத 
உண்டாக்கக் ��ய ஒளிக் கதிாி�ச்� ஆகியவற்றி��ந்� வ�ம் தீங்�க�க்�ப் பணியாளர்கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்ப�ம்ேபா�, ெபா�த்தமான பா�காப்�க் க�விகைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

- தீங்கிைழக்�ம் �ழ�ல், கன்டாக்ட் ெலன்ஸ்கைள அணிபவர்கள் ெபா�த்தமான கண் மற்�ம் �கப் 
பா�காப்�ச் சாதனங்கைள�ம் அணிய ேவண்�ம். 

- பறக்கின்ற ெபா�ட்களால் தீங்� ஏற்ப�ம் என்றால், பக்கவாட்�ப் பா�காப்�க் க�விகைளப் 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

- இரசாயனப்ெபா�ள் ெதறிப்பதால் தீங்� ஏற்ப�ம் என்றால், காகிள்ைஸ�ம் �கக் கவசங்கைள�ம் 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

- �கக் கவசங்கைள �தன்ைமயான கண் பா�காப்�க்� (பா�காப்�க் கண்ணா�கள் மற்�ம் 
காகிள்ஸ்) ேமலாக மட்�ேம அணிய ேவண்�ம். 

- பிாிஸ்கிாிப்ஷன் ெலன்ஸ்கைள அணிகின்ற பணியாளர்க�க்�, கண் பா�காப்�க் க�விகள், 
வ�வைமப்பில் அந்தப் பிாிஸ்கிாிப்ஷ�டன் ஒ�ங்கிைணய ேவண்�ம் அல்ல� பிாிஸ்கிாிப்ஷன் 
ெலன்ஸ்களின் ேமல் சாியாகப் ெபா�ந்த ேவண்�ம். 

- ஒளிக் கதிர்�ச்�க்� எதிராகப் பா�காக்க, ெபா�த்தமான பில்ட்டர் ெலன்ஸ்கள் ெபா�த்தப்பட்ட 
உபகரணத்ைதப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். �ன்டட் மற்�ம் ேஷடட் என்� �றிக்கப்பட்டால் அல்ல� 
அைடயாளப்ப�த்தப்பட்டால் ஒழிய, அந்த ெலன்ஸ்கள் பில்டர் ெலன்ஸ்கள் அல்ல. 

• தைலப் பா�காப்�: 

- கட்�மானம் மற்�ம் பிற பணியில் ஈ�ப�த்தப்பட்�ள்ள எல்லாப் பணியாளர்கள் மற்�ம் 
ஒப்பந்ததாரர்க�க்�ம் தைலப் பா�காப்� அளிக்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள் அைதப் 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.  

- வி�கின்ற அல்ல� நிைலயான ெபா�ட்கள் அல்ல� மின்னதிர்ச்சியால் தீங்�கள் இ�ந்தேபா�, 
கட்�மானத் தலங்களில் ெபாறியியலாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்�ம் பார்ைவயாளர்கள் ஆகிேயார் 
தைலக்கான பா�காப்ைப�ம் அணிய ேவண்�ம்.  

- �ரான ெபா�ட்கள் ப�வதால் மண்ைடயில் காயங்கள் ஏற்ப�வதற்� எதிரான பா�காப்�க்காக 
பம்ப் ேகப்கள்/ஸ்கல் கார்�கைள வழங்க�ம் அணிய�ம் ேவண்�ம். எனி�ம், அைவ வி�கின்ற 
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தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் (PPE) NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 ெபா�ட்களால் ஏற்ப�ம் அதிக தாக்க விைசகள் அல்ல� ஊ��வ���ந்� பா�காப்ைப 

அளிக்கா� என்பதால், அவற்ைற பா�காப்�த் ெதாப்பிக�க்கான பதி��களாக அணியக் �டா�. 

• பாதப் பா�காப்�: 

- வி�ந்�விடக் ��ய ெபாதிகள், ெபா�ட்கள், கனமான க�விகளின் ப�திகள் ேபான்றவற்ைறக் 
காவிச்ெசல்�ம்ேபா� அல்ல� ைகயா�ம்ேபா� மற்�ம் பாதங்களின் மீ� ெபா�ட்கள் 
வி�ந்�விடக் ��யேபா� பிற ெசயற்பா�க�க்�, தாக்கப் பா�காப்�ள்ள பா�காப்�க் 
காலணிகள் அல்ல� �ட்கைள அணிய ேவண்�ம்.  

- ஸ்கிட் ட்ரக்�கள் (ைகயால் ெபா�ட்கைளக் ைகயா�ம் கார்கள்) சம்பந்தப்ப�ம் பணிச் 
ெசயற்பா�க�க்� அல்ல� பணியாளாின் பாதங்களின் மீ� ெபா�ட்கள் அல்ல� உபகரணம் 
உ�ண்�விடக் ��ய பிற ெசயற்பா�க�க்�, அ�த்தப் பா�காப்�ள்ள பா�காப்�க் காலணிகள் 
அல்ல� �ட்கள் ேதைவ.  

- ஆணிகள், ஒயர், தி�காணிகள், ெபாிய ஸ்ேடப்பிள்கள் அல்ல� தி��ம் உேலாகம் ேபான்ற �ரான 
ெபா�ட்கள் மீ� பணியாளர்கள் நடப்பதால் பாதத்தில் காயம் ஏற்படக் ��ய இடங்களில் �ைளப் 
பா�காப்�ள்ள பா�காப்�க் காலணிகள் அல்ல� �ட்கள் ேதைவ. 

• ைகப் பா�காப்�: 

- இரசாயனப் ெபா�ட்கள், ெவட்�கள், கீறல்கள், சிராய்ப்�கள், �ைளகள், எாிகாயங்கள், உயிாியல் 
ெபா�ட்கள் மற்�ம் தீங்�ள்ள ெவப்பநிைல அதிகாிப்�கள் ேபான்றவற்றால் தீங்�கள் இ�ந்தால், 
ெபா�த்தமான ைக�ைறகைள அணிய ேவண்�ம்.  

- ைக�ைறகளின் ெசயற்திறன் இயல்�கள், நிைலைமகள், பயன்பாட்�க் கால அள� மற்�ம் 
இ�க்கின்ற தீங்�கள் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடயில் ைக�ைறையத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம். 
எல்லாச் �ழ்நிைலகளி�ம் ஒேர வைகயான ைக�ைற ெசயற்படா�.  

• ச�மப் பா�காப்� (ைக�ைறகள் தவிர்ந்தைவ): 

- இரசாயனப் ெபா�ட்கள் உடல் மீ� சித�ம் வாய்ப்�ள்ளேபா�, ச�மத்திற்�ச் ேசதம் ஏற்ப�த்தக் 
��ய அல்ல� ச�மத்தால் அகத்�றிஞ்சக் ��ய மா�கைள �ழல் ெகாண்��க்கக் ��யேபா� 
அல்ல� மா�கள், பணியாளாின் ஆைடகளில் ெதாடர்ந்� இ�க்�ம்ேபா�, ச�மப் பா�காப்ைப 
அணிய ேவண்�ம். ச�மத்ைத ��ம் அளவான�, ெவளிக்காட்டப்படக் ��ய உடல் பரப்ைபச் 
சார்ந்த�. சிறிய கட்�ப்ப�த்திய ெசயலாக்கங்க�க்�, ஏப்ரன் ேபா�மாக இ�க்கலாம்; தைலக்� 
ேமேல�ள்ள ேவைலக்�, �� உடைல�ம் �ட ேவண்�யி�க்கலாம்.  

a. ேசதமான PPE-ஐத் ெதாிவிப்பதற்�ம் மாற்�வதற்�மான நைட�ைறகள். 

b. �த்தமான, நன்� ேவைல ெசய்�ம் நிைலயில் ேபணப்ப�கிற� மற்�ம் சாியாகச் ேசமிக்கப்ப�கிற�. 

c. �தலாளியால் இலவசமாக வழங்கப்ப�கிற� மற்�ம் ப��பார்க்கப்ப�கிற�. 

d. �ைறந்தபட்சம் காலாண்�க்� ஒ��ைற ஆய்� ெசய்யப்ப�கிற�. 

3. பயிற்ச�—ஆரம்ப ஒ�க்கீட்�ன்ேபா�ம், அதன் பிற� �ைறந்த� வ�டாந்த�ம் பயிற்சி நடத்தப்ப�ம். பயிற்சியில் 

�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• எந்த PPE மற்�ம் எப்ேபா� ேதைவ, PPE-இன் �ைறபா�கள். 

• PPE-இன் சாியான உபேயாகம் மற்�ம் கவனிப்�, பராமாிப்�, பய�ள்ள ஆ�ள் மற்�ம் 
அப்�றப்ப�த்தல். 
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• PPE அணிய ேவண்�ய ெதாழிலாளர் எவ�ம் PPE-ஐச் சாியாகப் பயன்ப�த்�வதி�ம் கவனிப்பதி�ம் 
பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். ேதைவக்� ஏற்ப ஒப்பந்ததாரர்களால் பணியாளர்க�க்� அவ்வப்ேபா� 
பயிற்சி அளிக்க ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� பணியாள�ம் �ைறந்த� இவற்ைற அறிவதற்காக 
பயிற்சியளிக்கப்பட ேவண்�ம்: 

- PPE எப்ேபா�, ஏன் அவசியம். 

- எந்த தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் அவசியம். 

- தனிநபர் PPE-ஐ எவ்வா� சாியாக தாிப்ப�, கழற்�வ�, சாிெசய்வ� மற்�ம் அணிவ�. 

- PPE-இன் �ைறபா�கள். 

- PPE-இன் சாியான கவனிப்�, பராமாிப்�, பய�ள்ள ஆ�ள் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தல். 

- ஆய்��ட மற்�ம் கலக்�ம் அ�வலர்கள் ேவ� ெபா� இடங்க�க்� (ஹால், எ�ேவட்டர்கள், 
சாப்பி�ம் ப�திகள், கழிப்பைறகள், அ�வலகங்கள் ேபான்றைவ) ெசல்ல �ன், ைக�ைறகைள�ம் 
ஆய்வக ேமலங்கிைய�ம் கழற்�மா� பணிக்கப்பட ேவண்�ம். தீங்கிைழக்�ம் சாத்திய�ள்ள 
ெபா�ட்கள் அல்ல� பதார்த்தங்கைளக் ெகாண்�ெசல்வதற்�, இரண்டாம்நிைலக் 
ெகாள்கலன்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

- PPE-ஐப் பயன்ப�த்த ேவண்��ள்ள ேவைலையச் ெசய்ய அ�மதிக்கப்ப�ம் �ன், ஒவ்ெவா� 
பணியாள�க்�ம் பயிற்சியின் �ாிந்�ணர்� மற்�ம் PPE-ஐச் சாியாகப் பயன்ப�த்�ம் ஆற்றல் 
�றித்� ெசயல்விளக்கமளிக்க ேவண்�ம். 

• �திய அல்ல� ��தல் தீங்�கைள உ�வாக்கக் ��ய �திய உபகரணம் அல்ல� ெசயலாக்கங்கைள 
அறி�கம் ெசய்�ம்ேபா�, பணியிடத்ைத மீண்�ம் மதிப்�� ெசய்ய ேவண்�ம். 

• உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டால், விபத்�ப் பதி�கைள மதிப்பாய்� ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் �ன்� 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட PPE-இன் ெபா�த்தத்ைத மீண்�ம் மதிப்�� ெசய்ய ேவண்�ம். 

• ஏற்கனேவ பயிற்சிெபற்ற பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர் எவ�க்�ம் PPE-ஐப் பயன்ப�த்�வ� எப்ப� 
என்� �ாியவில்ைல அல்ல� அைதப் பற்றிய திறைமகள் இல்ைல என்� ெதாழிற்சாைல நிர்வாகம் 
நம்பினால், அந்தப் பணியாளர்க�க்� manager/supervisor மீண்�ம் பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். 

• �ந்ைதய பயிற்சிைய வழக்ெகாழியச் ெசய்�ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கைள பணியிடத்தில் அல்ல� PPE-இல் 
ெசய்தால் அல்ல� பாதிக்கப்பட்ட பணியாளாின் அறிவில் அல்ல� நியமித்த தனிநபர் பா�காப்� 
உபகரணத்தின் உபேயாகத்தில் பற்றாக்�ைறகள் இ�ந்தா�ம் ம�பயிற்சி அவசியம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான ஆய்�ப் பதிேவ�கள். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 7-1 
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தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 பணிச்�ழ�யல் தீங்�கைளக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, பணிச்�ழ�யல் திட்டச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம்.  

HSE பிரத�நித�யானவர் ஆபத்� மதிப்��, எ�த்�ப்�ர்வ ெசயல்�ைறகள், பயிற்சி, பதிைவ நிர்வகித்தல் மற்�ம் 
பணிச்�ழ�யல் ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறக�க்கான ஆண்� மதிப்பாய்� ேபான்றவற்ைற உ�வாக்கி, 
பராமாித்� அைத நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், பணிச்�ழ�யல் 
ெசயல்�ைறக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees பணிச்�ழ�யல் ெசயல்�ைறக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
• பணிச்�ழ�யல் என்ப�, உபகரணம் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் வ�வைமப்� �லம், ேவைல�டன் அைதச் 

ெசய்பவைரப் ெபா�த்�தல் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 
1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் ஒவ்ெவா� பணிக்�ம் ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�� ெதாடர்பான 

மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. பணிகள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தீங்�களின் அைடயாளம். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� கட்�ப்பா�கைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா. ேவைலப் ப�தி வ�வைமப்�, 
ேவைலச் �ழற்சி). 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் பணிச்�ழ�யல் தீங்�கைளக் ைகயா�ம் 
ெசயல்�ைறகைள நைட�ைறப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். இச்ெசயல்�ைறகளில், �ைறந்தபட்சமாக இைவ 
உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

a. தைசக்�ட்� ேநாய்கள் (MSDகள்), அவற்றின் அைடயாளங்கள் மற்�ம் அறி�றிகள் மற்�ம் MSD 
தீங்�கைளப் பற்றி சீக்கிரேம அறிவித்தல். 

b. பணிச்�ழ�யல் மற்�ம் பணிச்�ழ�யல் சிக்கல்க�டன் ெதாடர்பான பணியாளர் அறி�ைரகளின் 
மதிப்பாய்� பற்றிய அவ்வப்ேபாைதய தகவல்ெதாடர்�கைள உள்ளடக்�ம் பணியாளர் ஈ�பாட்�ச் ெசயல். 

c. பணிச்�ழ�யல் தீங்�கள் அல்ல� காயப் ேபாக்�கைளத் ெதாிவிப்பதன் �லம் வழங்கப்ப�கின்ற 
பணிச்�ழ�யல் பிரச்சைனகைளத் தி�த்�வதற்கான ெசயல். 

d. மீண்�ம் நிக�ம் ெசயற்பா�க�க்�, ெசயற்பாட்�ல் இைடேவைளகள் அல்ல� மாற்றங்க�க்கான 
வாய்ப்�கள் வழங்கப்ப�கின்றன. 

e. தனிநபர் கணினி பணியிடங்களின் மதிப்��. 

f. பணிச்�ழ�யைல உபகரணம் மற்�ம் ெசயலாக்கங்களின் வ�வைமப்பில் ஒ�ங்கிைணத்தல். 



 . 
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 3. பயிற்ச�—பணிச்�ழ�யல் ெதாடர்பான தீங்�களில் சம்பந்தப்ப�கின்ற பணிகளில் ஈ�ப�த்தப்ப�ம் 

அைனவ�க்�ம் பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். பயிற்சியில் அடங்க ேவண்�யைவ: 

• ெபா�வான MSDகள் மற்�ம் அவற்றின் அைடயாளங்கள் மற்�ம் அறி�றிகள். 

• MSDகைள�ம் அவற்றின் அைடயாளங்கள் மற்�ம் அறி�றிகைள�ம் ஆரம்பத்தில் அறிவிப்பதன் 
�க்கியத்�வம் மற்�ம் அவற்ைற ஆரம்பத்தில் அறிவிக்கத் தவ�வதால் ஏற்ப�ம் பின்விைள�கள். 

• பணியிடத்தி�ள்ள MSDகைள�ம் அவற்றின் அைடயாளங்கள் மற்�ம் அறி�றிகைள அறிவிக்�ம் 
�ைற. 

• ஆபத்� காரணிகள், ேவைலகள் மற்�ம் பணி நடவ�க்ைககள் ஆகியைவ MSD ஆபத்�க்க�டன் 
ெதாடர்�ைடய�. 

• ஆபத்� காரணிகைளத் தணிக்க வழி�ைறகள், க�விகள் அல்ல� உபகரணங்கள். 

• தளம் பணிச்�ழ�யல் திட்டத்தின் சிறப்�. 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: பணிச்�ழ�யல் சம்பந்தப்பட்ட காயம் மற்�ம் உடல்நலக் �ைறபா� பற்றிய 
பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: தற்ேபாைதய இடர் மதிப்�� மற்�ம் தனிப்பட்ட பணிச்�ழ�யல் பணிநிைலய மதிப்��கள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “காயம்/உடல்நலமின்ைம ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-15 

 



  

 

வி�வதி��ந்� பா�காப்� CLS – பக்கம் 53 ெசப்டம்பர் 2017 

வி�வத���ந்� பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 
தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 ேவைல ெசய்�ம் இடத்தின்மீ� வி�தல், அங்கி�ந்� வி�தல் அல்ல� உள்ேள வி�தல் ேபான்றைவ 
ெதாடர்�ைடய இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� நீக்�வதற்�ம், கீேழ வி�ம் ெபா�ள்களால் 
பணியாளர்கள் அல்ல� ஒப்பந்ததாரர்கள் காயமைடயாமல் பா�காக்க�மான ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, 
ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• கீேழ வி�ம் ெபா�ள்களி��ந்� பா�காக்�ம் வசத� உள்ள இடங்களில், ேம��ந்� கீேழ யா�ம் வி�வைதத் 
த�க்க, பா� ேஹர்னஸ், ஷாக் அப்சர்பிங் பற்�க் கயி�, ேவகத்ைதக் �ைறக்�ம் சாதனங்கள், ெசங்�த்தான 
ைலஃப்ைலன்கள் மற்�ம் ஆங்கேரஜ் ேபான்ற ெபா�ள்கள் ஒன்�டன் ஒன்� ஒ�ங்கிைணந்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வி�ம் ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 
a. பணியாளேரா ெபா�ள்கேளா கீேழ வி�ம் ஆபத்� எந்ெதந்தப் பணிகளில் உள்ள� என்பைத அைடயாளம் 

கா�தல். 
b. உயரத்தில் ேவைல ெசய்வ� சம்பந்தப்பட்ட இடர்களின் மதிப்��. 
c. இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் 

ெசயல்ப�த்�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் வி�வதி��ந்� அல்ல� வி�ம் 
ெபா�ட்களால் தாக்கப்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. 1.8 மீட்டர் (6 அ�) அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட எந்த பா�காப்பற்ற உயரத்திற்�ம் �� உடல் கவசம் 
ேதைவப்ப�கிற�. 

b. வி�ந்�விடாமல் பா�காக்�ம் உபகரணங்கைள ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்� �ன்�ம் பின்�ம் சாிபார்க்க 
ேவண்�ம். 

c. வி�ந்�விடாமல் பா�காக்�ம் உபகரணங்களின் மாதாந்திர ஆய்�. 

d. வி�ந்�விடாமல் பா�காக்�ம் உபகரணங்கைளச் சாியாகப் பராமாித்தல், �த்தம் ெசய்தல் மற்�ம் ேசமிப்�. 

e. வி�ந்�விடாமல் பா�காக்�ம் அைமப்�களின் சாியான பயன்பா�. 

f. க�விகள் மற்�ம் ெபா�ட்கைள �ைறயாகக் ைகயா�தல், ேசமித்தல் மற்�ம் பா�காத்தல். 
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 g. வி�தல் அல்ல� வி�ம் ெபா�ட்களால் ஆபத்� உள்ள இடங்க�க்� தைடெசய்யப்பட்ட அ�கல். 

h. காயமைடந்த ெதாழிலாளி அகற்றப்ப�வதற்காக ஆவணப்ப�த்திய அவசரகால நைட�ைறகள். 

i. ஏணிப் பா�காப்�: 

• விவரப் பட்�யல். 

• பா�காப்பான பயன்பா�. 

• ஆய்�த் ேதைவகள். 

j. 2.1 மீ (7 அ�) -க்�ம் அதிகமான அைனத்� நிைலயான ஏணிக�க்�ம் அவற்ைறச் �ற்றி 2.1 மீ (7 அ�) 
உயரத்தில் ஒ� �ண்� கட்டப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

k. பணியாற்�ம் இடத்ைத அ��ம் உபகரணத்தின் பா�காப்பான பயன்பா�, பராமாிப்� மற்�ம் ஆய்� 
(அதாவ�, மனிதன், கத்தாிக்ேகால் மற்�ம் வான்வழி �ஃப்ட், சாரக்கட்� �த�யன). 

l. தைர மற்�ம் �வாி�ள்ள திறந்த ப�திகள்: 

• 1.2 மீட்டர் (4 அ�) க்�ம் அதிகமான மக்கள் விழக் ��ய எந்த இட�ம் ஒ� நிைலயான த�ப்�ேவ� 
மற்�ம் ேடா ேபார்� (தரமான த�ப்�ேவ�யில் ேமல் த�ப்�, இைடத் த�ப்� மற்�ம் கம்பங்கள் 
இ�க்�ம்) �லம் அைனத்�த் திறந்த பக்கங்களி�ம் பா�காக்கப்பட ேவண்�ம். ஒ� வைள�, 
ப�க்கட்� அல்ல� நிைலயான ஏணிக்� இ� விதிவிலக்�. 

• ஒ� �வர் அல்ல� தைரயி�ள்ள திறந்த ப�திகள் �லம் வி�கின்ற ெபா�ள் அல்ல� 
உபகரணங்களால் தீங்� ஏற்படச் சாத்தியம் இ�க்�ம்ேபா�, அந்தத் திறந்த ப�திைய ேடா கார்ட் 
அல்ல� ��ம் திைரயால் பா�காக்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—ஆைலயில் ஆரம்ப ஒ�க்கீட்� ேநரத்தி�ம் அதற்�ப் பிற� �ைறந்த� வ�டாந்த�ம் பாதிக்கப்பட்ட 
எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் வி�வதி��ந்� த�க்�ம் உத்திகள் �றித்த பயிற்சி நடத்தப்ப�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• வி�கின்ற தீங்�க�க்� உள்ளாகக் ��யவர்கள். 

• தீங்�கைளக் கண்டறிந்� �ைறக்�ம் �ைற. 

• ேவைலப் ப�தியி�ள்ள வி�ம் தீங்�களின் தன்ைம. 

• அைமப்ைபப் பராமாிக்க மற்�ம் ஆய்� ெசய்வதற்� சாியான ெசயல்�ைற. 

• வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் அைமப்பின் பயன்பா� மற்�ம் ெசயல்பா�. 

• வி�வதி��ந்� பா�காக்�ம் ��க�க்கான அதிகபட்சச் �ைம வரம்�கள். 

ஏணிப் பா�காப்�: பா�காப்பான பயன்பா� மற்�ம் ஆய்�த் ேதைவகைள உள்ளடக்கி அைனத்� 
பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்க�க்�ம் ஏணிப் பா�காப்� �றித்த பயிற்சி ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. ஆய்�ப் ப�வங்கைள (வி�வதி��ந்� பா�காப்� மற்�ம் ஏணிகள்) �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்�ப் 
ேபண ேவண்�ம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 7-19 
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தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 இயங்�ம் ேமாட்டார் வாகனங்கைள இயக்�தல் மற்�ம் பாதசாாிப் ேபாக்�வரத்�டன் சம்பந்தப்பட்ட 
ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயல்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்க�ம் 
ெசயல்ப�த்த�ம். இந்தத் தரநிைலயில் விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் 
சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் கண்�ப்பான�டன் ஒப்பந்ததாரர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, இயங்�ம் ேமாட்டார் வாகனத் திட்ட (PMV) ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக PMV ெசயல்�ைறகள், பயிற்சி மற்�ம் த�ப்�க்�ாிய பராமாிப்� ஆகியவற்ைற 
உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், PMV ெசயல்�ைறகளின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees PMV ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பயிற்சியின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• இயங்�ம் ேமாட்டார் வாகனம் (PMV) என்ப� ெபா�ட்கைளக் கா�தல், தள்�தல், இ�த்தல், �க்�தல், அ�க்�தல் 
அல்ல� வாிைசப்ப�த்�தல் ேபான்றவற்�க்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இயங்�ம் வாகனம் எ��ம் ஆ�ம். அைவ 
ெபா�வாக ஃேபார்க்�ஃப்�கள், ேபலட் ட்ரக்�கள், �ராக்டர்கள், பிளாட்ஃபார்ம் �ப்ட் ட்ரக்�கள், ேமாட்டாாில் 
இயக்கப்ப�ம் ேஹண்ட் ட்ரக்�கள், ைரடர் ட்ரக்�கள் ஃேபார்க் ட்ரக்�கள் மற்�ம் �ஃப்ட் ட்ரக்�கள் எனப்ப�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கி ஆவணமாக்கப்பட்ட PMV 
ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. PMVகள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தீங்�களின் அைடயாளம். 

b. PMVக�ம் ெதாடர்�ைடய ஆபத்� மதிப்�� இ�க்க ேவண்�ம். 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்�வதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல்.  

2. நைட�ைறகள்-ஒவ்ெவா� இட�ம் ஒ� இயங்�ம் ேமாட்டார் வாகனத் திட்டத்ைதச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம், 
இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கிய�: 

a. வாகனப் பா�காப்�த் ேதைவகள்: 

• �ைமயின் ெகாள்ளள� காணக்��யதாக �றிக்கப்பட்ட�. 

• த�ப்� அைமப்�. 

• எச்சாிக்ைக அைமப்� (எ.கா., விளக்�கள், அலாரம் அல்ல� ஹாரன்). 

• உயரத்தில் �க்கப்பட்�ள்ள இடங்களில் வி�கின்ற ெபா�ட்களி��ந்� பா�காப்�. 

• பா�காப்பான இயக்கச் ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் நடத்ைதகள். 

b. �றிப்பிட்ட கால இைடெவளிகளில் த�ப்�ப் பராமாிப்� (�ஃப்ட் ட்ரக் உபகரணம் மற்�ம் �ைணக்க�விகள் 
�றித்த ஏேத�ம் சட்ட ாீதியான ஆய்�கள்). 
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• ெசயல்பிைழ�ள்ள உபகரணத்ைத உடன�யாக அகற்�தல் மற்�ம் ப��பார்த்தல். 

• ப��பார்ப்�கைள அதற்�த் த�தி�ள்ளவர் மட்�ேம ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

c. பா�காப்பான பணியாற்�ம் நிைலைமைய உ�திப்ப�த்த, பயன்ப�த்�வதற்� �ன்னான ஆய்�. 

d. எ�த்தி�ள்ள பா�காப்� இயக்க விதிகள். 

e. பாதசாாிகள் மற்�ம் PMVகைள தனியாகப் பிாித்தல். 

f. அைனத்� அசம்பாவிதங்கள் மற்�ம் அ�கில் தவ�தல்கைளத் ெதாிவித்தல். 

g. ேபட்டாி சார்ஜிங் மற்�ம் மீண்�ம் நிரப்�தல் ப�திகள் பா�காப்பாக�ம் பத்திரமாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்: 

• சார்ஜர்கைள ேவ� ��களி��ந்� பத்திரமாக, ��, பா�காப்பளித்� ைவக்க ேவண்�ம். 

• 100 அ� (30 மீ) �ரத்திற்�ள் �ைகபி�த்தல் இல்ைல. 

• ெபா�த்தமான தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் மற்�ம் ஸ்பில் ெரஸ்பான்ஸ் உபகரணம். 

• ஐ வாஷ்/ஷவர் வசதிகள் உள்ளன. 

h. PMVகளின் பா�காப்� இயக்கத்திற்� ஹ�ஸ்கீப்பிங்ைக அ�மதிக்க ேவண்�ம். 

3. ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம—ஒவ்ெவா� இடத்தி�ம் �ைறந்தபட்ச ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைமக்கான 
நைட�ைறகைளயாவ� அமல்ப�த்த ேவண்�ம், பின் வ�பைவ, அைனத்� ேமாட்டார் சார்ந்த இடமாற்றத்திற்�மான�: 

a. சாத்தியமான இடத்தில் பின்ேனாக்கி ஓட்�வதன் ேதைவையக் �ைறக்க அல்ல� ைகவிட ஒ� வழிப்பாைத 
திட்டத்ைத க�த்தில் ெகாள்�தல். 

b. வாகனங்கள் பின்ேனாக்கி ஓட்�வதற்கான பா�காப்� (அதாவ� பின்ேனாக்கி ஓட்�ம்ேபா� எச்சாிக்ைக 
ஒ�, ஸ்பாட்டர், etc.). 

c. தளத்தில் ேவக வரம்�கள். 

d. பார்க்க��யாத ப�திகளில் �வி கண்ணா�களின் பயன் (பார்க்க��யாத ப�திகைள தவிர்க்க ��யாதேபா�). 

e. ெவளிப்�ற விளக்�கைள நி��தல் அல்ல� பராமாித்தல். 

f. தனிநபர் பா�காப்� உபகரணங்கள் (அதாவ� ெதளிவாக பார்ைவயில் படக்��ய ேமலாைடகள், 
பா�காப்பான காலணிகள் ேபான்றைவ). 

g. தளத்தில் வாகனம் ஓட்�ம் விதி�ைறகள். 

h. ெவளி ஓட்�னர்க�ைடய கட்�ப்பா� (அதாவ� தள விதி�ைறகள், �ைக மற்�ம் காத்தி�த்தல் ஏற்பா�கள்). 

i. வாகனங்கள் நன்றாக ேவைல ெசய்�ம் நிைலயில் இ�க்க ேவண்�ம் (அதாவ� விளக்�கள், பிேரக்�கள், 
ைடயர்கள், ேபான்றைவ - சாியான பராமாிப்பில் இ�க்க ேவண்�ம்). 

j. சரக்ைக ஏற்�ம்ேபா�ம் இறக்�ம்ேபா�ம் வாகன ஓட்�கள் மற்�ம் பணியாளர்களின் பா�காப்�. 

k. இடத்திற்�ள் �ைழ�ம்ேபா� பணியாளர்களின் பா�காப்�. 

l. அைனத்� ஓட்�னர்க�ம் ெதாழிற்சாைல சான்றிதழ் திட்டத்திேலா, அரசாங்க நகராட்சியிேலா அல்ல� 
வாகனம் ெகா�க்கப்பட்ட நி�வனத்தாேலா உாிமம் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். 

4. இடமாற்�த�ன் பா�காப்� ஊக்�விப்� த�ட்டம்—ஒவ்ெவா� இடத்தி�ம் கல்வி, பயிற்சி மற்�ம் 
அமல்ப�த்தக்��ய பா�காப்� நைட�ைறகைள உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம் உள்ள இடத்தில் இடமாற்�த�ல் ஈ�ப�ம் 
பணியாளர்க�க்� ேபாக்�வரத்� ெதாடர்பான சம்பவங்கைள �ைறக்க அல்ல� ைகவிட வ�வைமக்கப்ப�ம் ஒ� 
திட்டத்ைத அமல்ப�த்த ேவண்�ம். திட்டம், பின்வ�ம் விதிகைள உள்ளடக்கியி�க்க ேவண்�ம்: 

a. இ�க்ைக ெபல்ட் மற்�ம் தைலகவசப் பயன்பா�. 

b. ெதாழிற்சாைல ப�தியி��ந்� உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம் ேபா�ம்ேபா� பாதசாாிகளின் பா�காப்�.  
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 c. ேவகக் கட்�பா�. 

d. �ழந்ைதத் த�ப்�க்காப்�. 

e. ம� அ�ந்�விட்� வாகனம் ஓட்�தல். 

f. உாிம�ம் காப்��ம். 

5. ம�த்�வ மத�ப்��—அைனத்� சக்திவாய்ந்த ேமாட்டார் வாகனத்ைத இயக்�பவர்கள் அைத பா�காப்பான 
�ைறயில் இயக்�ம் உடல் த�திையப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். 

6. பயிற்ச�— 

சக்த�வாய்ந்த ேமாட்டார் வாகன அங்கீகாரம் ெபற்ற ஓட்�னர்: பணியாளர்கள் சக்திவாய்ந்த ேமாட்டார் வாகனத் 
திட்ட இடங்கள் ெதாடர்பான பயிற்சி மற்�ம் அங்கீகாரம் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். PMV ஐ ெதாடர்ச்சியின்றி மற்�ம் 
ெந�க்கமான ேமற்பார்ைவயின்றி இயக்�பவர் அ�மதிக்கப்ப�வதற்� �ன் அைனத்� பயிற்சிைய�ம் 
மதிப்�ட்ைட�ம் ��த்தி�க்க ேவண்�ம். பயிற்சியான� பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கயி�க்க ேவண்�ம்: 

• ஒவ்ெவா� வைகயான PMV-ைய இயக்�பவர்க�க்� ெபா�வான அறி��த்தல் மற்�ம் நைட�ைற 
திறன்கள் (பயிற்சியாளரால் ெசய்�க் காட்டப்பட்� அைத பயிற்சி ெப�பவரால் நிகழ்த்தப்ப�ம்). 

• தளத்தில் �றிப்பிட்டத்தக்க விதிகள் மற்�ம் நைட�ைறகள். 

• ஆய்�, சாிெசய்தல் மற்�ம் பராமாிப்�. 

• ேவைலயிடத்தில் ஆபேரட்ட�ைடய ெசயல்திறனின் மதிப்��. 

• தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம்/அல்ல� �றிப்பிட்ட ேதைவக�க்� இயக்காமல் இ�ப்பதற்காக 
அங்கீகாரத்ைத தி�ம்பப் ெப�ம் ெகாள்ைக. 

��ப்பித்தல் பயிற்ச�: பின்வ�ம் நிகழ்�களில் ஏேதா ஒன்� நடக்�ம் பட்சத்தில் ெதாடர்�ைடய தைலப்�களில் 

��ப்பித்தல் பயிற்சி வழங்கப்பட ேவண்�ம்: 

• ஆபேரட்டர் வாகனத்ைத பா�காப்பான �ைறயில் இயக்�கிறாரா என்� கண்காணிக்கப்ப�ம். 

• ஆபேரட்டைர ஒ� விபத்திேலா விபத்தி��ந்� தப்�ம் சம்பவத்திேலா ஈ�படச்ெசய்வ�. 

• ஆபேரட்டர்கள் வாகனத்ைத பா�காப்பாக ஓட்�கிறார்களா என்பைத ெவளிப்ப�த்�ம் ஒ� மதிப்�� 
வழங்கப்ப�ம். 

• ஆபேரட்டர்கள் பல விதமான PMV-ைய ஓட்�வதற்� ஒ�க்�ப்ப�வர். 

• PMV-யின் பா�காப்பான இயக்கத்ைத பாதிக்�ம் பட்சத்தில் ெகாள்ைககள், நைட�ைறகள் அல்ல� 
ேவைலயிடத்தின் �ழ்நிைலகள் ேபான்றவற்றில் ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள். 

• 3 ஆண்�க்� ஒ� �ைற, ஒவ்ெவா� PMV ஆபேரட்டர்களின் ெசயல்திற�க்� ��ப்பித்தல் பயிற்சி 
மற்�ம் ஒ� மதிப்�� நடத்தப்ப�ம். 

பயிற்ச�யாளர்: நிர்வாகத்தால் ஒப்�தல் வழங்கப்பட்ட பயிற்சியாளரால் ெந�க்கமான ேமற்பார்ைவயின் கீழ் 
பயிற்சி வழங்கப்பட ேவண்�ம். சக்திவாய்ந்த ேமாட்டார் வாகனத்ைத பற்றி பயிற்சி அளிப்பதற்காகேவ 
பயிற்சிெபற்ற பயிற்சியாளர்கள் ேபா�மான அறி�ம் திறைம�ம் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். 

7. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சி மற்�ம் ஓட்�நர் 
மதிப்பாய்�ப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�. 
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அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கள். 

b. ஏற்கனேவ பயன்ப�த்திய ஆய்�ப் ப�வங்கள் 3 மாதத்திற்� பா�காக்கப்பட ேவண்�ம். 

c. சக்திவாய்ந்த ேமாட்டார் வாகனத்ைத பராமாித்த மற்�ம் சீரைமத்த பதி�கள் அதன் வாழ்நாள் வைர 
பா�காக்கப்பட ேவண்�ம். 

d. �ன்றாம் தரப்� ஆய்�ப் பதி�கள் ெபா�ந்�ம். 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 8-1 
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இயந்த�ரப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன 

 பா�காப்பற்ற இயந்திரத்தால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, இயந்திரப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative இயந்திரப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், இயந்திரப் பா�காப்�ச் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees இயந்திரப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• த�த�யான இயந்த�ரம் என்ப�, சர்வேதச இயந்திரப் பா�காப்�த் தரநிைலக�டன் இணக்கமாக உள்ளதாக�ம், 
இயந்திரம் ெதாடர்பான ஆபத்�கைள ஏற்கத்தக்க ஒ� அள�க்�க் �ைறத்�ள்ளதாக�ம் அத்தாட்சி ெபற்ற 
ஆய்வாளர் ஒ�வரால் மதிப்�� ெசய்யப்பட்�ள்ள இயந்திரம் ஆ�ம். 

• அத்தாட்ச� ெபற்ற ஆய்வாளர் என்பவர், பயிற்சி மற்�ம் அ�பவத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�, சர்வேதச 
இயந்திரப் பா�காப்�த் தரநிைலக�க்� இயந்திரத்ைத மதிப்�� ெசய்யக் ��ய ஒ�வர். ெபா�வாக, இவ�க்� 
நன்மதிப்�ள்ள �ன்றாம் தரப்ெபான்� அத்தாட்சி அளித்தி�க்�ம். 

• வைக A தரநிைலகள் என்பைவ, இயந்திரத் ெதா�திக்�ப் பயன்ப�த்தக் ��ய ெபா�வான பா�காப்� 
வ�வைமப்�த் ேதைவகைள�ம் ெசாற்ெதா�திைய�ம் உள்ளடக்�கின்ற சர்வேதசத் தரநிைலகள் ஆ�ம் 
(அதாவ�, ISO12100 – இயந்திரத் ெதா�திப் பா�காப்�). 

• வைக B தரநிைலகள் என்பைவ, ஒ� �ைணத்ெதா�தி அல்ல� இயந்திரத் ெதா�தி வரம்� ��வ�ம் பா�காத்தல் 
�றித்த �றிப்பிட்ட ��கைள எ�த்�க்��ம் சர்வேதச ெபா�ப் பா�காப்� ஆ�ம் (அதாவ�, EIC 60204-1 – 
இயந்திரங்களின் மின் உபகரணம்).  

• வைக C தரநிைலகள் என்பைவ, ஒ� வைகயான இயந்திரத்திற்�த் தனித்�வமான சர்வேதசத் தரநிைலகள் 
(அதாவ�, ைதயல் இயந்திரம்). 

• இணக்கத்த�ன் CE பிரகடனம் என்ப�, இயந்திரமான� ஐேராப்பிய/சர்வேதச இயந்திரப் பா�காப்�த் 
தரநிைலக�டன் இணக்கமாக�ள்ளதாக�ம், ஆபத்தான� ஏற்�க்ெகாள்ளத்தக்க அள�க்� 
நிர்வகிக்கப்பட்��ப்பதாக�ம் ��கின்ற இயந்திர ெவன்டர் ேமற்ெகாள்�ம் �ய-பிரகடனமா�ம் (இைத 3ஆம் 
தரப்�ம் ெசய்யக் ��ம்). இந்தத் தரநிைல அல்ல� உள்�ர் ஒ�ங்��ைறகளில் எ� சிறந்தேதா அைத இயந்திரம் 
�ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம். 

• பா�காப்பான இயந்த�ரங்கள் என்ப�, ஒ� இயந்திரத்தின் ஒட்�ெமாத்தப் பா�காப்ைபப் பதி�ெசய்வதற்கான 
அள�� - இ� ெமாத்த இயந்திரங்களின் சத�தமாகக் கணக்கிடப்ப�ம் மற்�ம் த�தியான இயந்திரங்கள் + வசதி 
ஆபத்� மதிப்�� (இயந்திரத் தாக்கங்க�டன்) + ேவைல அபாயப் ப�ப்பாய்� + பா�காப்�த் தரநிைலயான 
பணி + ேவைல அறி��த்தல் பயிற்சி/சான்றளிப்� ஆகியவற்ைற உள்ளடக்�ம் இயந்திரங்கள். அைனத்�க் 
��க�ம் இயக்கங்கைள�ம் பராமாிப்ைப�ம் உள்ளடக்கலாம். 
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இயந்த�ரப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
ேதைவகள் 
1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைலயி�ம் ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட இயந்திரப் பா�காப்� ஆபத்� 

மதிப்�ட்�ச் ெசயலாக்கம் இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் பின்வ�ம் �ைறந்தபட்சத் ேதைவகள் அமலாக்கப்பட 
ேவண்�ம்:  

a. தீங்கள் உள்ளனவா என்� எல்லா இயந்திரங்கள் மற்�ம் உபகரணத்தின் க�த்�க்கணிப்�. 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் அமலாக்�தல் (எ.கா. 
நிைலயான காவலர்கள், உள்�ட்�கள், இ� ைகயால் கட்�ப்பா�கள்).  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் பா�காப்பற்ற இயந்திரத் ெதா�தியால் 
ஏற்ப�ம் காயத்தின் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்:  

a. இயந்திரம் வாங்�தல்கள் – ெதாழில்�ட்பக் ேகாப்� இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அைத அத்தாட்சி ெபற்ற 
ஆய்வாளர் (உள் அல்ல� ெவளி) �ர்த்தி ெசய்தி�க்க ேவண்�ம், இதில் �ைறந்தபட்சம் இ�ப்பைவ: 

i. இயந்திரத் ெதா�தி ஆபத்� மதிப்�� (ISO 12100 அல்ல� உபகரணம்) 

ii. ஐேராப்பிய தரநிைல (EIC 60204-1 எெலக்ட்ாிக்கல், ஐேராப்பியப் பா�காப்� வழிகாட்� 2006/42/EC – 
இயந்திரப் பா�காப்� பின்னிைணப்� I அத்தியாவசிய பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்கியத் ேதைவகள் 
மற்�ம் ஏேத�ம் ெதாடர்�ைடய ைடப் C தரநிைலகள்) அல்ல� உள்�ர் ெநறிப்ப�த்�தல் தரநிைலகள் 
எ� ெபாியதாக சாிபார்க்கப்பட்டதாக உள்ளேதா அத�டன் இணக்கமான ெசயல்விளக்கம் 

iii. ெபா�த்தமான ெசயல்பாட்�ச் ேசாதைன அறிக்ைககள் 

iv. �திய மின் ேமாட்டார்கைள வாங்�தல்கள் அல்ல� ேமாட்டார்கைள மாற்�வ� ஆன�, IE3 – பிாீமியம் 
விைனத்திறன் தரநிைலகள் அல்ல� சிறந்தவற்ைறப் �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம். (IEC 60034-30-1:2014) 

b. இயந்திர நி�வல் – இயந்திர நி�வல் ெதாடர்பான ஆேராக்கிய மற்�ம் பா�காப்� ஆபத்�க்கைளக் 
�ைறப்பதற்கான ஒ� தரநிைலயாக்கப்பட்ட ெசயல்�ைற. 

i. நி�வப்பட்ட இயந்திரத்தின் மதிப்�� உள்ளிட்ட ஒ� இயந்திர நி�வல் திட்டத்ைத உ�வாக்�தல்; அள�, 
எைட, ேகாணங்கள், ஆபத்� மதிப்�ட்�ன் ம�ஆய்�; நி��தல் ேதைவகள் – அன்ேலாட் ெசய்யப்பட்ட 
இடங்களில், தகர்ப்�, உபகரணம், நி�ணத்�வத் ேதைவ; தைடயற்ற பாைத; கட்டட கட்டைமப்� 
ேதைவகள் மதிப்�� – கட்டட கட்டைமப்�ப் பா�காப்� CLS -ஐ காண�ம்; மதிப்�ட்� க�விகளின் 
ேதைவ; பணி�ாி�ம் ெதாழிலாளர்களிடமி�ந்� பிாிக்க தைடகள் அைமக்கப்பட்��ப்பைத 
உ�திப்ப�த்�தல். 

ii. தீ மற்�ம் அவசரத் ேதைவகைள, இரசாயன ேமலாண்ைமத் ேதைவகைள; அல்ல� பல்ேவ� ஆேராக்கியத் 
தீங்�கைள (இைரச்சல், இரசாயன ெவளிப்பா�, மற்�ம் பலவற்ைற) ம�ஆய்� ெசய்� ��ப்பிக்க�ம். 
சாிபார்க்கப்பட்ட பிாித்ெத�த்தல் என்ப� சாியாகப் பி�க்கப்பட்ட திைசேவகம், சாியான 
�லப்ெபா�ட்கள் மற்�ம் சாியாக நி��த�டன் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

iii. �திய மின்சார ேமாட்டார்கைள வாங்�தல்கள் ைதத்� உ�வாக்�ம் மற்�ம் ைதயல் ேபா�ம் 
இயந்திரங்களி�ள்ள மின்சார ேமாட்டார்கைள மாற்�தல் ெசர்ேவா வைக அல்ல� சிறந்த� ஆ�ம். 

 

 

c. இயந்திரச் ெசயல்பா�கள் – பணித் தீங்� ப�ப்பாய்�, பா�காப்�த் தரநிைலப் பணி மற்�ம் இயந்திரச் 
ெசயல்பா�க�க்கான பணி-ேநர ��க்கப்பட்ட அறி��த்தல்.  

 ஒ� பாிந்�ைரக்கப்ப�ம் நல்ல நைட�ைறயாக, சப்ைளயர் �யிங் மற்�ம் ைதயல் 
இயந்த�ரங்களில் ெசர்ேவா வைக அல்ல� ச�றந்த ேமாட்டார்கைள மட்�ேம 
ைவத்த��ப்ப� ஊக்கப்ப�த்தப்ப�க�ற�. 
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d. இயந்திரப் பராமாிப்� – அைனத்� ஆற்றல் �லங்கைள�ம் �றிப்பி�கின்ற இயந்திரம் சார்ந்த 

லாக்அ�ட்/ேடக்அ�ட் நைட�ைறகைள ைவத்தல். பராமாிப்�ச் ெசயல்பா�கள் என்பைவ பணித் தீங்� 
ப�ப்பாய்�, பா�காப்�த் தரநிைலப் பணி மற்�ம் பணி-ேநர அறி��த்தல் ஆகியவற்ைற 
உள்ளடக்�கின்றன.  

e. இயந்திரம் அகற்�தல் 

i. நி�வப்பட்ட இயந்திரத்தின் மதிப்�� உள்ளிட்ட ஒ� இயந்திர அகற்றல் திட்டத்ைத உ�வாக்�தல்; 
அள�, எைட, ேகாணங்கள், ஆபத்� மதிப்�ட்�ன் ம�ஆய்�; தி�ம்பப்ெபறல் ேதைவகள் – அன்ேலாட் 
ெசய்யப்பட்ட இடங்களில், தகர்ப்�, உபகரணம், நி�ணத்�வத் ேதைவ; தைடயற்ற பாைத; 
அகற்றப்படக்��ய க�விகளின் மதிப்�� – கட்டட கட்டைமப்�ப் பா�காப்� CLS -ஐ காண�ம்; 
மதிப்�ட்� க�விகளின் ேதைவ; பணி�ாி�ம் ெதாழிலாளர்களிடமி�ந்� பிாிக்க தைடகள் 
அைமக்கப்பட்��ப்பைத உ�திப்ப�த்�தல். 

ii. ைநக் ேகாட் �டர்ஷிப் தரநிைல மற்�ம் உள்�ர் விதி�ைறக�டன் ஒ�ங்கைமக்கப்பட்ட 
தி�ம்பப்ெப�தல் மற்�ம் அகற்�தல் ேதைவகைள அைடயாளம் கா�தல். 

f. உள்�ாில் வ�வைமக்கப்பட்ட/உ�வாக்கப்பட்ட இயந்திரம்  

i. இயந்திரங்கள் ஒ� ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட அைனத்� இயந்திரப் பா�காப்�க் ��க�க்கான 
வ�வைமப்� ம�ஆய்ைவக் ெகாண்��க்கின்றன.  

ii. ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட இயந்திர ஆபத்� மதிப்��. 

iii. ஐேராப்பிய தரநிைல (EIC 60204-1 எெலக்ட்ாிக்கல், ஐேராப்பியப் பா�காப்� வழிகாட்� 2006/42/EC – 
இயந்திரப் பா�காப்� பின்னிைணப்� I அத்தியாவசிய பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்கியத் ேதைவகள் 
மற்�ம் ஏேத�ம் ெதாடர்�ைடய ைடப் C தரநிைலகள்) அல்ல� உள்�ர் ெநறிப்ப�த்�தல் தரநிைலகள் 
இவற்றில் சான்�ெபற்ற பா�காப்�க் கண்காணிப்பாளரால் எ� ெபாியதாக சாிபார்க்கப்பட்டதாக 
உள்ளேதா அத�டன் இணக்கமான ெசயல்விளக்கம். 

g. அள��கள் - ெதாழிற்சாைலத் தரப்� பா�காப்பான இயந்திரங்களின் எண்ணிக்ைக மற்�ம் சத�தத்ைதப் 
பதி�ெசய்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

h. இயந்திரப் பா�காப்� வி�கத் திட்டம் – ெதாழிற்சாைலக் �ட்டாளர் 100% பா�காப்பான இயந்திரங்கள் 
இலக்கிைன அைடவதற்� ஒ� வி�கத் திட்டத்திைனக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச� 

a. இயந்திரங்க�டன் பணி�ாிகின்ற அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் அவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்ட 
ெதாடக்கத்தி��ந்� கண்�ப்பாக பா�காப்�ப் பயிற்சியிைனப் ெபறேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

i. இயந்திரத் தீங்�கள் மற்�ம் அந்த தீங்�களி��ந்� எவ்வா� பா�காப்ப�. 

ii. பா�காப்பான இயக்�தல் நைட�ைறகள். 

b. இயந்திரங்களின் வ�வைமப்� மற்�ம் உ�வாக்கத்தில் ஈ�ப�ம் அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் கண்�ப்பாக 
இயந்திரப் பா�காப்�த் தரநிைலகள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பா�காப்� வ�வைமப்� 
நைட�ைறகளில் பயிற்சியிைனப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். 

c. தற்கா�கப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அைனத்� ஆப்பேரட்டர்க�ம் இயந்திரத்ைத இயக்�வதற்� 
பயிற்சி/த�தி ெபற்றி�க்கின்றனர். 

d. பராமாிப்� நபர்கள் இயந்திரத்தில் பராமாிப்� நடவ�க்ைகக�க்�ப் பயிற்சி/த�தி ெபற்றி�க்கின்றனர்.  
  



  

 

இயந்திரப் பா�காப்� CLS – பக்கம் 63 ெசப்டம்பர் 2017 

இயந்த�ரப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. ைலஃப் உபகரணத்திற்கான சர்வேதச இயந்திரப் பா�காப்�த் தரநிைலக�டன் இணங்�ம் இயந்திர 
ெசயல்�ைற விளக்கத்திற்கான ெதாழில்�ட்பக் ேகாப்�. 

 
 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ெநறி�ைறத் ெதா�தி தைலைமத்�வத் தரநிைலகள் - “தீங்கிைழக்�ம் சக்திையக் கட்�ப்ப�த்தல்”, “கட்டட 
கட்டைமப்�ப் பா�காப்�”, “ெதாழில்சார் இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தல்”, “பராமாிப்�ப் பா�காப்�”, “தீப் பா�காப்� 
ேமலாண்ைம”, “அவசரநிைல நடவ�க்ைக”, “இயந்திரத்திற்�ப் பா�காப்பளித்தல்”, “ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்தல் 
வரம்�கள்”, “அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள்” 

 சர்வேதசத் தரநிைலகள் நி�வனம் – ISO 12100 இயந்திரத் ெதா�தியின் பா�காப்� – வ�வைமப்பின் ெபா�வான 
ேகாட்பா�கள் – ஆபத்� மதிப்�� மற்�ம் �ைறப்� 

 ஐேராப்பிய ஒன்றிய இயந்திரத் ெதா�தி ஆைண – MD 2006/42/EC 

 சர்வேதச மின்ெதாழில்�ட்ப ஆைணயம் – EIC 60204-1 – இயந்திரங்களின் மின் உபகரணம் – ப�தி 1: ெபா�த் 
ேதைவகள் 
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தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன 

 அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் ெதாடர்�ைடய தற்ேபாைதய மற்�ம் எதிர்கால ஆபத்�கைளத் 
தவிர்ப்பதற்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager ஆனவர், அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் பா�காப்� மற்�ம் பராமாிப்�ச் 
ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமலாக்கப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, இந்தத் தரநிைலயின் ேதைவகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இந்தத் 
தரநிைலயின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, தரநிைலக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
• அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள்: �ழல் அ�த்தத்ைத விட கணிசமாக ேவ�பட்ட ஒ� 

அ�த்தத்தில் வா�க்கைள அல்ல� திரவங்கைள ைவத்தி�க்க அல்ல� இடமாற்ற வ�வைமக்கப்ப�ம் ஒ� 
ெகாள்கலன் அல்ல� �ழாய்த்ெதா�தி. உபகரணம் என்ப� பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கிய�, ஆனால் இைவ 
மட்�ெமன வரம்பிடப்படவில்ைல: நீராவிக் ெகாதிகலன்கள் மற்�ம் அேதா� இைணந்த �ழாய்கள், அ�த்தப்பட்ட 
��-தண்ணீர்க் ெகாதிகலன்கள், காற்� கம்ப்ரசர்கள், காற்� ஏற்பிகள் மற்�ம் அேதா� இைணந்த �ழாய்கள், 
ஆட்ேடாகிளாவ்கள், ைட ெமஷின்கள், வா� (எ.கா. LPG) ேசமிப்�த் தாங்கிகள் மற்�ம் இரசாயனத் தாக்கக் 
ெகாள்கலன்கள் �த�யைவ.  

• நீராவிக் ெகாத�கலன்: நீர் அல்ல� பிற திரவத்ைதச் ��ப�த்�வதில் பயன்ப�த்�ம் ஒ� ��ய பாத்திரம். 
��ப�த்திய அல்ல� ஆவியாக்கப்பட்ட திரவம் பல்ேவ� ெசயல்�ைறகளில் அல்ல� உற்பத்திச் 
ெசயல்�ைறகள், ைமயச் ��ப�த்�தல், மத்திய ��ப�த்�தல் மற்�ம் சைமயல் உள்ளிட்ட ��ப�த்�தல் 
பயன்பா�களில் பயன்ப�த்�வதற்காக ெகாதிகலைன விட்� ெவளிேய�கிற�. 

• ஆைட சீர்ெசய்தல் வசத�கள்: ஃேபப்ாிக் கட்�ங், ைதத்� உ�வாக்�தல், ைதயல் ேபா�தல், அயர்ன் ெசய்தல், 
ஸ்கிாின் பிாிண்�ங், எம்ப்ராய்டாி ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கக் ��ய ஆைடகைள உற்பத்திெசய்தல் உள்ளிட்ட 
உற்பத்திச் ெசயல்�ைறகைளக் ெகாண்��க்�ம் வசதிகள்.  

• நிலக்காி: அதிகப்ப�யான கார்பன் மற்�ம் ைஹட்ேராகார்பன்கைளக் ெகாண்ட ஒ� எளிதில் தீப்பற்றக்��ய 
க�ப்� அல்ல� ப�ப்பான க�ப்� நிற ப��ப்பாைற. இ� ெபா�வாக நீராவி உற்பத்தியில் பயன்ப�ம் ஒ� 
��ப்பிக்க இயலாத எாிெபா�ள் ஆ�ம். 

• கனரக எாிெபா�ள் எண்ெணய்: கச்சா எண்ெணயின் வ�கட்�தல் மற்�ம் ெதாடர்ச்சியான பிாிப்பிற்�ப் பிற� 
மீதமா�ம் எண்ெணய். பிற வைகயான எாிெபா�ள் எண்ெண�டன் ஒப்பி�ைகயில், எாித்த�ன் ேபா� கனரக 
எாிெபா�ள் எண்ெணயான� மற்ற எாிெபா�ள் எண்ெணய்கைள விட மிக�ம் அதிகப்ப�யான கார்பைன 
ெவளியி�கிற�. ெதாழிற்�ைற பயன்பா�களில் நீராவி உற்பத்திக்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ��ப்பிக்க 
இயலாத எாிெபா�ள் ஆ�ம். 

• அ�த்தப்பட்ட காற்� அைமப்�கள்: ஒ�ங்கிைணந்த உபகரணங்களின் ெதா�ப்�கள் அடங்கிய ஒ� �ைண 
அைமப்�களின் ��, இைவ காற்� கம்ப்ரசர்கள், காற்�ச் சிகிச்ைச உபகரணம், கட்�ப்ப�த்திகள், ைபப்�கள், 
காற்�சார் க�விகள், காற்�சார்ந்த �ைறயில் கட்டைமக்கப்பட்ட இயந்திரம் மற்�ம் அ�த்தப்பட்ட காற்ைறப் 
பயன்ப�த்�கின்ற ெசயலாக்கப் பயன்பா�கள் உட்பட. 

• �ைணஒப்பந்ததாரர்: ெதாழிற்சாைலக்� பாகங்கள், தயாாிப்�கள் அல்ல� ேசைவகைள வழங்�ம் எந்த நப�ம். 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்:  

a. அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் ெதாடர்�ைடய தீங்�களின் �லமாக அவற்றின் 
அைடயாளங்கா�தல் மற்�ம் வைகப்ப�த்தல். 

b. அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள், பாய்லர் ஹ�ஸ், நீராவிக் �ழாய்கள் மற்�ம் இந்தத் தரநிைல உள்ளிட்ட பிற 
அைமப்�களி��ந்� வ�கின்ற தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�களின் மதிப்��. 

c. அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கைளக் �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� 
அள��கைள (எ.கா., கண்காணித்தல், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம்) அைடயாளம் கா�தல்.  

d. �திய அ�த்தக் ெகாள்கலன்களிற்�ம் ஏற்கனேவ இ�க்கின்ற அைமப்�களில் �லப்ெபா�ள் மற்�ம் 
வ�வைமப்� மாற்றங்கள் ெசய்கின்ற ேபா�ம் கண்�ப்பாக இடர் மதிப்�� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

2. ெகாள்ைககள் & நைட�ைறகள்— ெதாழில்�ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் பின்வ�வனற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
ெகாண்ட, ஒவ்ெவா� ெசயல்�ைற மற்�ம்/அல்ல� பணிப் ப�தி ெதாடர்�ைடய ஆபத்ைதக் �ைறக்�ம் அல்ல� 
�ைறந்தபட்சமாக்�ம் நைட�ைறகைளச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்:  

a. �திய இயந்திர நி�வல் - உற்பத்தியாளாின் பாிந்�ைரக�க்� இணங்க அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் & 
அைமப்�கள் கண்�ப்பாக நி�வப்பட்�, அளைவயிடப்பட்� ேசாதைன ெசய்யப்பட ேவண்�ம்: 

• நீராவி வழங்கல் அைமப்�கள், ெசயல்பாட்�ற்� �ன்னர் கண்�ப்பாக �ைறயாகப் பராமாிக்கப்பட்� 
காப்பிடப்பட ேவண்�ம். 

b. பா�காப்�ச் ெசயல்பா� – அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் அைனத்�ம் அைவ எதற்காக 
வ�வைமக்கப்பட்டேதா அந்தத் ேதைவக�க்காகேவ பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

• அ�த்த நிைலயில் அல்ல� ஏேத�ம் இயல்பற்ற �ழ�ல் கண்காணிப்� அைமப்பான� �ன்ெனச்சாிக்ைக 
அறி�றிகைளக் ெகாண்��க்கிற�. 

• ஆப்பேரட்டர்கள் அங்கீகாிக்கப்பட்டவர்களாக�ம் பயிற்சிெபற்றவர்களாக�ம் இ�க்கின்றனர். 

c. த�ப்�ப் பராமாிப்�த் திட்டம் – அைனத்� அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் பின்வ�வனவற்ைற 
�ைறந்தபட்சமாகக் ெகாண்�, பா�காப்� வால்�கள் மற்�ம் எச்சாிக்ைக அைமப்�களின் ெசய�ழப்�கள் 
அல்ல� ேதால்விகைளத் தவிர்க்க நடப்� த�ப்�ப் பராமாிப்�த் திட்டங்கைளக் ெகாண்��க்கின்றன:  

• வ�டாந்திர ஆய்�கள். 

• அைனத்� அ�த்தக் ெகாள்கலன்க�க்கான பிரசர் ெர�ேலட்டர்கள், ஸ்விட்�கள் மற்�ம் பா�காப்� 
வால்�களில் ெதாழில்�ட்பச் ேசாதைனகள். 

• அ�த்தக் ெகாள்கலன்க�க்கான �லப்ெபா�ள் விாிதிறன் மற்�ம் ஆ�ளில் அல்ட்ராேசானிக் ேசாதைன 
(UT), திரவ ஊ��வல் ேசாதைன (PT) மற்�ம் பிற ேசாதைனகள். 

• ெகாதிகலன் ஹ�ஸ், நீராவிக் �ழாய்கள், காப்பிடல் கவேரஜ், நீராவி �ராப் பராமாிப்� மற்�ம் 
ேபா�மான தண்ணீர் ேசமிப்�த் தாங்கிகள் உள்ளிட்ட ஆவி மீட்ெட�ப்� அைமப்� ஆகியவற்றின் 
இ�ப்�த்தன்ைம மற்�ம் ெசயல்பாட்�ற்கான க�த்�க்கணிப்�டன் நீராவிக் ெகாதிகலன் அைமப்�. 

• அ�த்தப்பட்ட காற்� வழங்கல் அைமப்�ப் பராமாிப்� மற்�ம் ��ைமயான அைமப்பின் அ�த்த 
ெநறிப்ப�த்�தல் மற்�ம் காற்�க் கசி� �தங்களின் க�த்�க்கணிப்�டனான அ�த்தப்பட்ட காற்� 
அைமப்�கள். 

• அ�த்தப்பட்ட காற்� அைமப்�கள் கண்�ப்பாக காற்� வழங்கல் �ழாய்களின் ப��பார்த்தல் மற்�ம் 
மாற்�த�க்கான மற்�ம் காற்�க் கசிவிைனக் கண்டறிதல் மற்�ம் நீக்�த�க்கான �ைறயான பராமாிப்� 
நைட�ைறகைளக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 
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 • நீராவிக் ெகாதிகலன் அைமப்பான� ெகாதிகலன் ஹ�ஸ்கள், நீராவிக் �ழாய்கள், ேம�ம் காப்பிடல் கவேரஜ், 

நீராவி �ராப் பராமாிப்� மற்�ம் ேபா�மான தண்ணீர் ேசமிப்�த் தாங்கிகள் உள்ளிட்ட ெசறிெபா�ள் 
மீட்ெட�ப்� அைமப்� ஆகியவற்�க்கான �ைறயான பராமாிப்� நைட�ைறகைளக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

d. ெவட்�த், ைதக்�ம்ஆைட சீர்ெசய்தல் வசதிக�க்கான ��தல் நீராவிக் ெகாதிகலன் ேதைவகள்  

• ைமயப்ப�த்திய நீராவிக் ெகாதிகலன்கைள �திதாக ஆைலகள் வாங்கக்�டா�. 

• அயர்னிங் ெசயல்�ைறகளில் தற்ேபாைதய அல்ல� எதிர்கால ைமயப்ப�த்திய நீராவிக் 
ெகாதிகலன்கைள, �ைண ஒப்பந்ததாரர் ெதாழிற்சாைலகளில் இ�ப்பைவ உள்ளிட்டவற்ைற நீக்க 
நைட�ைறகள் ைவக்கப்பட்�ள்ளன. அைவ நீக்கப்பட்ட�ம், ெசயல்ப�த்தக்�டாதைவ என்� 
ேலபிளிட்� �ைறயாக அகற்ற ேவண்�ம். 

• ஜனவாி 1, 2020 �தல் ைமயப்ப�த்திய நீராவிக் ெகாதிகலன்கைளப் பயன்ப�த்தக்�டா� என்பைதக் 
�றிப்பி�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் ெகாள்ைக. 

• அகற்ற�க்கான பதிேவ�கள் 5 ஆண்�க�க்�ப் பராமாிக்கப்ப�ம். 

3. பயிற்ச� 

a. அைனத்� அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள்: அைனத்� அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�ம் கண்�ப்பாக 
ெதாடக்ககாலப் பயிற்சியிைன�ம் அதன் பின்னர் வ�டாந்திரப் பயிற்சியிைன�ம் ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• உபகரணம் மற்�ம் அைமப்பின் சாத்தியமான தீங்�கள். 

• பா�காப்பான இயக்க மற்�ம் பராமாிப்� நைட�ைறகள். 

• அவசரகால நைட�ைறகள். 

b. ெகாதிகலன்கள் & அ�த்தப்பட்ட காற்� அைமப்�கள்: அைனத்� அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�ம் 
கண்�ப்பாக ெதாடக்ககாலப் பயிற்சியிைன�ம் அதன்பின்னர் வ�டாந்திர�ம் ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• ெதாழில் �ாி�ம் இடத்தில் தற்ேபா�ள்ள ெகாதிகலன் அல்ல� அ�த்தப்பட்ட காற்� அைமப்பின் வைக. 

• ெகாதிகலன் ஆபேரட்டர் உாிமத்ைதப் ெபற�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான பராமாிப்�ப் பதிேவ�கள் 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான ஆய்�ப் பதிேவ�கள். 

d. பின்வ�வனவற்�க்கான வைரபடங்கைள கிைடக்�ம்ப�யாக ைவத்தல்: 

• நீராவி அைமப்� மற்�ம் அ�த்தப்பட்ட காற்� அைமப்பின் �ழாய்ப்பதிப்�. 

• நீராவி �ராப்கள் இ�ப்பிடம், எண்ணிக்ைக மற்�ம் வைக, அேத ேபான்� பராமாிப்�ப் பதிேவ�கள். 

• அ�த்தத்திற்கான இடம் மற்�ம் ெவப்பநிைல அள�மானிகள். 

• தண்ணீர் ேசமிப்� இடம் மற்�ம் வைக. 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
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அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலகள் - “இயந்திரப் பா�காப்�”, “கழி� நீர்”, “திடக் கழி�”, 
“காற்� உமிழ்�கள்” 

 சர்வேதச விைனத்திறன் (IE) தரநிைல IEC 60034-30-1: 2014 

 சர்வேதச தரநிைலகள் நி�வனம் – (ISO) 31000:2009 ஆபத்� ேமலாண்ைம 
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இயந்த�ரக் காப்பிடல் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 
தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 நகர்கின்ற இயந்திரப் பாகங்களால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, இயந்திரக் காப்பிடல் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative இயந்திரக் காப்பிடல் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், இயந்திரக் காப்பிடல் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees இயந்திரக் காப்பிடல் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• எ�ேவட்டர் என்ப�, ஒ� கட்டடத்தி�ள்ள ஒ� மா�யி��ந்� அ�த்த மா�க்� நபர்கைள அல்ல� ெபா�ட்கைள 
நகர்த்�ம் ெபா�ட்�, ெசங்�த்தான அச்சில் ெபாறி�ைறயாக ஏற்றி, இறக்�கின்ற ஒ� ேமைட அல்ல� �ட்ைடக் 
ெகாண்��க்�ம் உயர்த்�ம் சாதனமா�ம். 

• லாக்க�ட்/ேடக்க�ட் (LOTO) என்ப�, ேசைவ அல்ல� பராமாிப்�ச் ெசயற்பா�கைளச் ெசய்�ம்ேபா�, 
எதிர்பாராத சக்தி�ட்டல் அல்ல� இயந்திரத் ெதா�தி�ம் உபகரண�ம் ெதாடங்�தல் அல்ல� 
தீங்�விைளவிக்�ம் சக்தி வி�விக்கப்ப�தல் ேபான்றவற்றி��ந்� பணியாளர்கைளப் பா�காக்�ம் 
தனித்�வமான நைட�ைறகைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் �றிக்�ம். 

• இயந்த�ரக் காப்பிடல் என்பைவ, உட்ெசல்�ம் �ர் �ைனகள், �ழ�ம் பாகங்கள், பறக்�ம் �ப்ைபகள் மற்�ம் 
தீப்ெபாறிகள் ேபான்ற தீங்�களி��ந்� இயந்திரப் ப�தியி�ள்ள ஆப்பேரட்டைர�ம் பிற பணியாளர்கைள�ம் 
பா�காக்�ம் �ைறகளா�ம். தைடக் காப்�கள், இ�ைக ட்ாிப்பிங் சாதனங்கள், உள்�ட்�கள் ேபான்றைவ 
காப்பிடல் �ைறக�க்கான எ�த்�க்காட்�கள். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட இயந்திரக் காப்பிடல் ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்:  

a. நகர்கின்ற இயந்திரப் பாகங்க�டன் ெதாடர்பான தீங்�கள் �றித்� அைனத்� இயந்திரங்கள் மற்�ம் 
உபகரணத்தின் க�த்�க்கணிப்�. 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் அமலாக்�தல் (எ.கா. 
நிைலயான காவலர்கள், உள்�ட்�கள், இ� ைகயால் கட்�ப்பா�கள்).  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் நகர்கின்ற இயந்திரத் ெதா�தியின் பாகங்களால் 
ஏற்ப�ம் காயத்தின் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்:  
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இயந்த�ரக் காப்பிடல் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 a. �த�ல் தீங்�கைள நீக்�வ�, பிற� பா�காப்ப� என்பைதக் க�த்திெகாள்�ம் �திய மற்�ம்/அல்ல� 

தி�த்திய உபகரணத்திற்கான மதிப்��. 

b. காப்�கள் நன்றாக இயங்�ம் நிைலயி�ம் பா�காப்பாக நைட�ைறயி�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

c. காப்�கள் ��தல் தீங்ைக ஏற்ப�த்தக் �டா�. 

d. பணி�ாி�ம் இடத்தின் ேமற்பரப்�க்� ேமேல 2.1 மீட்டர் (7 அ�) இைடெவளிக்�ம் �ைறவாக அைமந்�ள்ள 
மின்விசிறிக�ம் பிற �ழ�ம் உபகரண�ம் 1.25 ெச.மீ (0.5 அங்.) அளைவ விடச் சிறிய �வாரங்களால் 
காப்பிடப்பட ேவண்�ம். 

e. �ழ�ம் பாகங்கைளக் ெகாண்ட இயந்திரங்கைள தானியங்� ஷட் ஆஃப் �ைறயால் உள்ளடக்கி, உள்ேள 
ைவத்�ப் �ட்ட ேவண்�ம். 

f. இயக்கத்தின் ேபா� நடக்க அல்ல� நகரக் ��ய இயந்திரங்கள் அல்ல� உபகரணத்ைதப் பத்திரப்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

g. இயந்திரங்களி�ள்ள காப்பின் வ�டாந்த ஆய்�கள். 

h. லாக்க�ட்/ேடக்க�ட் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் த�ப்�க்�ாிய பராமாிப்� மற்�ம் ப��பார்ப்�. 

3. எ�ேவட்டர்கள், எஸ்கேலட்டர்கள் மற்�ம் ெமட்�ாியல் �ஃப்�கள்— 

ஆபத்� மத�ப்��: ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் எ�ேவட்டர்கள், எஸ்கேலட்டர்கள் மற்�ம் ெமட்�ாியல் 

�ஃப்�க�க்� ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�� ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். 

அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. தீங்�க�டன் ெதாடர்பான இயக்கங்கைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் எ�ேவட்டர்கள், எஸ்கேலட்டர்கள் 
மற்�ம் ெமட்�ாியல் �ஃப்�களின் பராமாிப்�. 

b. ஆபத்�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைத ஏற்கத்தக்க அள�க்�க் �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் 
அமலாக்கம் (எ.கா. உள்�ட்�கள், த�ப்�க்�ாிய பராமாிப்�). 

த�ட்டம்: ஒவ்ெவா� வசதி�ம் எ�ேவட்டர்கள், எஸ்கேலட்டர்கள் மற்�ம் ெமட்�ாியல் �ஃப்�க�க்கான 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. பா�காப்பாக உயர்த்�ம் �ைமையக் �றிக்க ேவண்�ம். உபகரணமான� மனிதர் பயன்ப�த்�வதற்� அல்ல 
என்றால், அைதக் �றிக்�ம் அைடயாளம். 

b. பயனர்க�க்�ம் அப்ப�தியால் ெசல்பவர்க�க்�ம் காயம் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதத் த�க்�மா� 
நிைலயைமக்கப்பட அல்ல� நி�வப்பட ேவண்�ம். 

c. ெபா�ந்தினால், காயத்ைதத் த�க்க, �ைறயாக நி�வப்பட்�, இயங்கக் ��ய தைடகள் மற்�ம் பா�காப்�ச் 
சாதனங்கள். 

d. ஒ�ங்��ைறயாகச் ெசய்யப்ப�ம் த�ப்�க்�ாிய பராமாிப்�. 

e. லாக்க�ட்/ேடக்க�ட் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணி�ம் ப��பார்ப்� மற்�ம் பராமாிப்�ச் ெசயற்பா�கள். 

f. உபகரணம் ெசயற்படாத ேபா�, �ைழைவத் த�க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் தைடக�ம் சின்னங்க�ம். 

g. அவசரநிைல ஏற்ப�ம்ேபா�, எ�ேவட்டர்கள், எஸ்கேலட்டர்கள் மற்�ம் ெமட்�ாியல் �ஃப்�கைளப் 
பயன்ப�த்�வைதத் ெதாிவிக்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

h. உள்�ர்ச் சட்டத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்�ம் இைடெவளிகளில் �ன்றாம் தரப்� ஆய்� மற்�ம் சான்றளிப்�. 

i. தைலக்� ேம�ள்ள தைட எதற்�ம் �ைறந்த� 2.1 மீ (7 அ�) ெசங்�த்� இைடெவளி. 
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 4. பயிற்ச�—நகர்கின்ற இயந்திரத் ெதா�தி�டன் பணி�ாிகின்ற அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் அவர்கள் 

பணியமர்த்தப்பட்ட ெதாடக்கத்தி��ந்� கண்�ப்பாக பா�காப்�ப் பயிற்சியிைனப் ெபறேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• இயந்திரத் தீங்�கள். 

• பா�காப்பான இயக்�தல் நைட�ைறகள். 

• இயந்திரத்தின் காப்�கள் மற்�ம் அவற்றின் �ைறயான உபேயாகம் �றித்த தகவல். 

• காப்பிடல் தவறினால், ேசதமைடந்தால், ெசய�ழந்தால் அல்ல� பிற பா�காப்பற்ற நிைலைம 
இ�ந்தால், அறிவிப்�ச் ெசயல்�ைறகள். 

5. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. உபகரணத்தின் ஆ��க்காக �திய மற்�ம் தி�த்திய உபகரணத்திற்கான மதிப்�ட்�ப் பதி�கள். 

c. ஆய்� மற்�ம் பராமாிப்� பற்றிய பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்�ப் ேபண ேவண்�ம். 

d. க�வி ஆ�ளின் ப��பார்ப்�ப் பதி�கள். 
 

 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீங்கான சக்தியின் கட்�ப்பா�” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 8-16 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 ேலசர்க�க்� ெதாழில்�ைறயாக ெவளிப்ப�த்�வதன் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� 
ெசயைல�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, ேலசர் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக ேலசர் பா�காப்�ச் ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, 
ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், ேலசர் பா�காப்�த் 
திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees ேலசர் பா�காப்�த் திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• ேலசர் (கத�ர்�ச்ச�ன் �ண்டப்பட்ட உமிழ்வால் ஒளிப் ெப�க்கம்) என்ப�, ெமாேனா�ேராமட்�க் (ஒ� நிறம்), 
ஒ�ங்�ப�த்தப்பட்ட மற்�ம் ஒ� திைசக்�ாியதாக உள்ள சாதாரண ஒளியி��ந்� ேவ�ப�கின்ற ஆற்றல்மிக்க 
ஒ�க்கமான ஒளிக் கற்ைறைய உ�வாக்�கின்ற ஒ� சாதனமா�ம். ேலசர் பயன்பா�க�க்கான 
எ�த்�க்காட்�கள்: உேலாகத்ைத ெவட்�தல், ம�த்�வ நடவ�க்ைககைளச் ெசய்தல், அைமப்�கைள அளத்தல் 
மற்�ம் ெபா��ேபாக்�க்காக ஒளி வ�வங்கைள உ�வாக்�தல். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. ேலசர்களின் அைடயாள�ம் வைக�ம் மற்�ம் அத�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்க�ம். 

b. ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க, கட்�ப்பாட்� அள��கைள (எ.கா., கண்காணித்தல், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம்) 
அைடயாளம் கா�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் ேலசர்க�க்� ெதாழில்சார்ந்� 
ெவளிப்ப�த்தப்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. �மி��ந்� ெவ�க்காதப�, பா�காப்� மற்�ம் இன்டர்லாக்�கைளக் ெகாண்� பா�காத்தப�, ேலசர் 
வ�வைமக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

b. ப�தியில் அதிகாரப்�ர்வமானவர்கள் வ�ம்ப��ம் மற்றவர்கள் வராதப��ம் தைட இ�க்க ேவண்�ம். 

c. ேலசர் உள்ள ப�திகளில் பலைககள் மற்�ம் ேபாஸ்டர்கள் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

d. தனிநபைரப் பா�காக்�ம் த�ந்த க�விகள் இ�க்க ேவண்�ம். 

e. ேலசர்கைளக் ைகயா�ம்ேபா� அல்ல� ேவைலெசய்�ம் ேபா� கைடப்பி�க்க ேவண்�ய ேவைல 
ெதாடர்பான �றிப்பிட்ட ெசயல்�ைறகள் எ�த்�வ�வில் இ�க்க ேவண்�ம். 

f. அவசரகால நைட�ைறகள். 
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 g. ஒவ்ெவா� உற்பத்தியாளாின் பாிந்�ைரகளின்ப� ேலசர் அைமப்�கள் ேக�பேரட் ெசய்யப்பட்� 

ேசாதிக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

h. ெசயல்பாட்�ற்� �ன்� எல்லாக் �ைறக�ம் சாிெசய்யப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—  

ேலசர் பா�காப்� விழிப்�ணர்�: ேவைலைய ஒ�க்�ம் ஆரம்பக்கட்டத்தில், ெசயல்படவி�க்�ம் பணியாளர்கள் 
விழிப்�ணர்� ெதாடர்பான பயிற்சிையப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ 
உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• பணியாளர்கள் எதிர்ெகாள்ளக்��ய மற்�ம் கட்�ப்பாட்�ல் ெகாண்�வரத்தக்க ேலசர் கதிர்�ச்� 
மற்�ம் �றிப்பிட்ட ஆபத்�கள். 

• பா�காப்பான ேவைல நைட�ைறகள். 

• அவசரகால நைட�ைறகள். 

ேலசர் பா�காப்�: அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் கண்�ப்பாக ெதாடக்ககாலப் பயிற்சியிைன�ம் 
அதன்பின்னர் வ�டாந்திர�ம் ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• நி�வனத்தில் இ�க்கக்��ய ேலசர்களின் வைக. 

• நி�வனத்தில் இ�க்கக்��ய ேலசர்களினால் ஏற்ப�ம் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கள். 

• ஆபத்தின் நிைலகள் மற்�ம் அபாயங்களின் ���கள். 

• ஆபத்� மதிப்��களின் ���கள். 

• பா�காப்பான ேவைல நைட�ைறகள். 

• அவசரகால நைட�ைறகள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள் 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. ேசாதிக்�ம் க�விகளின் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான ேக�பேரஷன் பதி�கள். 

c. க�வி ஆ�ளின் பராமாிப்�ப் பதி�கள். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 க�வி ெசயல்படாத நிைல அல்ல� பராமாிப்� மற்�ம் ப��ச் ெசயல்பா�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கள் 
ேபான்றவற்றினால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்கான ெசயைல�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம் அதிகாிப்ப� மற்�ம் ெசயல்ப�த்�வ�. 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager கண்�ப்பாக பராமாிப்�ப் பா�காப்�க் ெகாள்ைக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative பராமாிப்�ப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Maintenance Representative கண்�ப்பாக பராமாிப்�ப் பா�காப்�க் ெகாள்ைகைய�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், பராமாிப்�ப் பா�காப்�ச் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees பராமாிப்�ப் பா�காப்�க் ெகாள்ைக மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• �ைக அல்ல� ெந�ப்ைப உண்டாக்கக்��ய அல்ல� கண்காணிப்� அைமப்�கைளப் பாதிக்கக்��ய ெவல்�ங், 
கட்�ங், கிைரண்�ங் அல்ல� திறந்த நிைல ெந�ப்�, ெந�ப்�ச் �டர்கள் மற்�ம் ெந�ப்ைப உமி�ம் பிற 
க�விகைளக் �றிப்ப� ெந�ப்� சார்ந்த ேவைல எனப்ப�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் பராமாிப்பிற்காக ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�� ெதாடர்பான 
மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. பராமாிப்� மற்�ம் ப�� பணிக�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�களின் அைடயாளம். 

b. அறியப்பட்ட ஆபத்�களின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� தவிர்ப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� அள��களின் அைடயாளம் (எ.கா. 
தனிநபர் பா�காப்�க் க�வி, ெந�ப்� சார்ந்த ேவைலக்கான அ�மதி). 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் ெசயல்ப�த்திய பராமாிப்� ெசயல்�ைறகைளக் 

ெகாண்��க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம் அதில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. நல்ல மற்�ம் �த்தமான �ழ்நிைலயில் பராமாிக்கப்ப�ம் பணியிடங்கள். 

b. எல்லாக் க�விக�ம் பா�காப்பான மற்�ம் சாியாகப் பணி ெசய்யக்��ய �ைறயில் இ�த்தல். 

c. உற்பத்தியாளாின் க�வி ைகப்�த்தகங்கைளப் பயன்ப�த்�தல். 

d. தனிநபர் பா�காப்�க் க�வி வழங்கப்பட்� அைதப் பயன்ப�த்�தல். 

e. ெசய�ழப்ைபத் த�க்�ம் பராமாிப்� மற்�ம் சாிெசய்�ம் அைமப்பில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

• திட்டமிடல் மற்�ம் �க்கியத்�வப்ப�த்தல். 

• ��த்த பணியின் விவரம். 
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• ேததி�ம் ��த்தவாின் ெபய�ம். 

• க�வியின் ஒவ்ெவா� பாகத்தின் பராமாிப்�/ப�� ெதாடர்பான பதி�. 

f. ெந�ப்� சார்ந்த பணி நிக�ம் ப�தியில் (பிரத்ேயகமாக அதற்கான வ�வைமக்கப்பட்ட ெசயல்�ைற 
இல்லாமல்) ெந�ப்� மற்�ம் எாிப்� சம்மந்தமான பணிகைளச் ெசய்ய பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் 
ெந�ப்� சார்ந்த பணி அ�மதி. ெந�ப்� சார்ந்த பணியில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

• இடம் மற்�ம் ெந�ப்� சார்ந்த பணியின் விளக்கம். 

• ேவைலயின் ேநரம் மற்�ம் காலம். 

• பணி ஆரம்பிக்�ம் �ன்�, பணியின் ேபா� மற்�ம் பணி ��ந்தபின் எ�க்க ேவண்�ய 
�ன்ெனச்சாிக்ைககள். 

• பணி ெசய்�ம் �ப்பர்ைவசர் மற்�ம் தனிநபர். 

• தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் ேதைவ. 

• ெந�ப்பி��ந்� பா�காக்�ம் க�வியின் ேதைவகள். 

• அ�மதிைய வழங்�ம் அங்கீகாிக்கப்ப�ம் நபர்களின் பட்�யல். 

3. பயிற்ச�  

பணியாளர்கைள நிர்வக�த்தல்: பயிற்சியில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

• பராமாிப்� பா�காப்� திட்டத்தின் �றிப்பிட்ட ேதைவகள். 

• க�விகளின் பயன்பா�, ேசமிப்� மற்�ம் பராமாிப்�. 

• க�விகளின் ெசய�ழப்ைப அறி�ம் பராமாிப்� ேதைவகள். 

ெந�ப்� சார்ந்த பணிையச் ெசய்ய அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள்: ஆண்� பயிற்சியில் இ�க்க 
ேவண்�யைவ: 

• ெந�ப்� சார்ந்த பணி ெதாடர்பான அ�மதி மற்�ம் ெசயல்�ைற. 

• க�வியின் பயன்பா� (ெந�ப்பி��ந்� பா�காக்�ம் க�வி உள்பட). 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கள். 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� த�ப்�க்�ாிய பராமாிப்�ப் பதி�கள். 

c. க�வி ஆ�ளின் ப��பார்ப்�ப் பதி�கள். 

d. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� ெந�ப்� சார்ந்த ேவைலக்� வழங்கப்பட்ட அ�மதிகள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 
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ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “ஆபத்தான ெபா�ட்கள்” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike “மின் பா�காப்�” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike “தீங்கான சக்தியின் கட்�ப்பா�” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 4-23 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 மின் சாதனங்களினால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயல்கைள�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, மின் பா�காப்�த் திட்டச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE பிரத�நித�யானவர் ஆபத்� மதிப்��, எ�த்�ப்�ர்வ ெசயல்�ைறகள், பயிற்சி, பதிைவ நிர்வகித்தல் மற்�ம் மின் 
ெதாடர்பான பா�காப்�த் திட்டத்திற்கான ஆண்� மதிப்பாய்� ேபான்றவற்ைற உ�வாக்கி, பராமாித்� அைத 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், பா�காப்பான மின்சார் 
ெசயல்�ைறக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees மின்சார் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் மின் சார்ந்த ஒவ்ெவா� பணிக்�ம் ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�� 
ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. மின் ெதாடர்பான பணிகள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தீங்�களின் அைடயாளம். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்�கைளக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� தவிர்ப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� அள��கள் (எ.கா. தனிநபர் 
பா�காப்�க் க�வி, இயக்கச் ெசயல்�ைறகள், பயிற்சி, பா�காப்பான பணி நடத்ைதகள் ேபான்றைவ). 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்—மின்சாரத்தினால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்கைளக் 
�ைறப்பதற்கான அல்ல� தவிர்ப்பதற்கான ெசயல்ப�த்திய ெசயல்�ைறகைள ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம். இச்ெசயல்�ைறகளில், �ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

a. ெபா� மின் பா�காப்�: 

• மின்சாதனக் க�விகளில் ஏேத�ம் ப�� ஏற்பட்டால், பயிற்சிப்ெபற்ற, அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பணியாளர்கள் மட்�ேம அைதச் சாிெசய்ய ேவண்�ம். 

• எலக்ட்ாிக்கல் சர்க்�ட்களில் பணி�ாி�ம் தனிநபர்கள், அதற்கான த�திகைளக் ெகாண்��ப்பேதா� 
அ�ேபான்ற பணிைய ெசய்வதற்� அங்கீகாிக்கப்பட்டவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம். 

• மின்சாரம் விநிேயாகிக்கப்ப�ம் ப�திகளில் கட்டாயமாக ஆபத்� ஏற்படா வண்ணம் 
பா�காக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம் (எ.கா. வ�வைமக்கப்பட்ட �றிப்பிட்ட அைறகள், பா�காப்� 
ெதாடர்பான அறிவிப்�கள், பாைதகைளப் பயன்ப�த்�தல் ேபான்றைவ). 

• மின்சாரம் விநிேயாகிக்கப்ப�ம் அைறகைள, அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் மட்�ேம பயன்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

• எல்லா மின்சார விநிேயாக ேபனல்கள், பிேரக்கர்கள், ஸ்விட்ச்கள் மற்�ம் ஜங்ஷன் பாக்ஸ்கள் 
��வ�மாக ��யி�க்க ேவண்�ம் ேம�ம் ஈரப்பதமான நிைலகளி��ந்� பா�காக்கப்பட ேவண்�ம். 

• க�வியின் தன்ைமைய அறிய, எல்லா மின் கட்�பாட்�ச் சாதனங்க�ம் ேலபிளிடப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

• எல்லாப் பகிர்� ேபனல்க�ம் 0.9 மீட்டர் (3 அ�) கிளியரன்ைஸக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 
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• எல்லாக் கடத்திக�ம் அவற்றின் நீளம் ��வ�ம் ஆதாிக்கப்பட்டதாக இ�க்க ேவண்�ம். கடத்தியில் 
மின் சாராத விஷயங்க�க்�த் தைட உள்ள�. 

• எல்லா மின் வயர்க�ம் ேகபிள்க�ம் நல்ல நிைலயில் இ�க்க ேவண்�ம் (ெவளியில் ெதாி�ம்ப� 
இ�க்கக்�டா�). 

• எக்ஸ்டன்ஷன் ேகார்�கைள தற்கா�கமாக மட்�ேம பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

• ஈரப்பதமான இடங்களில் கிர�ண்ட் ஃபால்ட் சர்க்�ட் இன்டரப்ஷன் (GFCI) வழங்கப்பட்��க்க 
ேவண்�ம். 

• தளம் சார்ந்த மின் பா�காப்� விதி�ைறகள் இ�க்க ேவண்�ம். 

b. மின் ஆய்�கள்: 

• நி�வனத்தில் ஆய்� மற்�ம் ேசாதைன திட்டமிடல் இ�க்கேவண்�ம். உள்�ர் சட்ட ஒ�ங்��ைறகள், 
க�வியின் வைக, பயன்ப�த்தப்ப�ம் இடம் மற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் கால இைடெவளி 
ேபான்றவற்றின் அ�ப்பைடயில் நடத்தப்ப�ம் இந்த ஆய்�களின் எண்ணிக்ைக இ�க்க ேவண்�ம். 

• �திய மற்�ம் ஏற்கனேவ உள்ள நி�வனங்களில் ெசய்யப்ப�ம் �க்கிய மாற்றங்கள் யா�ம் நடத்ைதகள் 
மற்�ம் தரநிைலக�டன் இணங்�ம்விதத்தில் இ�ப்பைதச் சாிபார்க்க ேவண்�ம். 

• மின் �ைறபா�கைள �ன்னிைலப்ப�த்தி, சாிெசய்�ம் ெசயல்�ைற. 

c. பா�காப்�க் க�வி (இயக்க சர்க்�ட்களில் பணி�ாிவதற்�): 

• மின் சார்ந்த பா�காப்� ஷூக்கள்/�ட்கள் மற்�ம் காகிள்ஸ் ேபான்றவற்ைற ஆபத்� மதிப்�ட்�ன் 
அ�ப்பைடயில் அணிந்தி�க்க ேவண்�ம். 

• மின் பணிக்கான எல்லாக் க�விக�ம் �ைறயாக தனிப்ப�த்தப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

• மின்சாரம்சார் மதிப்� ெபற்ற பாய்களான� எலக்ட்ாிக் க�வி அைறகளில் உள்ள எல்லா விநிேயாகப் 
ேபனல்களி�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—எல்லாப் பணியாளர்க�ம் கட்டாயமாக மின் பா�காப்� விதிகள் மற்�ம் மின் �ைறபா�கைளப் 
�காரளிக்�ம் ெசயல்�ைறயில் பயிற்சிப்ெபற்றி�க்க ேவண்�ம்.  

மின் பா�காப்�: மின்சாரம்சார் அைமப்� அல்ல� ைலவ் சர்க்�ட்�ல் பணி�ாி�ம் த�தியான தனிநபர்கள் 
கட்டாயமாக, �ைறந்தபட்சமாவ� பின்வ�ம் தள அ�ப்பைடயிலான ேதைவகளில் ேதர்ச்சிப் ெபற்றி�க்க 
ேவண்�ம்: 

• அவர்கள� பணிச்�ழ�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கைள அறிதல். 

• த�ந்த ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பா�காப்�க் க�விையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

• இயக்கப்ெபற்ற மின் சர்க்�ட்கள் மற்�ம் க�வியில் லாக்கிங் அ�ட் மற்�ம் ேடக்கிங் அ�ட் 
ெசயல்�ைறகைளப் பா�காப்பாகச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

• தனிநபர் பா�காப்�க் க�விையப் பா�காத்தல் மற்�ம் பராமாித்தல். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்-  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: மின் சம்மந்தப்பட்ட காயம் மற்�ம் உடல்நலக் �ைறபா� பற்றிய பதி�கைள 
�ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. க�வி மற்�ம் நி�வனத்தின் ஆ��க்கான ஆய்� அறிக்ைககள் கட்டாயமாகப் பராமாிக்கப்பட ேவண்�ம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீங்கான சக்தியின் கட்�ப்பா�” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 8-31 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 தீங்கான சக்திையக் கட்�ப்ப�த்�வைத உ�திப்ப�த்த, இயந்திரத் ெதா�தி மற்�ம் உபகரணத்தின் லாக்க�ட்/ 
ேடக்க�ட்�க்கான (LOTO) ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, அமலாக்க ேவண்�ம். 

 ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, LOTO ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக LOTO ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க 
ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், LOTO ெசயலாக்கங்கள் 
மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees LOTO ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• தீங்கான சக்த� என்ப� எதிர்பாராமல் சக்தி�ட்டப்பட்� ெதாடங்�தல் அல்ல� ேசமிக்கப்பட்ட சக்தியின் 
ெவளிேயற்றத்தின் விைளவாக தீங்ைக உண்டாக்கக் ��ய, இயந்திரத் ெதா�தியில் ேசமிக்கப்பட்�ள்ள அல்ல� 
எஞ்சி�ள்ள ஏ�ம் சக்தியா�ம். இதில் மின் சக்தி, ெவப்ப சக்தி, இரசாயன எதிர்விைனகள், ெபாறி�ைற இயக்கம், 
சாத்திய�ள்ள அல்ல� ேசமித்�ள்ள சக்தி ஆகியைவ அடங்�ம். 

• லாக்க�ட்/ேடக்க�ட் (LOTO) என்ப�, ேசைவ அல்ல� பராமாிப்�ச் ெசயற்பா�கைளச் ெசய்�ம்ேபா�, 
எதிர்பாராத சக்தி�ட்டல் அல்ல� இயந்திரத் ெதா�தி�ம் உபகரண�ம் ெதாடங்�தல் அல்ல� தீங்�விைளவிக்�ம் 
சக்தி வி�விக்கப்ப�தல் ேபான்றவற்றி��ந்� பணியாளர்கைளப் பா�காக்�ம் தனித்�வமான 
நைட�ைறகைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் �றிக்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. உபகரணம், பணிகள் (எ.கா. இயந்திரத் ெதா�தி அல்ல� உபகரணத்ைத நி��தல், பராமாிப்�, ஆய்� 
ெசய்தல் அல்ல� ப��பார்த்தல்) மற்�ம் கட்�ப்ப�த்தாத தீங்கான சக்தி �லங்களால் ஏற்ப�ம் அவற்றின் 
ெதாடர்பான தீங்�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

b. தீங்கான சக்தி�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�களின் மதிப்��. 

c. ஆபத்�கைளக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க, த�ப்� நடவ�க்ைககள் (எ.கா. LOTO ெசயல்�ைறகள்).  

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்—மின்சாரத்தினால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்கைளக் 
�ைறப்பதற்கான அல்ல� தவிர்ப்பதற்கான ெசயல்ப�த்திய ெசயல்�ைறகைள தீங்கான சக்திக் கட்�ப்பாட்�டன் 
ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் நி�வ ேவண்�ம். இச்ெசயல்�ைறகளில், �ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

a. இயந்திரத்திற்�த் தனித்�வமான LOTO ெசயல்�ைறகைள பல சக்தி �லங்க�ள்ள உபகரணத்திற்� 
ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

b. சக்திக் கட்�ப்பாட்�ச் சாதனங்கைளப் பத்திரப்ப�த்த, தனித்தனியாக ஒ�க்கப்பட்ட �ட்�கள், சாவிகள் 
மற்�ம் சிட்ைடகைள அளித்தல். �ட்�கைள�ம் சிட்ைடகைள�ம் ெபா�த்�கின்ற பணியாளர்கள் மட்�ேம 
அவற்ைற அகற்ற ���ம். 



  

 

தீங்கான சக்திையக் கட்�ப்ப�த்தல் CLS – பக்கம் 80 ெசப்டம்பர் 2017 

தீங்க�ைழக்�ம் சக்த�யின் கட்�ப்பா� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

c. உபகரணத்ைதப் பிாித்தல் மற்�ம் சக்தி�ட்டைல நி�த்தல்: 

• ெபாறி�ைற அைமப்�க�க்� ஆற்றைல அளிக்�ம் இன்ஜின்கள் அல்ல� ேமாட்டார்கைளத் �ண்�த்தல் 
அல்ல� நி�த்�தல். 

• மின்சக்திையத் �ண்�த்தல்/லாக்க�ட் �லம் மின் �ற்�களின் சக்தி�ட்டத்ைத நி�த்�தல். 

• ைஹட்ரா�ல், நி�மட்�க் அல்ல� ஸ்ட்ாீம் அைமப்�க�க்�ள் வா� அல்ல� திரவப் பாய்�கைளத் 
த�த்தல். 

• �வி�ர்ப்பால் ஏற்படக் ��ய நகர்�க்� எதிராக இயந்திரப் பாகங்கைளத் த�த்தல். 

d. அைமப்பின் சக்தி�ட்டத்ைத நீக்கிய பிற�, ேசமிக்கப்பட்�ள்ள சக்தி எதன�ம் சிதறல்: 

• உள் அ�த்தமான� �ழல் அ�த்தத்தில் இ�க்�ம் வைர, அ�த்தக் ெகாள்கலன்கள், தாங்கிகள் அல்ல� 
ேசமிப்�க்கலன்கள் ேபான்றவற்றி��ந்� வா� அல்ல� திரவங்களின் ெவளிேயற்றம் (பணியாளர் 
மற்�ம் �ழல் பா�காப்ைபக் க�த்தில் ெகாண்�). 

• தைரத்ெதா�ப்� �லம் கப்பாசிட்ேடட்டர்கைள மின்னிறக்�தல். 

• இ�ைவ அல்ல� அ�த்தத்தின் கீ�ள்ள ��ள்கைள வி�வித்தல் அல்ல� த�த்தல். 

• நி�த்தி, தனிப்ப�த்திய பிற�, அைமப்ைப ��தாக நிற்�மா� அ�மதிப்பதன் �லம், சடத்�வ 
விைசகைளச் சிதற�த்தல். 

e. தனிப்ப�த்தல் மற்�ம் சக்தி�ட்டத்ைத நீக்�தைலச் சாிபார்த்தல். 

f. உபகரணத்திற்� மீண்�ம் சக்தி�ட்�தல்: 

• பணியாளர்கைள ஆபத்தான இடங்களி��ந்� ெவளிேயற்றிய�ம், பணிைய ஆய்� ெசய்தல், 
�ட்�கைள அகற்�தல், பா�காப்பான ெதாடக்கம் மற்�ம் மீண்�ம் சக்தி�ட்�தல். 

• இயந்திரம் அல்ல� உபகரணத்ைதச் ேசாதிக்க அல்ல� இடநிைலப்ப�த்த, LOTO சாதனங்கைளத் 
தற்கா�கமாக அகற்ற ேவண்�ம், ஏற்பா�கள் பணியாளர்க�க்� ேபாதிய பா�காப்ைப அளிக்க 
ேவண்�ம். 

• பணி ��ந்�, உபகரணம் இயங்கிய�ம் பணியாளர்களின் அறிவிப்�. 

• பா�காப்பான இயக்கத்ைத உ�திப்ப�த்த, மீண்�ம் சக்தி�ட்�ய உபகரணத்ைதக் கண்காணித்தல். 

g. ேவ� எந்தத் தனிப்ப�த்தல் வழி�ைறக�ம் இல்லாதேபா�, சிட்ைடைய மட்�ம் பயன்ப�த்�தல். 

h. தனிப்ப�த்தல் ெசயலாக்கத்தில் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட பணியாளர்கள் ஈ�ப�த்தப்ப�ம்ேபா�, பல லாக்க�ட் 

உபகரணம் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

i. இயந்திரத் ெதா�தி பா�காப்பாக உள்ள� மற்�ம் பணியாளர்கள் அைனவ�ம் ஆபத்தான ப�திக்� 

ெவளியில் இ�க்கிறார்கள் என்பைத உ�திப்ப�த்திய பிற�, location manager ேநாில் இ�ந்தால் மட்�ேம, 

�ட்�கைளக் கட்டாயப்ப�த்தி அகற்�வைத அ�மதிக்கலாம். 

3. கண்காணித்தல்—ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைலயி�ம் பணியாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்�ம் �ைண 
ஒப்பந்ததாரர்கள் உட்பட, LOTO ெசயல்�ைறக�க்கான வ�டாந்த ஆவணப்ப�த்திய கண்காணிப்�ச் 
ெசயலாக்கம் இ�க்க ேவண்�ம். 

பயிற்ச�—எல்லாப் பணியாளர்க�ம் LOTO �றித்த விழிப்�ட்டல் நிைலப் பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம்.  

LOTO-இல் ஈ�பட்�ள்ள பணியாளர்கள் ��தாகப் பயிற்சி ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். வ�டாந்த �தியவர்க�க்கான 
பயிற்சிைய நடத்த ேவண்�ம். பயிற்சியில் அடங்க ேவண்�யைவ: 

• எல்லாச் சக்தி �லங்கைள�ம் எப்ேபா�, எ�, எவ்வா� தனிப்ப�த்�வ�. 

• கட்�ப்பாட்�ச் சாதனங்களில் �ட்�கள் மற்�ம் சிட்ைடகைளப் பயன்ப�த்�தல். 

• தனிப்ப�த்தைலச் சாிபார்த்தல். 
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• பா�காப்பான ெதாடக்கம் மற்�ம் ம� சக்தி�ட்டல் ெசயல்�ைறகள். 

• தீங்ைக அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்தல். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: தீங்கான சக்திக்� ெவளிப்ப�த்�தல் சம்பந்தமான எல்லாச் சம்பவங்கள் பற்றி�ம் 
பதி�கைள ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். இந்தப் பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

b. ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, கண்காணிப்�ப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 8-10 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 ��ய இடங்க�க்�ள் �ைழவதால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� 
ெசயல்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, ��ய இடத்திற்�ள் �ைழ�ம் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக ��ய இடத்திற்�ள் �ைழ�ம் ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், ��ய இடத்திற்�ள் �ைழ�ம் 
ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees ��ய இடத்திற்�ள் �ைழ�ம் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய 
ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 ��ய இடம் பணியாளர்கள் உள்�ைழயக்��ய அள� ெபாியதாக இ�க்கின்ற, அேத சமயம் உள்�ைழய�ம் 
ெவளிேயற�ம் மிகச் சில வழிகேள ெகாண்�ள்ள இடமா�ம். இைவ ெதாடர்ந்� பணியாளர்கள் இ�ப்பதற்காக 
வ�வைமக்கப்பட்டைவ அல்ல (எ.கா. மனிதர்கள் �ைழயக்��ய �ைழ�கள் (ேமன்ேஹால்), கழி�நீர் 
அைமப்�கள், �ரங்கங்கள், பாய்லர்கள், ேசகாிப்�த் ெதாட்�கள், �ழிகள்). 

O அ�மதி ேதைவப்ப�கின்ற, ��ய இடமான� பின்வ�ம் தன்ைமகளில் ஒன்ைறேயா பலவற்ைறேயா 
ெகாண்��க்�ம்: 

 அபாயகரமான �ழைலக் ெகாண்��ப்பதற்கான வாய்ப்�;  
 பணியாளைர �ழ்கச் ெசய்யக்��ய ெபா�ள்;  
 உள்ேநாக்கிக் �விந்� ேச�ம் �வர்கள் அல்ல� கீழ்ேநாக்கி சாய்வாகச் ெசன்� இ�தியில் 

��க்கில் சந்தித்�க்ெகாள்�ம் அைமப்பிலான தைர ேபான்றவற்றின் காரணத்தால், பணியாளர் 
சிக்கிக்ெகாள்ளக்��ய அல்ல� �ச்�த்திணறலால் பாதிக்கப்படக்��ய சாத்தியங்கைள 
ஏற்ப�த்�ம் வைகயிலான உட்�ற அைமப்�கள்; அல்ல�  

 அைடயாளங்காணப்பட்ட பிற ஏேத�ம் க�ைமயான உடல்நலக் ேக�கள் அல்ல� பா�காப்�க் 
ேக�கைளக் ெகாண்��த்தல். 

O அ�மதி ேதைவப்படாத ��ய இடம் என்ப�, மரணம் அல்ல� க�ைமயான உடல் ேக� எதைன�ம் 
ஏற்ப�த்த வாய்ப்�ள்ள தீங்�கைளக் ெகாண்�ல்லாத இடமா�ம். ேம�ம் காற்� மண்டலத்திற்�க் ேக� 
ஏற்ப�த்�ம் அம்சங்கள் எைத�ம் ெகாண்��க்கா�, அதற்கான சாத்தியக்��கைள�ம் ெகாண்��க்கா�.  

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் ஒவ்ெவா� ��ய இடத்திற்�ம் ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�� 
ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. அைனத்� ��ய இடங்க�ம், அவற்�டன் ெதாடர்�ைடய தீங்�க�ம் அைடயாளங்காணப்பட்��க்க 
ேவண்�ம். 

b. ஒவ்ெவா� தீங்�ட�ம் ெதாடர்�ைடய இடாின் மதிப்�� இ�க்க ேவண்�ம். 
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c. இடைரக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� அகற்�வதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககள் அைடயாளம் 

காணப்பட்��க்க ேவண்�ம் (எ.கா. �ைழவதற்கான ெசயல்�ைறகள், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம், 
தகவல்ெதாடர்�, பயிற்சி ேபான்றைவ). 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ��ய இடங்க�க்கான ெசயல்�ைறகைள 
அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. அ�மதி ேதைவப்ப�கின்ற, ��ய இடங்கள்: 

• இடர் மதிப்�ட்�ல், ந�த்தரமான அல்ல� அதிக இடர் இ�ப்பதாக அைடயாளம் காணப்பட்ட ��ய 
இடங்க�க்�, �ைழவதற்� அ�மதி கட்டாயமாக இ�க்க ேவண்�ம். 

• அ�மதி ேதைவப்ப�கின்ற, ��ய இடங்க�க்�ள் அ�மதியற்ற பிற பணியாளர்கள் உள்ேள 
ெசல்வ� த�க்கப்பட ேவண்�ம். 

• அ�கக்��ய ப�திகள் எல்லாவற்றி�ம் எச்சாிக்ைக அறிவிப்�கள் ைவக்கப்பட ேவண்�ம். அந்த 
அறிவிப்� இவ்வா� இ�க்க ேவண்�ம்: 

“ஆபத்� - இ� அ�மத� இ�ந்தால் மட்�ேம உள்�ைழயக்��ய, ��ய இடம். உள்ேள வர 
ேவண்டாம்”. 

b. அ�மதி ேதைவப்ப�கின்ற ��ய இடங்க�க்�ள் ெசல்பவர்கள் மற்�ம் அவர்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் 
மற்�ம் உடன் ெசல்பவர்களின் ெபா�ப்�கள். 

c. �ைழவதற்கான அ�மதி சம்பந்தப்பட்ட ேதைவகள்: 

• ��ய இடத்தின் ெபயர். 

• உள்ேள �ைழவதற்கான அவசியம், ேததி, ேவைல ெசய்த ெமாத்த ேநரம். இதில் உள்�ைழ�க்கான 
அ�மதி காலாவதியா�ம் ேததி�ம் ேநர�ம் �றிப்பிடப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

• உள்�ைழய அங்கீகாிக்கப்பட்டவர்கள், அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்கள், உடன் 
ெசல்பவர்கள் ஆகிேயாாின் பட்�யல். 

• ��ய இடத்�டன் சம்பந்தப்பட்ட தீங்�கள் மற்�ம் அவற்ைறக் கட்�ப்ப�த்�வதற்கான வழி�ைறகள். 

• தனிைமப்ப�த்தல் ெசயல்�ைறகள். 

• உள்�ைழவதற்� அ�மதிப்பதற்கான நிபந்தைனகள். 

• ேதைவயான வளிமண்டல ேசாதைன மற்�ம் ெதாடர்ச்சியான கண்காணிப்� ���கள். 

• மீட்� மற்�ம் அவசர �ழல் ேதைவகள். 

• உடன் ெசல்பவர்க�க்�ம் உள்ேள �ைழபவர்க�க்�மான தகவல்ெதாடர்� ெசயல்�ைறகள். 

• ேதைவயான உள்�ைழ� உபகரணம் (எ.கா. �க்கா� (ட்ைரப்பா�), வின்ச், ஃ�ல் பா� ேஹர்னஸ்). 

• பிற அ�மதிகளின் விவரங்கள் (எ.கா. ெவப்ப ேவைல). 

d. கண்காணிப்� மற்�ம் ேசாதைன உபகரணங்கள் அைனத்�க்�மான வ�டாந்திர மற்�ம் �ைழ�க்� �ந்ைதய 
அளைவ வ�த்தல் (ேக�பேரஷன்). 

e. ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம், ��ய இடங்க�க்� என்�, பணியாளர்கள், ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்கள், உப-
ஒப்பந்ததாரர்கள் என அைனவ�க்�மான உள்�ைழ� ெசயல்�ைறகள் ஆவணப்ப�த்தப்பட்��க்க 
ேவண்�ம். இைவ ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் ம�ஆய்� ெசய்யப்ப�ம் ஆவணங்களாக இ�க்க ேவண்�ம். 

f. இடத்ைத அ�மத� ேதைவப்படாத ��ய இடம் என்� வைகப்ப�த்�வதற்கான ேதைவகள்.  

 ��ய இடத்தில், தீங்ைக ஏற்ப�த்�ம் ெபா�ள்கேளா அதற்கான சாத்தியக்�ேறா இல்ைல என்பைத 
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம். 

 ��ய இடத்தில், மரணம் அல்ல� க�ைமயான உடல் ேக� எதைன�ம் ஏற்ப�த்தக்��ய வைகயிலான 
தீங்�கள் எ��ம் இல்ைல என்பைத உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம். திடப்ெபா�ள் அல்ல� 
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திரவப்ெபா�ளில் �ழ்�தல், மின்சாரம் தாக்�தல், அைச�ம் பாகங்களால் தாக்கப்ப�தல் ேபான்ற, 
அைடயாளம் காணப்பட்ட உடல்நலக் ேக�கள் அல்ல� பா�காப்�த் தீங்�கள் எைவ�ம் இதிலடங்�ம். 

 தீங்�கைள அகற்ற உள்�ைழ�ம்ேபா�, தீங்�கள் அகற்றப்ப�ம் வைர, அவ்விடம் அ�மதி 
ேதைவப்ப�கின்ற ��ய இடமாகேவ நடத்தப்பட ேவண்�ம். 

 அ�மதி ேதைவப்படாத ��ய இடங்களில், உபேயாகம் மா�ம்ேபா� அல்ல� 
உள்�ைழபவர்க�க்கான தீங்�கைள அதிகாிக்�ம் வைகயில் அைமப்�கள் மா�ம்ேபா�, 
அவ்விடங்கைள அ�மதி ேதைவப்ப�கின்ற ��ய இடமாக வைகப்ப�த்த�ம் 

3. பயிற்ச� —��ய இடங்களில் ெசய்யப்ப�ம் ேவைலகளில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாப் பணியாளர்க�க்�ம் 
(எ.கா. உள்ேள ெசல்பவர்கள், உடன் ெசல்பவர்கள், ேமற்பார்ைவயாளர், மீட்�க் ��), �த�ல் பணி 
வழங்கப்ப�ம்ேபா�ம் அதன்பிற� �ைறந்த� வ�டத்திற்� ஒ��ைற�ம் பயிற்சி வழங்கப்ப�ம். பயிற்சியில் 
அடங்�பைவ: 

• ��ய இடத்திலான தீங்�கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�ம் வழிகள். 

• �ைழ�க்கான அ�மதி. 

• எல்லா உபகரணங்கைள�ம் பயன்ப�த்�தல். 

• தகவல்ெதாடர்�கள். 

• மீட்� மற்�ம் அவசர �ழல் ேதைவகள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ��ய இடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்�க�ம் ஆவணங்களில் பதி�ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம். இந்தப் பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கள். 

b. �ைறந்தபட்சம் 1 ஆண்�க்கான, ��ய இடத்தில் �ைழவதற்கான அ�மதிகள். 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான, கண்காணிப்� உபகரண அளைவ வ�த்தல் ஆவணங்கள். 

d. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான, கண்காணிப்� ஆவணங்கள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� 
ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 4-53 
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தரநிைல 

சப்ைளயர், பா�காப்பான பணியிட அைமப்ைப வழங்�கிறார், ேம�ம் விபத்�கைள�ம் அவற்றால், அவற்�டன் 
ெதாடர்பாக அல்ல� ேவைல ெசய்�ம் ேநரத்தில் ஏற்ப�கின்ற அல்ல� சப்ைளயாின் ெதாழில் �ாி�ம் இடங்கைள 
இயக்�வதன் விைளவாக ஏற்ப�ம் காயத்ைத�ம் த�ப்பதற்காக அவசியமான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார். 
அைனத்�ப் பணியாளர்களின�ம் பா�காப்�க்� ஏற்படச் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கைளக் கண்டறிய�ம், தவிர்க்க�ம், 
பதிலளிக்க�ம் ேதைவயான அைமப்�கள் சப்ைளயாிடம் உள்ளன. 

 ஆன்ைசட்ஒப்பந்ததாரர் மற்�ம் உப-ஒப்பந்ததாரர் ெசயல்பா�க�டன் ெதாடர்�ைடய உடல்நல, பா�காப்� 
மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� நீக்�வதற்கான ெசயல்�ைறகைள�ம் 
வழி�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, ஒப்பந்ததாரர்க�க்கான பா�காப்� ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative ஒப்பந்ததாரர் பா�காப்�த் திட்டத்ைத நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்க�ம், பணியாளர்க�ம் பயிற்சி ெபற்�, ஒப்பந்ததாரர் பா�காப்�த் திட்டத்தின் 
விதி�ைறகைளப் பின்பற்றி நடக்கிறார்களா என்பைத ஒப்பந்ததாரர் ெதாடர்பாளர் உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் ெதாடர்பாள�ம் பணியாளர்க�ம் பயிற்ச� ெபற்�, ஒப்பந்ததாரர் பா�காப்�த் 
த�ட்டத்த�ன் வித��ைறகைளப் பின்பற்றி நடக்க�றார்களா என்பைத Managers and Supervisors 
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

Onsite Contractors மற்�ம் Employees ஒப்பந்ததாரர் பா�காப்�த் திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
• Contractor contact என்பவர், ஒப்பந்ததாரர் அல்ல� உப-ஒப்பந்ததாரர் திட்டப்பணி ெசயல்பா�கைள 

ஒ�ங்கிைணத்� ெசய்��திக்�ம் ேவைலையச் ெசய்பவர். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. ஒப்பந்தத்திற்� அல்ல� உப-ஒப்பந்தத்திற்� வழங்கப்ப�ம் பணிகள் மற்�ம் அவற்�டன் ெதாடர்�ைடய 
தீங்�கள். 

b. பட்�ய�டப்பட்ட ஒவ்ெவா� தீங்�ட�ம் ெதாடர்�ைடய இடாின் மதிப்��. 

c. இடைரக் �ைறக்க அல்ல� நீக்�வதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல். 

2. த�த�— ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம், உபகரணங்கள் அல்ல� ஆைல பராமாிப்�ப் பணிகைளச் ெசய்கின்ற அல்ல� 

�ைறந்த இடர் என்பைதக் காட்��ம் அதிக இடர் ெகாண்ட பணிகைளச் ெசய்கின்ற ஒப்பந்ததாரர் அல்ல� உப-

ஒப்பந்ததார�க்கான த�தி அறிதல் ெசயல்�ைற இ�க்க ேவண்�ம். த�தி அறிதல் ெசயல்�ைறயில் 

�ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்ெவா� ஒப்பந்ததார�ம், �ன்�ட்�ய த�தி அறித�க்கான ப�வத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்ய 
ேவண்�ம். அந்தப் ப�வத்தில் பின்வ�ம் விவரங்கள் இ�க்�ம்: 

• �ந்ைதய ESH ெசயல்திறன். 

• �ைறந்தபட்ச கடப்பாட்� காப்�ட்�த் ேதைவகள் (ஒவ்ெவா� அசம்பாவிதத்திற்�ம் $1 மில்�யன் 
USD/ஒட்�ெமாத்தத்தில் $2 மில்�யன் USD ெதாைக பாிந்�ைரக்கப்ப�கிற�). 

• ெபா�ந்தக்��ய பா�காப்�த் திட்டங்கள் மற்�ம் பயிற்சிகைள ெசயல்ப�த்�தல். 
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b. ஒப்பந்ததாரர்கைள ஏற்பதற்� அல்ல� நிராகாிப்பதற்கான மதிப்�ட்� ெசயல்�ைற. 

c. த�திெபற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பட்�ய�டப்பட்ட ஆவணம். 

d. த�திெபற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பட்�ய�டப்பட்ட ஆவணம் வ�டாந்திர �ைறயில் மதிப்�� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

3. பணிக்� �ந்ைதய ம�ஆய்�/அறி�கம்— ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம் ஒப்பந்ததாரர்கள்/உப-ஒப்பந்ததாரர்க�க்� 
பணிக்� �ந்ைதய ம�ஆய்� மற்�ம் அறி�க நிகழ்ச்சிகைள நடத்த ேவண்�ம். அவற்றில் �ைறந்தபட்சம் இடம்ெபற 
ேவண்�யைவ: 

a. அவசரகாலத்தில் ெவளிேய�ம் வழிகள், அலாரங்கைளப் �ாிந்�ெகாள்�தல், அவசர காலங்களில் எ�க்க 
ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கிய, ஆைலயின் அறி�கம். 

b. ேதைவப்ப�கின்ற, ஒப்பந்ததாரர்/உப-ஒப்பந்ததாரர் பயிற்சி மற்�ம்/அல்ல� சான்றளிப்�கைள சாிபார்த்தல். 

c. ஆைலக்�க் ெகாண்�வரப்ப�ம் ேவதிப்ெபா�ள்க�க்கான ெமட்�ாியல் பா�காப்�த் தாைள (MSDS) 
சாிபார்த்தல். 

d. ஆைலக்�க் ெகாண்�வரப்ப�ம் உபகரணங்கள் நல்ல நிைலயில் உழல்தா என்�ம், ேதைவயான விதி�ைறகள் 
அைனத்�க்�ம் இணங்கி உள்ளதா என்� உ�திப்ப�த்�வதற்கான ஆய்� ெசய்தல். 

e. ெபா�ந்தக்��ய அைனத்� HSE கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் ஆைலக்கான HSE ெகாள்ைககள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகைள ம�ஆய்� ெசய்தல். 

f. ெபா�வான பா�காப்� விதி�ைறகைள ம�ஆய்� ெசய்தல். 

g. ஹ�ஸ்கீப்பிங், �த்தம் ெசய்தல், ேதைவயற்ற �ப்ைபகைள அப்�றப்ப�த்�தல் ேபான்றவற்�க்கான விதி�ைறகள். 

h. சம்பவங்கள் �றித்� �காரளித்தல். 

i. இணக்கமின்ைமக்கான விதி�ைறகள். 

4. கண்காணித்தல்— ஆைலகள் ஒவ்ெவான்றி�ம், ஒப்பந்ததாரர்க�க்�ம் உப-ஒப்பந்ததாரர்க�க்�மான 
கண்காணிப்� ெசயல்�ைறகள் இ�க்க ேவண்�ம். பணிக�டன் சம்பந்தப்பட்ட இடர்களின் அளைவப் ெபா�த்�, 
கண்காணிப்பின் அள� இ�க்க ேவண்�ம். 

5. இணங்காைமக்கான வித��ைறகள்— ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம், ஒப்பந்ததாரர் ெகாள்ைக மற்�ம் 
ெசயல்�ைறக�க்� இணங்காைம �றித்த ெசயல்�ைறக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

6. பயிற்ச�— சம்பந்தப்பட்ட ேமலாளர்கள், ேமற்பார்ைவயாளர்கள், பணியாளர்கள் அைனவ�க்�ம் ஒப்பந்தச் 
ெசயல்�ைறகள். 

7. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம், �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான பயிற்சி, பணிக்� �ந்ைதய 
ம�ஆய்�/அறி�கம் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

த�த� சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் 

a. ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம் நடப்� �ந்ைதய த�தி ஆய்�/த�தி ஆய்�ப் ப�வங்கள் பராமாிக்கப்பட ேவண்�ம். 

b. ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம் �ந்ைதய த�தி ஆய்�/த�திக்கான நடப்� மதிப்பாய்�ப் ப�வங்கள் பராமாிக்கப்பட 
ேவண்�ம். 

பிற பத��கள் 

a. ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம், ஒப்பந்ததாரர் பணிக�க்கான நடப்� இடர் மதிப்�ட்ைடப் பராமாிக்க ேவண்�ம். 

b. ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, கண்காணிப்�ப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 
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ஒப்பந்ததாரர் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 
 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 4-52 



ெதாழில் �ழ�ல் பாத�ப்�க்� உட்ப�வதற்கான வரம்�கள் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 

ெதாழில் �ழ�ல் பாதிப்�க்� உட்ப�வதற்கான வரம்�கள் CLS பக்கம் 88 ெசப்டம்பர் 2017  

தரநிைல 
 

 

சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான 
கண்காணிப்� மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் 
ெவளிப்ப�த்�ைக வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� 
ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 பணியாளர்களின் உடல்ாீதியாக, உயிாியல்ாீதியாக மற்�ம் ேவதிப்ெபா�ள்களால் பாதிப்�க்� 
உட்ப�வ� சம்பந்தப்பட்ட இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான அல்ல� நீக்�வதற்கான ெசயல்�ைறகள் 
மற்�ம் வழி�ைறகைள உ�வாக்கி, ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். பாதிப்� அள�கைள, பணியாளர்களின் 
ஆேராக்கியம் பா�காக்கப்ப�ம் வரம்�க்�ள் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், ெதாழில் 
�ழ�க்கான பாதிப்�க்� உட்ப�த�க்கான வரம்�கள் (OEL) இ�ந்தால் அவற்றில் 
வைரய�க்கப்பட்ட அள�க�க்�க் �ைறவாக பாதிப்�க்� உட்ப�ம் அள� இ�க்�ம்ப� 
பார்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அைவ இல்லாவிட்டால் உள்�ர் மற்�ம் சர்வேதச வரம்�கைளப் 
பின்பற்றலாம். இந்தத் தரநிைலயில் விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் 
சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

 சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்� பின்னிைணப்�டன் இணங்கி நடக்க�ம். 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்தல் வரம்�க�க்கான ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, இந்தத் தரநிைலக்கான ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் நி�வ, ேபண 
மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� இந்தத் தரநிைலக்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகள் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்தல் வரம்�கள் தரநிைலகளின் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 உட்�றக் காற்றின் தரம் என்ப�, ெபா�ட்கள், ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் சாதனங்களி��ந்� வ�ம் �ைக, �சி, 
க�ம்�ைககள், ��பனி, உயிாியல்சார் தீங்�கள் மற்�ம் வா�க்கள் மற்�ம் இரசாயனப்ெபா�ட்களால் 
உண்டாக்கப்ப�ம் மா�பட�ன் அள� உட்பட, கட்டடங்க�க்� உட்�ற�ள்ள காற்றின் நிைல ஆ�ம். 

 உயிாியல்சார் தீங்� என்ப� உயி�ள்ள அங்கியால் உ�வாக்கப்ப�கின்ற காற்றில் பர�ம் காிம மா� 
அல்ல� அேத உயி�ள்ள அங்கி ஆ�ம் (உயிாிசார்-�ழ்மம் என�ம் அைழக்கப்ப�ம்). ெபா�வான 
உயிாிசார்-�ழ்மத்தில், பாக்�ாியாக்கள், பங்க�க்கள், �ஞ்சணங்கள், ெவண்�ஞ்ைசகள், �சிப் �ச்சிகள், 
வித்திகள், ெலஜிேயாெனல்லா மற்�ம் மகரந்தம் ஆகியைவ அடங்�ம். 

 இரசாயப்ெபா�ள் தீங்� என்ப�, பணியாளர்க�க்�த் தீங்கிைழப்பைவயாகக் க�தப்ப�ம் ��கள் 
அல்ல� ��களின் கலைவ அல்ல� ெசயற்ைகப் ெபா�ட்கள் ஆ�ம். 

 உடல்சார் தீங்�கள் என்பைவ, காயம், உடல்நலமின்ைம, இறப்� ேபான்றவற்ைற உண்டாக்கக் ��ய 
பா�காப்பற்ற நிைலைமகள் ஆ�ம் (எ.கா. காப்பிடப்படாத இயந்திரத் ெதா�தி, உயரத்தில் ேவைல 
ெசய்தல், மின்சார் தீங்�கள், ெவப்பம், இைரச்சல், ச�க்கல் அல்ல� வ�க்�தல் தீங்�கள்). 
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ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ஒவ்ெவா� ெசயலாக்கம் மற்�ம்/அல்ல� பணியிடத்திற்�ம் 
நடத்திய வ�டாந்த ஆபத்� மதிப்�� ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். 
அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. ெசயல்�ைற அல்ல� ேவைலப் ப�தி�டன் (இரசாயனம், உடல்ாீதியான மற்�ம் உயிாியல்ாீதியான 
ஆபத்�கள் உள்பட) ெதாடர்�ைடய ஆபத்�களின் அைடயாளம். 

b. ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயத்தின் மதிப்�� (ேதைவெயன தீர்மானிக்கப்பட்ட, OELக�க்கான 
ஒப்�ட்� மாதிாி உள்பட). 

c. அபாயத்ைத (எ.கா. பணியிட �ைக, காற்ேறாட்ட வழி, வளிமண்டல கண்காணிப்� ேபான்றைவ) 
�ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� அள��களின் அைடயாளம். 

2. ெகாள்ைககள் & நைட�ைறகள்— ெதாழில்�ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் பின்வ�வனற்ைற 
�ைறந்தபட்சமாக ெகாண்ட, ஒவ்ெவா� ெசயல்�ைற மற்�ம்/அல்ல� பணிப் ப�தி ெதாடர்�ைடய 
ஆபத்ைதக் �ைறக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்சமாக்�ம் நைட�ைறகைளச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

a. ஆபத்�கைளத் த�த்தல்: 

 பணியாளாின் பயன்ப�த்தக்��ய அைனத்�ப் ெபா�ட்கள், ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் 
உபகரணத்தின் ஒப்�த�க்கான ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட ெசயல்�ைற. 

 �ைறந்த ஆபத்�ள்ள அல்ல� ஆபத்தில்லாப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறக�க்கான மாற்�ப் 
 ெபா�ள். 

b. அைனத்� அ�த்தங்க�க்கான (உயிாியல் உட்பட) எக்ஸ்ேபாஷர் மதிப்�� (எ.கா. மாதிாி எ�த்தல்) திட்டம். 

c. �காதாரப் பிரச்சைனகள் ெதாடர்பான எக்ஸ்ேபாஷைர தீர்மானிப்பதற்காக, பணியாளாின் �கார்கள் 
மற்�ம் ேவைலக்� வராதவர் பதி�களின் ஆய்�. 

d. அதிகக் கட்�ப்ப�த்தக்��ய அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒ�ங்��ைற அல்ல� அவர்கள� நாட்�ன் சட்டம் 
அல்ல� �காதாரதத் ேதைவகளின் ஒ�மித்த தரநிைல, American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values (TLVகள்), அெமாிக்க ெதாழில் பா�காப்� 
மற்�ம் �காதார நிர்வாகம் (OSHA) இன் அ�மதிக்கப்பட்ட எக்ஸ்ேபாஷர் வரம்�க�க்� சப்ைளயர்கள் 
இணங்க ேவண்�ம். ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட தரநிைலகள் ேவைலயிடத்� �ழ்நிைலயில் பணியாளர்க�க்� 
அதிகபட்ச பா�காப்ைப வழங்க ேவண்�ம். 

e. எக்ஸ்ேபாஷர் அள�க�க்� கீழ் உள்ள அ�த்தங்கள் பராமாிப்�க்கான பாிசீலைனக்� தனிநபர் 
பா�காப்�க் க�விைய உபேயாகிப்பதற்� �ன் ெபாறியியல் கட்�ப்பாட்�ற்� (பணியிட �ைக அல்ல� 
ெபா� காற்ேறாட்ட வழி ேபான்ற) வழங்கப்பட ேவண்�ம். வழங்கப்ப�ம் ேபா�: 

 பணியிட �ைகையக் கட்டாயமாக அ�ட்ேடாாில் ேநர�யாக அல்ல� மா�க் கட்�ப்பா� க�வியின் 
வழியாகச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 HVAC (�டா�தல், காற்ேறாட்டம் மற்�ம் ஏர்கண்�ஷனிங்) ெவளிப்�ற காற்ைறப் ெப�ம் 
இடங்கள், மற்�ம் பிற �வாரங்கள் அ�த்தம் (எ.கா. காற்� ��ம் திைச, ேமாட்டார் வாகன உமிழ்� 
ேசகாிக்�ம் இடத்தின் அ�கில்). ெவளியிடப்படக்��ய இடங்க�க்� அ�கில் இ�க்கக்�டா�. 

f. எக்ஸ்ேபாஷர் கட்�ப்பாட்� உபகரணங்கள் சாியாக ேவைல ெசய்�ம் �ைறயில், பாிேசாதித்� மற்�ம் 
பராமாிக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

g. ஏற்�க்ெகாள்ள ��யாத அளவிற்� உயிாியல்ாீதியான தாக்�தல் நிகழ்� (எ.கா. ெலஜியெனல்லா, 
ேமால்�). காணப்ப�ம்ேபா� ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய அ���ைற. 
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3. பயிற்ச�—நிர்வாகத்தில் உள்ள அைனத்� பணியாளர்க�க்�ம் கண்காணிப்� ேமற்பார்ைவ அல்ல� 
ெதாழில்�ைற எக்ஸ்ேபாஷாின் ேநர� திறைன �தல் �ைற பணிநியமனத்தின் ேபா�ம் அதன் பிற� 
வ�டத்திற்� ஒ��ைற�ம் ெவளிப்பாட்� நிர்வாகப் பயிற்சி�டன் வழங்கப்பட ேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

 ெபா�ந்தக்��ய விதி�ைறகள் மற்�ம் நைட�ைறகள். 

 பணியாளர் எதிர்ெகாள்�ம் அபாயங்களின் ெபா� விளக்கம். 

 எக்ஸ்ேபாஷர் வழித்தடங்கள். (எ.கா. உள்ளி�த்தல், அ�த்ேதால் உறிதல், ெவளிப்பைடயான காயம்). 

 ெவளிப்பாட்ைட ஏற்ப�த்தக்��ய பணிகள். 

 கட்�ப்பாட்� �ைறகள் மற்�ம் வரம்�கள். 

 தனிநபர் பா�காப்�க் க�வியின் இடம் மற்�ம் சாியான உபேயாகம். 

 ம�த்�வப் பா�காப்� தர�த்தாைள �ாிந்�ெகாள்�த�ம் ெதாிந்�ெகாள்�த�ம். 

எக்ஸ்ேபாஷர் கட்�ப்பாட்� உபகரணங்கைள இயக்�வதில் மற்�ம் பராமாிப்பதில் ஈ�பட்��க்�ம் 
பணியாைளர்கள் �ைறந்தபட்சம் இந்த பயிற்சிையயாவ� ெபற்றி�க்க ேவண்�ம்: 

 HVAC அைமப்�கள் மற்�ம் �ைக ேபாக்�ம் உபகரணத்திற்கான �றிப்பிட்ட ெசயல்பா� 
அல்ல� பராமாிப்� நைட�ைறகள். 

 தனிநபர் பா�காப்�க் க�வியின் பயன்பா�. 

4. ஆவணப்ப�த்தல் 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: பணியாளர் பயிற்சி பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டத்திற்காவ� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� நி�வன�ம் ஒ� பணியாளாின் �ைறந்தபட்ச ேவைலக் காலம் மற்�ம் 30 
வ�டங்க�க்� ம�த்�வ பதி�கைள இரகசியமாக மற்�ம் பா�காப்பாக பராமாிக்க ேவண்�ம். சட்டத்தால் 
ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� எல்லா சம்பவங்கள் ெதாடர்பான பதி�கைளக்  
கட்டாயமாக ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள் 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� ஆய்�கள் மற்�ம் பராமாிப்�ப் பதி�கள். 

c. �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்கான சாம்பிளிங் ஆய்வக ப�ப்பாய்� ���கள். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� 
ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “ஆபத்தான ெபா�ட்கள்” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike “தனிநபர் பா�காப்�க் க�வி” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-39 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values 
(TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). 
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பிற்ேசர்க்ைக – ச�ராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்� 
  

ஆைடத் தயாாிப்�களில் ஏற்ப�ம் அழி�டன் ெதாடர்�ைடய ��தல் ேதைவகைள இந்தச் ேசர்க்ைக 
விவாிக்க�ற�. 

 ஆைடத் தயாாிப்�கள் அைனத்த��ம் ��� ெதாழில்�ட்பமான ச�ராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்ைப 
Nike, Inc. தைடெசய்க�ற�. 

 ஆைடத் தயாாிப்�களில் ஏற்ப�ம் சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்�டன் ெதாடர்�ைடய தற்ேபாைதய 
மற்�ம் எதிர்காலப் பணியாளர் ெதாடர்பான உடல்நல ஆபத்�கைளத் தவிர்ப்பதற்கான 
ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். இந்தப் பிற்ேசர்க்ைகயில் 
விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் 
��தல் கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, �ைண ஒப்பந்தத் ெதாழிற்சாைலகளில் இ�ப்பைவ உட்பட, நடப்� அல்ல� எதிர்கால 
சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்�ச் ெசயல்கைள நீக்�வதற்�, ெசயல்�ைறகள் நைட�ைறயில் இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

HSE Representative, இந்தத் தரநிைலயின் ேதைவகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இந்தத் தரநிைலயின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, தரநிைலக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 ச�ராய்ப்�ப் ெபா�ட்கள்: மிகக் �ைறந்த அள�களில் �ட, கிாிஸ்டைலன் சி�க்காைவக் ெகாண்��க்கக் ��ய 
திடப் ெபா�ள். ெபா�வான சிராய்ப்�ப் ெபா�ட்களில் மணல், அ�மினியம் ஆக்ைஸட், கார்ெனட், அ�மினியம் 
சி�க்ேகட், காப்பர் ஸ்லாக், அடர்ன் ஸ்லாக் ேபான்றைவ அடங்�ம். 

 ச�ராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்�: வழக்கமாக ெடனிம் மற்�ம் பிற ஆைடத் தயாாிப்�க�க்� ஒ� கிழிந்த 
ேதாற்றத்ைத உ�வாக்�ம் சீராக்�ம் ெதாழில்�ட்பங்களில் ஒன்�. இந்தச் ெசயலான� தனிப்பட்ட இயல்பாக, 
திடமான சிராய்ப்�ப் ெபா�ைள ��க்�வதற்காக அ�த்தப்பட்ட காற்ைறப் பயன்ப�த்�ம். 

 ச�ராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்� உபகரணம்: பிளாஸ்�ங் ேகபினட், ஹாப்பர் பின்கள், ஸ்பிேர ேஹாஸ்கள் உட்பட, 
சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்�ச் ெசய�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இயந்திரத் ெதா�தி மற்�ம் க�விகள். 

 சீராக்�ம் ெதாழில்�ட்பம்: ெபௗதீக, இரசாயன அல்ல� உயிாியல் ெபா�ைளப் பயன்ப�த்தி, வா�க்ைகயாளர் 
தயாாிப்பின் ேதாற்றத்ைத அல்ல� இைழயைமப்ைப மாற்�தல். 

 �ைணஒப்பந்ததாரர்: ெதாழிற்சாைலக்� பாகங்கள், தயாாிப்�கள் அல்ல� ேசைவகைள வழங்�ம் எந்த நப�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்த ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. பாகங்கள், தயாாிப்�கள் அல்ல� ேசைவகைள வழங்�பவர்கள் உட்பட, எல்லாத் 
�ைணஒப்பந்ததாரர்கைள�ம் அைடயாளம் கா�த�ம் பட்�ய��த�ம். 

b. சீராக்�ம் ெதாழில்�ட்பமாக சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்ைபப் பயன்ப�த்தாத �ைணஒப்பந்ததாரர்கைளச் 
சாிபார்க்�ம் ஒ� ெசயல். 
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2. ெகாள்ைககள் & நைட�ைறகள்— ெதாழில்�ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் பின்வ�வனற்ைற 
�ைறந்தபட்சமாக ெகாண்ட, ஒவ்ெவா� ெசயல்�ைற மற்�ம்/அல்ல� பணிப் ப�தி ெதாடர்�ைடய 
ஆபத்ைதக் �ைறக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்சமாக்�ம் நைட�ைறகைளச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

a. ெதாழிற்சாைலயிடம் சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்� அ�மதிக்கப்படா� என்பைதக் ��ம் எ�த்��லக் 
ெகாள்ைக இ�க்க ேவண்�ம். 

b. ஆபத்�கைளத் த�த்தல்: 

 சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்� உபகரணத்ைத அைடயாளங்கண்�, பிாித்ெத�த்�, 
ெசயலற்றதாக்க ேவண்�ம். 

 சிராய்ப்�ப் ெபா�ட்கைள அைடயாளங்கண்�, சாியாக அப்�றப்ப�த்த ேவண்�ம். 
அகற்ற�க்கான பதிேவ�கள் 5 ஆண்�க�க்�ப் பராமாிக்கப்ப�ம். 

3. ஆவணப்ப�த்தல் 
 
ஆபத்� மத�ப்��: சிராய்ப்�ப் ெபா�ள் ெவ�ப்�த் ேதைவக�டன் �ைணஒப்பந்ததாரர்களின் 
இணக்கத்ைதச் சாிபார்க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசயைலப் பதி�ெசய்கின்ற ஆபத்� மதிப்��கள்.
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தரநிைல 

சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 இைரச்சல் அள�கைளக் �ைறக்க மற்�ம்/அல்ல� ேகட்டல்திறைன இழக்கச் ெசய்�ம் இைரச்சல் 
அள�களி��ந்� பணியாளர்கள் மற்�ம் ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்கைளப் பா�காக்க, ஒ� இைரச்சல் 
ெவளிப்ப�த்தல் திட்டத்ைத உ�வாக்கி, அமலாக்க�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தல் திட்டம் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative ஒப்பந்ததாரர் இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தல் திட்டத்ைத நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க 
ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தல் 
திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தல் திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. அதிக இைரச்ச�ள்ள ப�திகைள அைடயாளங்காண, இைரச்சல் மதிப்�ட்ைட நடத்த�ம். அதிக 
இைரச்ச�ள்ள ப�திகள் என்பைவ 85 dB அல்ல� அதிகமாக உள்ளைவ என வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�. 

b. அதிக இைரச்ச�டன் ெதாடர்பாக�ள்ள ஆபத்ைத மதிப்பிட�ம் (எ.கா. ேகட்டல்திறன் இழப்�, கவனிக்க 
��யாைம, தீப்பற்றல் �றித்த அலாரங்கைளக் ேகட்க ��யாைம). 

c. இைரச்சல் ெவளிப்ப�த்தைல �ைறந்தபட்சம் 85 dB-ஐ விடக் �ைறப்பதற்� கட்�ப்பா�கைள மதிப்பிட�ம்: 

• �தல் மற்�ம் சிறந்த ேதர்வாக ெபாறியியல் கட்�ப்பா�கைளக் க�த ேவண்�ம். 

• தனிநபர் பா�காப்� உபகரணத்ைத கைடசித் ேதர்வாகக் க�த ேவண்�ம்.  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—85 dB-ஐ விட அதிக இைரச்சல் அள�கள் இ�ப்பதாக 
அைடயாளங்காணப்பட்ட ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ேகட்டல்திறன் இழப்� ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. இயந்திரத் ெதா�தி அல்ல� உற்பத்திச் ெசயல்களில் �றிப்பிட்ட மாற்றம் ெசய்�ள்ளேபா�, இைரச்சல் 
கண்காணிப்�. 

b. ேகட்டல்திறன் பா�காப்� அவசியமான இடங்கைளச் �ட்�க்காட்�ம் அைடயாளங்கள். 

c. ேதைவயான இடங்களில் ேகட்டல்திறன் பா�காப்� கிைடத்தல் மற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்தல். 

d. �றித்�ள்ள இைரச்சல் அள�க�க்கான விைனத்திறைனத் தீர்மானிக்க, ேகட்டல்திறன் பா�காப்பின் 
மதிப்��. 

3. ேகட்டல்த�றைனச் ேசாத�த்தல்—ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�க்�, �ைறந்தபட்சமாக 
பின்வ�பைவ அடங்�கின்ற, ேகட்டல்திறைனச் ேசாதிக்கின்ற திட்டம் இ�க்க ேவண்�ம்: 

a. பணியாளர்க�க்�ச் ெசல� இல்ைல. 
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b. அத்தாட்சி ெபற்ற ம�த்�வ நி�ணர்களால் நடத்தப்ப�கிற�. 

c. ஆரம்பத்தி�ம் வ�டாந்த�ம் நடத்தப்ப�ம் ேசாதித்தல் (ஆ�ேயாகிராம்). 

d. பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�க்� ���கள் ெதாிவிக்கப்ப�தல். 

e. அத்தாட்சி ெபற்ற ம�த்�வ நி�ணர்கள் அைடயாளங்கண்டவா�, ேகட்டல்திறனி�ள்ள மாற்றம் எதற்�ம் 
பின்ெதாடர்�/சாிப்ப�த்தல் நடவ�க்ைக. 

4. பயிற்ச�—ஆைலயில் ஆரம்ப ஒ�க்கீட்� ேநரத்தி�ம் அதற்�ப் பிற� �ைறந்த� வ�டாந்த�ம் எல்லாப் 
பணியாளர்க�க்�ம் ேகட்டல்திறன் பா�காப்�த் திட்டம் இ�க்�ம்ேபா�, பயிற்சி நடத்தப்ப�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

a. ேகட்டல்திறன் மீ� இைரச்ச�ன் விைள�கள். 

b. ேகட்டல்திறன் பா�காப்�க் க�விகளின் ேநாக்கம். 

c. பல்ேவ� வைககளின் நன்ைமகள், தீைமகள் மற்�ம் �ைறப்�. 

d. ேதர்�, ெபா�த்�தல், பயன்பா�, கவனிப்� ஆகியைவ பற்றிய அறி��த்தல்கள். 

e. ஆ�ேயாெமட்ாிக் ேசாதைனயின் ேநாக்கம் மற்�ம் ேசாதைனச் ெசய�ன் விளக்கம். 

5. ஆவணப்ப�த்தல்  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள் 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. இைரச்சல் மதிப்�ட்� அள��கள் �ைறந்த� 5 ஆண்�க�க்�த் தக்கைவக்கப்ப�ம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-7 
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 பணியாளர்கள் மற்�ம் ஆன்ைசட் ஒப்பந்ததாரர்களின் �வாச அைமப்ைபப் பாதிக்கக் ��ய ெநறிப்ப�த்திய 
இரசாயனப்ெபா�ட்க�க்� அள�க்� அதிகமாக ெவளிப்ப�த்தப்ப�வதால் அவர்கைளப் பா�காக்க, �வாசப் 
பா�காப்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்கி, அமலாக்க�ம். 

ெபா�ப்�கள்  
Location Manager, �வாசம்சார் திட்டம் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த 
ேவண்�ம். 

HSE Representative �வாசம்சார் திட்டத்ைத நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், �வாசம்சார் திட்டத்தின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees �வாசம்சார் திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• காற்ைறச் �த்தப்ப�த்�ம் �வாசக்க�வி என்ப�, காற்ைறச் �த்தப்ப�த்�ம் �றின் வழியாக �ற்�ச்�ழல் காற்ைறச் 
ெச�த்தி, �றிப்பிட்ட காற்� மா�க்கைள அகற்�கின்ற காற்ைறச் �த்தப்ப�த்�கின்ற ஃைபலர், கார்ட்ாிட்ஜ் அல்ல� 
ேகனிஸ்டர் உள்ள �வாசிக்க உத�ம் க�வியா�ம். 

• ஒ�க்கீ� ெசய்த பா�காப்�க் காரணி (APF) என்ப�, இந்தப் பிாிவால் �றிப்பிட்டவா� ெதாடர், விைனத்திறனான 
�வாசப் பா�காப்�த் திட்டத்ைத �தலாளி அமலாக்�ம்ேபா�, �வாசிக்க உத�ம் க�வி அல்ல� �வாசிக்க உத�ம் 
க�விகளின் வ�ப்பான� பணியாளர்க�க்� வழங்க எதிர்பார்க்கப்ப�கிற� என்ற �வாசப் பா�காப்பின் பணியிட 
நிைலயா�ம். 

• வளி வழங்�ம் �வாச�க்க உத�ம் க�வி என்ப�, �ற்�ச்�ழல் வளியின் சார்பற்ற �லத்தி��ந்� �வாசிக்�ம் காற்ைற 
�வாசிக்க உத�ம் க�விையப் பயன்ப�த்�வ�க்� வழங்�ம் ஒ� �வாசிக்க உத�ம் க�வியா�ம், ேம�ம் இ� சப்ைளட் 
ஏர் ெரஸ்பிேரட்டர்கைள�ம் (SARகள்), ெசல்ஃப்-கன்ெடய்ன்ட் பிாீத்திங் அப்பேரட்டஸ் (SCBA) �னிட்கைள�ம் 
உள்ளடக்�ம். 

• ேகனிஸ்டர் அல்ல� கார்ட்ாிட்ஜ் என்ப�, ெகாள்கலனின் ஊடாகச் ெசல்�ம் காற்றி��ந்� �றிப்பிட்ட மா�க்கைள 
அகற்�கின்ற வ�கட்�, அகத்�றிஞ்�ம் ெபா�ள் அல்ல� ெசய�க்கி அல்ல� இவற்றின் கலைவையக் ெகாண்ட ஒ� 
ெகாள்கலன் ஆ�ம். 

• ெபா�ந்�ம்தன்ைமக் காரணி என்ப�, �றிப்பிட்ட ஒ� தனிநப�க்� �றிப்பிட்ட ஒ� �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் 
ெபா�ந்�ம்தன்ைமயின் மதிப்�டா�ம், இ� ெபா�வாக, �ற்�ச்�ழல் காற்றி�ள்ள ஒ� ெபா�ளின் ெசறிைவ �வாசிக்க 
உத�ம் க�விைய அணிந்தி�க்�ம்ேபா� அதன் உட்�ற�ள்ள அப்ெபா�ளின் ெசறி�டனான விகிதத்ைத மதிப்பி�ம். 

• ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன என்ப�, ஒ� நப�க்� ஒ� �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் ெபா�ந்�ம்தன்ைமைய 
தரம் அல்ல� அள� சார்ந்� மதிப்�� ெசய்வதற்கான ஒ� ெநறி�ைறயின் பயன்பாடா�ம். (தரம் சார்ந்த 
ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன (QLFT) மற்�ம் அள�சார்ந்த ெபா�ந்�ம்தன்ைம ேசாதைன (QNFT) 
ஆகியவற்ைற�ம் பார்க்க�ம்). 

• தரம் சார்ந்த ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன (QLFT) என்ப� ெரஸ்ட் ஏெஜன்�க்� தனிநபர்கள் பதிைலச் 
சார்ந்தி�க்�ம் �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் ெபா�த்தம் ேபா�மாக உள்ளதா என்� மதிப்பி�கின்ற பாஸ்/ஃெபயில் 
ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன ஆ�ம். 

• அள�சார்ந்த ெபா�ந்�ம்தன்ைம ேசாதைன (QNFT) என்ப� �வாசிக்க உத�ம் க�விக்�ள் கசி� அளைவ 
எண்ணிக்ைகயில் அளவி�வதன் �லம் �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் ெபா�த்தம் ேபா�மாக உள்ளதா என்ற மதிப்�� 
ஆ�ம். ஒ� QNFT என்ப� 10 க்�ம் அதிகமான ெபா�ந்�ம் ஒ� ெபா�த்தக் காரணிைய அைடய ேவண்�ய �வாசிக்க 
உத�ம் க�விக்� ேதைவ. 
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• Yoon-Nelson Mathematical Model என்ப� ஒ� விளக்கமளிக்�ம் மாதிாியா�ம், இ� �வாசிக்க உத�ம் க�வி 

கார்ட்ாிட்ஜ்களின் ஊ��விச் ெசல்�ம் ேநரம் மற்�ம் அகத்�றிஞ்�ம் ஆற்ற�ன் அள��கைளக் கணக்கி�வதற்� 
ேசாதைன தர�கைளப் பயன்ப�த்�கிற�.  

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. �வாசப் பா�காப்� ேதைவப்படக் ��ய பணிகைள�ம் அவற்றின் சாத்தியமான தீங்�கைள�ம் அைடயாளம் 
கா�தல். 

b. ஆபத்�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�த�ம் அமலாக்�த�ம், �த�ல் ெபாறியியல் 
கட்�ப்பா�கைள�ம், இரண்டாவதாக நிர்வாகக் கட்�ப்பா�கைள�ம், கைடசியாக �வாசப் பா�காப்பின் 
உபேயாகத்ைத�ம் க�த்திெல�க்கின்றன.  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—கார்ட்ாிட்ஜ்கள் அல்ல� சப்ைளட் ஏர் ெரஸ்பிேரட்டர்கைளப் 
பயன்ப�த்�ம் ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், �வாசிக்�ம் நிைலைமயில் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க 
ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க 
ேவண்�ம்: 

a. தீங்கிைழக்� காற்� மா�க்க�க்�ப் பணியாளர்கள் ெவளிப்ப�த்தப்ப�வைதக் �ைறக்க, �வாசிக்க உத�ம் 
க�வி பயன்ப�த்தப்பட்டால், சப்ைளயர்கள் ேவைலத்தலத்திற்�த் தனித்�வமான ெசயல்�ைறக�டன் 
எ�த்��லப் பா�காப்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்கி, அமலாக்க ேவண்�ம். திட்டத்தில் பின்வ�ம் ��கள் 
இ�க்க ேவண்�ம்: 

• நிரைல ேமற்பார்ைவயி�வதற்காக ஒ� த�திவாய்ந்த திட்ட நிர்வாகிைய நியமித்தல். 

• �வாசப் பா�காப்� ேதைவைய நிர்ணயிப்பதற்கான ேவைலைய மதிப்�� ெசய்தல்: 

- �சிகள், தீப்ெபாறிகள், நீர்த்திவைலகைள வி��தல், ��பனிகள், �ைககள், நீராவிகள், 

வா�க்கள் அல்ல� கதிர்�ச்�ப் ெபா�ள் ஆகியவற்றின் தீங்� விைளவிக்�ம் அபாயகரமான 

நிைலைமகளால் பாதிக்கப்ப�ம் காற்ைற பணியாளர்கள் �வாசிக்கக்��ய ேவைலகைள �வாசப் 

பா�காப்�க்கான ேதைவ�ள்ள �ழ்நிைலயாக அைடயாளப்ப�த்த ேவண்�ம். 

• �வாசிக்க உத�க் க�விைய அணிய, த�தி மற்�ம் ம�த்�வ மதிப்�ட்�த் ேதைவகள் ஆகியவற்ைறத் 
தீர்மானிப்ப�. 

b. �வாசிக்க உத�க் க�விகைளத் ேதர்� ெசய்தல்: 

• ெதாழில் பா�காப்� மற்�ம் உடல்நலத்திற்கான ேதசிய நி�வனம் (NIOSH) சான்றளித்த �வாசிக்க 
உத�க் க�விைய சப்ைளயர்கள் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம், அவற்ைற அதன் பா�காப்� சான்றிதழின் 
நிபந்தைனக�க்� இணங்க பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

• சப்ைளயர்கள் பணியிடத்தில் உள்ள �வாச ஆபத்�கைள அைடயாளம் கண்� மதிப்�� ெசய்ய 
ேவண்�ம், இதில் பணியாளர் ெவளிப்பா�களின் நியாயமான மதிப்��ம் மா�பாட்�ன் இரசாயன 
நிைல மற்�ம் ெபௗதீக வ�வம் ஆகியவற்ைற அைடயாளம் கா�த�ம் உள்ளடங்�ம். 

• ெவளிப்பாட்ைட அைடயாளம் காண அல்ல� நியாயமாக மதிப்பிட ��யாவிட்டால், வளிமண்டலம் 
வாழ்க்ைக அல்ல� ஆேராக்கியத்திற்� (IDLH) உடன�யாக ஆபத்தானதாகக் க�தப்பட ேவண்�ம். 

c. ம�த்�வ மதிப்��: 

• ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன மற்�ம் பயன்பாட்�க்� �ன் �வாசிக்க உத�ம் க�விையப் பயன்ப�த்த 
பணியாளாின் திறைனத் தீர்மானிக்க, ஒ� ம�த்�வ மதிப்�ட்ைட சப்ைளயர்கள் வழங்க ேவண்�ம். 

• ம�த்�வ ேகள்விகைளப் ேபாலேவ தகவைலப் ெப�கின்ற ஒ� ம�த்�வக் ேகள்வித்தாள் அல்ல� 
ஆரம்ப ம�த்�வப் பாிேசாதைனையப் பயன்ப�த்தி ம�த்�வ மதிப்��கைளச் ெசய்ய, ஒ� ம�த்�வர் 
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அல்ல� பிற உாிமம் ெபற்ற/சான்றளிக்கப்பட்ட உடல்நலக் கவனிப்� நி�ணைர (PLHCP) சப்ைளயர்கள் 
அைடயாளம் காண ேவண்�ம். 

• PLHCP-இன் �வாசிக்க உத�ம் க�விையப் பயன்ப�த்�வதற்� பணியாளாின் திறைனப் பற்றி 
எ�த்��லப் பாிந்�ைரைய சப்ைளயர்கள் ெபற ேவண்�ம். 

• பின்வ�வன ேபான்ற சில �ழ்நிைலகளில் ��தல் ம�த்�வ மதிப்��கள் ேதைவ: 

- �வாசிக்க உத�ம் க�விையப் பயன்ப�த்தக்��ய திற�டன் ெதாடர்�ைடய ம�த்�வ 
அைடயாளங்கள் அல்ல� அறி�றிகைள பணியாளர் அறிவிக்கிறார். 

- PLHCP, திட்ட நிர்வாகி அல்ல� ேமற்பார்ைவயாளர் ம�மதிப்�ட்ைடச் ெசய்�மா� பாிந்�ைர 
ெசய்கிறார். 

- ெபா�ந்�ம்தன்ைமச் ேசாதைன மற்�ம் திட்ட மதிப்�� ெசய்�ம் ேபா� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
அவதானங்கள் உட்பட �வாசிக்க உத�ம் க�வித் திட்டத்தி��ந்� கிைடக்�ம் தகவலான� ஒ� 
ேதைவையக் �றிக்கிற�. 

- ஒ� பணியாளாின் உட�யல் �ைமையக் கணிசமாக அதிகாிக்கக் ��ய பணியிட நிைலைமகளில் 
மாற்றம் ஏற்ப�கிற� 

- ம�த்�வ நிைல பற்றிய ஆண்� ஆய்� ேதைவப்படா�. 

d. ெபா�த்தச் ேசாதைன: 

• எதிர்மைற அல்ல� ேநர்மைறயான அ�த்தம் உைடய இ�க்கமாக �கத்�டன் ெபா�ந்�ம் ப�திையக் 
ெகாண்ட �வாசிக்க உத�க் க�விையப் பயன்ப�த்�ம் பணியாளர்கள், தரம் சார்ந்த ெபா�த்தச் 
ேசாதைன (QLFT) அல்ல� அள�சார்ந்த ெபா�ந்தச் ேசாதைனைய (QNFT) பாஸ் ெசய்ய ேவண்�ம். 

• ேவ�பட்ட �வாசிக்க உத�ம் க�வி �கத் �ண்� பயன்ப�த்தப்ப�ம்ேபாெதல்லாம், ஆரம்ப 
பயன்பாட்�ற்� �ன்ேப ெபா�த்தச் ேசாதைன ேதைவ, அதற்�ப் பிற� �ைறந்தபட்சம் வ�டாந்தம் 
ெசய்ய ேவண்�ம். 

e. �வாசிக்க உத�ம் க�விகளின் பராமாிப்� மற்�ம் கவனிப்�: 

• பின்வ�ம் இைடெவளியில் �வாசிக்க உத�ம் க�விகைளச் �த்தம் ெசய்�, கி�மி நீக்க ேவண்�ம்: 

- பிரத்திேயகமாகப் பயன்ப�த்�ம் �வாசிக்க உத�க் க�விக�க்� �காதார நிைலையப் ேபண, 
ேதைவக்ேகற்ப அ�க்க�. 

- ஒன்�க்� ேமற்பட்ட பணியாள�க்� வழங்கப்பட்டேபா� ெவவ்ேவ� நபர்கள் அணி�ம் �ன். 

- அவசரகால பயன்பாட்� �வாசிக்க உத�ம் க�விக�க்�ம், ெபா�த்தச் ேசாதைனயி�ம் 
பயிற்சியி�ம் பயன்ப�த்தப்ப�பவற்�க்�ம் ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்�ம் பின்னர். 

f. வ�கட்�கள், கார்ட்ாிட்ஜ்கள் மற்�ம் ேகனிஸ்டர்களின் அைடயாளம்: 

• பணியிடத்தில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் அைனத்� வ�கட்�கள், கார்ட்ாிட்ஜ்கள் மற்�ம் ேகனிஸ்டர்கள் 
ஆகியைவ NIOSH ஒப்�தல் �த்திைரடன் ெபயாிடப்பட்�, வண்ணக் �றி�� இடப்பட ேவண்�ம். 

• ேலபிள் அகற்றப்படாமல், ெதளிவாக இ�க்க ேவண்�ம். 

• கார்ட்ாிட்ஜ்கள் அைவ பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ழ�க்�ப் ெபா�த்தமானதாக இ�க்க ேவண்�ம். 

g. மாற்ற அட்டவைணகள்: 

• மா�ப�த்தி வைக மற்�ம் ெதாடர்�ைடய ெவளிப்பா�கைளக் க�த்தில்ெகாண்� தீர்மானிக்கப்பட்ட 
அட்டவைணயின் அ�ப்பைடயில் வ�கட்�கள், கார்ட்ாிட்ஜ்கள் மற்�ம் ேகனிஸ்டர்கள் ஆகியவற்ைறக் 
கண்காணித்� மாற்ற ேவண்�ம். 

• மாற்ற அட்டவைணகைள பாிேசாதைன அல்ல� ப�ப்பாய்� �ைறகள், உற்பத்தியாளாின் சிபாாி� 
அல்ல� கணித மாதிாிகள் (எ.கா. �ன்-ெநல்சன் கணித மாதிாி) ஆகியவற்ைறக் ெகாண்� 
நிர்ணயிக்கலாம். 

  



  

 

�வாசப் பா�காப்� CLS – பக்கம் 100 ெசப்டம்பர் 2017 

�வாசப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 
3. பயிற்ச�— 

�வாசப் பா�காப்�ப் பயிற்ச�யான� ஆரம்ப நியமன ேநரத்தி�ம், தம� பணி ேவைலகைளப் பா�காப்பாகச் 
ெசய்ய �வாசிக்க உத�ம் க�விைய அணிய ேவண்�ய அைனத்� பணியாளர்க�க்�ம் �ைறந்தபட்சம் 
வ�டாந்திரமாக�ம் நடத்தப்ப�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• �வாசிக்க உத�ம் க�விகைள (�த்திைர சாிபார்ப்�ச் ெசயல் உட்பட) ேபா�வதற்�ம், 
எ�த்�க்ெகாள்வதற்�ம் சாியான நைட�ைறகள். 

• �ைறயான �த்தம் ெசய்தல் மற்�ம் ேசமிப்�. 

• ெபா�ந்தினால், கார்ட்ாிட்ஜ் மாற்�ம் நைட�ைறகள். 

• ஏன் �வாசிக்க உத�ம் க�வி அவசியம் மற்�ம் �ைறயற்ற ெபா�த்தம், பயன்பா� அல்ல� பராமாிப்� 
ஆகியைவ எவ்வா� �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் வரம்�கள் சமரசப்ப�த்தலாம். 

• �வாசிக்க உத�ம் க�வியின் வரம்�கள் மற்�ம் திறன்கள். 

• அவசர �ழ்நிைலகளில் பயன்ப�த்த�ம். 

• திற�ள்ள பயன்பாட்ைடக் �ைறக்க அல்ல� த�க்கக் ��ய ம�த்�வ அைடயாளங்கைள�ம் 
அறி�றிகைள�ம் அறிதல். 

• இந்தத் தரநிைலயின் ெபா�வான ேதைவகள். 

• வ�டாந்த�ம் பின்வ�ம் சமயங்களி�ம் ம�பயிற்சி ேதைவ:  

- பணியிட நிைலைமகளில் மாற்றம், �திய வைகயான �வாசக் க�விக�ம் 

பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

- பணியாளாின் அறி� அல்ல� பயன்பாட்��ள்ள �ைறபா�கள் ேதைவையச் 

�ட்�க்காட்�கின்றன. 

• திட்ட மதிப்��- சப்ைளயர்கள் ேவைலத் திட்டத்தின் திட்டங்கைளச் சாியாக அமல்ப�த்�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் �ைறயான பயன்பாட்ைட உ�திப்ப�த்�வதற்காக ஊழியர்க�டன் 
ஆேலாசிக்க ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. தற்ேபாைதய ெபா�த்தச் ேசாதைனப் பதி�கள் (�வாசிக்க உத�ம் க�விக�க்� மட்�ேம). 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான ஆய்�ப் பதிேவ�கள். 

d. ம�த்�வ மதிப்��களின் பதிேவ�கைளத் தக்க ைவத்�, கிைடக்கச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

e. ெபா�த்தச் ேசாதைனகளிந் பதிேவட்ைட உ�வாக்கி, அ�த்த ெபா�த்தச் ேசாதைன வைர தக்க ைவத்�க் 
ெகாள்ள ேவண்�ம். 

f.  தற்ேபாைதய திட்டத்தின் எ�த்��ல நகைலத் தக்க ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

g. சப்ைளயர்கள் ேவைலவாய்ப்�க் காலத்திற்� அைனத்�ப் பதி�கைள�ம் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.   
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 7-11 
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தரநிைல 

சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 அயனியாக்கம் மற்�ம் அயனியாக்கம் அல்லாத கதிர்�ச்� �லங்க�டன் ெதாடர்பாக ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் 
�ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயல்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 
இந்தத் தரநிைலயில் விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் 
ஒ�ங்�களில் ��தல் கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  
Location Manager, கதிர்�ச்�ப் பா�காப்�த் திட்டம் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கதிர்�ச்�ப் பா�காப்�த் திட்டத்ைத நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், கதிர்�ச்�ப் பா�காப்�த் 
திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees கதிர்�ச்�ப் பா�காப்�த் திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• அயனியாக்கக் கத�ர்�ச்� என்ப�, �லக்��களில் ேவதியியல் பிைணப்�கைள உைடக்க அல்ல� 
அ�க்களி��ந்� இ�க்கமாகக் கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட எலக்ட்ரான்கைள அகற்றப் ேபா�மான ஆற்றல் ெகாண்ட 
மின்காந்த அைலகளால் மற்�ம்/அல்ல� �கள் கதிர்�ச்சால் ெவளியிடப்ப�ம் ஆற்றல் ஆ�ம். 
எ�த்�க்காட்�களில் கீழ்க்கண்டைவ அடங்�ம்: எக்ஸ்-ேர, ஆல்ஃபா மற்�ம் �ட்டா உமி�ம் ெபா�ட்கள் மற்�ம் 
காமா கதிர்�ச்�. 

• ேர�ேயா அத�ர்ெவண் (RF) கத�ர்�ச்� என்ப� 300 kHz மற்�ம் 100 Ghz அதிர்ெவண்க�க்� இைடேயயான 
அயனியாக்கக் கதிர்�ச்� ஆ�ம். ெவப்பப் பாதிப்�கள் �க்கிய �காதார அபாயம் ஆ�ம். எ�த்�க்காட்டாக, 
ெதாழில்�ைறப் பயன்பா�கள் ஹீட் சீலர்கைள�ம் உயர் அதிர்ெவண் ெவல்டர்கைள�ம் உள்ளடக்�ம். 

• மின் மற்�ம் காந்தப் �ல (EMF) கத�ர்�ச்� என்ப�, மின் சாதனம் எைத�ம் �ழ்ந்தி�க்�ம் மின் மற்�ம்காந்தச் 
சக்திகள். EMF இன் உயர் அள�க�டன் ெதாடர்�ைடய சாத்தியமான ஆேராக்கிய விைள�கைள ஆராய்ச்சி 
கண்டறிந்�ள்ள�. 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. கதிர்�ச்� �லங்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�க்கைளக் கண்டறிதல். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ெவளிப்ப�த்�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்கத் ேதைவயான கட்�ப்பாட்� அள��கைள (எ.கா., 
கண்காணித்தல், காப்பி�தல், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம்) அைடயாளம் கா�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் உடல் காயத்தால் ஏற்ப�ம் காயத்தின் 
ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் 
பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. கதிர்�ச்� �லங்கள், அள�க்கதிகமாக ெவளிப்ப�வைதத் தவிர்க்க, காப்பிடல் மற்�ம் உள்�ட்�க�டன் 
வ�வைமக்கப்பட ேவண்�ம். 
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 b. வ�டாந்தர ெதாழில்சார் கதிர்�ச்� ெவளிப்பா� ஒ� நப�க்� ஆண்� ஒன்�க்� 3 rem-ஐத் தாண்டக்�டா�. 

c. ப�தியில் அதிகாரப்�ர்வமானவர்கள் வ�ம்ப��ம் மற்றவர்கள் வராதப��ம் தைட இ�க்க ேவண்�ம். 

d. கதிர்�ச்�ள்ள ப�திகளில் பலைககள் மற்�ம் ேபாஸ்டர்கள் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

e. அதிக ெவளிப்ப�த்த�க்� உள்ளா�ம் பணியாளர்க�க்� அல்ல� ஒ�ங்��ைறகளால் ேதைவப்ப�ம் 
வைகயில் ம�த்�வக் கண்காணிப்�. 

f. ேசதமைடந்த �லத்திற்� பதில்(கள்). 

g. கதிர்�ச்� �லங்கைளக் ைகயா�ம்ேபா� அல்ல� ேவைலெசய்�ம் ேபா� கைடப்பி�க்க ேவண்�ய ேவைல 
ெதாடர்பான �றிப்பிட்ட ெசயல்�ைறகள். 

h. அவசரகால நைட�ைறகள். 

i. உற்பத்தியாளாின் பாிந்�ைரகளின்ப� கதிர்�ச்� உபகரணப் பராமாிப்� மற்�ம் அள�த்தி�த்தம். 

j. கதிர்�ச்� ெவளிப்பாட்ைடக் �ைறக்�ம் பணி நைட�ைறகள். 

3. வ�டாந்த மத�ப்பாய்�— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கதிர்�ச்�த் திட்டத்தின் வ�டாந்த மதிப்பாய்ைவ (அல்ல� �திய 
உபகரணங்கள், நகர்� அல்ல� �க்கிய மாற்றத்ைதப் ெப�ம்ேபா�) ெசய்ய ேவண்�ம், இதில் அடங்�பைவ: 

a. ெசயல்�ைறகள் 

b. கதிர்�ச்� ஆய்� 

c. உள்�ட்�கள் 

d. கசி� 

e. கதிர்�ச்� ஏற்பளவியல் (ேதைவப்பட்டால்) 

f. பணியாளர் மதிப்�� 

4. பயிற்ச�— 

கத�ர்�ச்�ப் பா�காப்� விழிப்�ணர்�: ேவைலைய ஒ�க்�ம் ஆரம்பக்கட்டத்தில், ெசயல்படவி�க்�ம் 
பணியாளர்கள் விழிப்�ணர்� ெதாடர்பான பயிற்சிையப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக 
இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• கதிர்�ச்சின் விைள�கள். 
• பணியாளர்கள் எதிர்ெகாள்ளக்��ய மற்�ம் கட்�ப்பாட்�ல் ெகாண்�வரத்தக்க �றிப்பிட்ட 

ஆபத்�கள். 
• பா�காப்பான ேவைல நைட�ைறகள். 
• அவசரகால நைட�ைறகள். 

கத�ர்�ச்�ப் பா�காப்�: கதிர்�ச்� �லங்க�டன் ேநர�யாக பணி�ாி�ம் ஊழியர்கள் ஆரம்ப பயிற்சிையப் ெபற 
ேவண்�ம், அதன்பிற� வ�டாந்திர பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க 
ேவண்�ம்: 

• ஆைலயில் இ�க்�ம் கதிர்�ச்சின் வைக. 
• நி�வனத்தில் இ�க்கக்��ய கதிர்�ச்� �லங்களால் ஏற்ப�ம் சாத்திய�ள்ள ஆபத்�கள். 
• ஆபத்தின் நிைலகள் மற்�ம் அபாயங்களின் ���கள். 
• ஆபத்� மதிப்��களின் ���கள். 
• பா�காப்பான ேவைல நைட�ைறகள். 
• அவசரகால நைட�ைறகள். 
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 5. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான வ�டாந்த மதிப்பாய்�. 

c. ேசாதிக்�ம் க�விகளின் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான ேக�பேரஷன் பதி�கள். 

d. க�வி ஆ�ளின் பராமாிப்�ப் பதி�கள். 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-23 
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 பணிச் �ழ��ள்ள ெவப்ப அ�த்தத்தால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� 
ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். இந்தத் தரநிைலயில் 
விவாித்தவா� ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்�களில் ��தல் 
கண்�ப்பான�டன் சப்ைளயர் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager கண்�ப்பாக ெவப்ப அ�த்தத் தரநிைல�ம் ெசயல்�ைறக�ம் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக ெவப்ப அ�த்தத் தரநிைலைய�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� ெவப்ப அ�த்தத் தரநிைல மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees ெவப்ப அ�த்தத் தரநிைல மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• ெவப்ப அ�த்தம் என்ப�, �டான ப�திகளில் ேவைல ெசய்வதன் காரணமாக ெவப்பச் ேசார்�, ெவப்ப 
பி�ப்�கள் (தைச வ� அல்ல� பி�ப்�கள்) மற்�ம் ெவப்ப �ச்� ேபான்ற பல ம�த்�வ நிைலக�க்கான 
ெபா�வான ெபயரா�ம். 

• ெவப்பமயமாதல் என்ப� ெவப்பத்தில் ேவைல ெசய்ய உடல் பழக்கப்ப�தல் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 
1. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ெவப்பத் �ண்டலால் வ�ம் 

உடல்நலமின்ைமகள் மற்�ம் காயங்க�டன் ெதாடர்பான ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள 
அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. எ�த்��ல ெவப்ப அ�த்தத் த�ப்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்�தல் மற்�ம் ெசயல்ப�த்�தல், இதில் உள்ளடக்க 
ேவண்�யைவ: 

• திட்டத்திற்கான ெபா�ப்�கைள ஒ�க்�தல். 

• திட்டத்ைத எப்ேபா� ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம் என்பைதத் தீர்மானித்தல். 

• ஆபத்�கைள அகற்ற அல்ல� �ைறக்க பயன்ப�த்தப்ப�ம் கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள உ�வாக்�தல். 

• பா�காப்� ஆைடகைளத் ேதர்ந்ெத�த்� விநிேயாகித்தல். 

• பின்வ�பைவ உட்பட, ஆபத்�கைள அகற்ற அல்ல� �ைறக்க பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேவைல 
நைட�ைறகைளத் தீர்மானித்தல்: 

- ேதைவக்ேகற்ப மாற்றத்தின் ேபா� தண்ணீர் நிரப்�தல். 

- த�ப்� மீட்�க் காலங்க�க்� எல்லா ேநரங்களி�ம் பணியாளர் நிழைல அ��தல். 

- சாத்தியமான ெவப்ப ேநாய்களின் அறி�றிக�க்�ப் பதிலளித்தல். 

- அவசர ம�த்�வ ேசைவக�க்கான ெதாடர்� ஏற்பா�கள். 

• பயிற்சித் ேதைவகள். 
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b. ெவப்ப அ�த்தம் சாத்தியமாக�ள்ள பணியிடம் மற்�ம் ேவைல ஒ�க்கீ�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

c. வசதியான மற்�ம் பா�காப்பான பணியாற்�ம் ெவப்பநிைல நிைலைமகைள வழங்�தல். ேவைல 
ெவப்பநிைல வரம்�கள்: 

• உட்கார்ந்ேத ெசய்�ம் ேவைல: 16º C (60º F) - 30º C (86º F). 

• உடல் �யற்சி சம்பந்தப்பட்ட ேவைல: 13º C (55º F) - 27º C (81º F). 

• ேவைல ெவப்பநிைல வரம்�கைளப் ேபண ��யாவிட்டால், ெவப்ப அ�த்த விைள�கைளக் �ைறக்க, 
பின்வ�ம் ெபாறியியல், நிர்வாகக் கட்�ப்பா�கள் மற்�ம்/அல்ல� தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் 
உட்பட ெவப்ப/�ளிர் அ�த்த நைட�ைறகள் ெசயல்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்: 

- ஒவ்ெவா� ெதாழிலாளிக்�ம் ஒ� மணிேநரத்திற்� ஒ� �வாட்� வைர வழங்�வதற்�ப் ேபா�மான 
அ�கக்��ய எ�த்�ச்ெசல்லக் ��ய ��நீைர வழங்கல். ெவப்பநிைலகள் 30º C (86º F) -ஐத் 
தாண்�ம்ேபா�, தண்ணீைரக் �ளிராக்க ஐஸ் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

- ஊழியர்க�க்� �� ஷிஃப்ட்��ம் நிழ�க்� அ�கல் ேவண்�ம், அேத ேநரத்தில், ஒ� ஷிஃப்ட்�ல் 
ஊழியர்களில் 25 சத�தத்தினைர இடஒ�க்கீ� ெசய்யக் ��ய அளவில் இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� 
ெபா� விதியா�ம். 

- ஒ� வாகனத்தின் உட்�றமான� நிழைல வழங்கப் பயன்ப�ம் என்றால், அ� ஒ� ஏர் 
கண்�ஷனைரக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

- திறந்த ெவளியி�ள்ள நிழ�டன் ஒப்பிடத்தக்க �ளிர்ச்சியான �ழைல வழங்கினால் ஒழிய, உேலாக 
ேசமிப்�க் ெகாட்டைகக�ம், மற்றக் கட்டடங்க�ம் “நிழல்” வழங்கா�. எ�த்�க்காட்டாக, 
அவற்ைற இயந்திர இயக்கக் காற்ேறாட்டம் அல்ல� காற்� நகர்�க்�த் திறக்க ேவண்�ம். 

- நிழலான� 200 மீட்டர்கைள அல்ல� நடந்� ெசன்றால் 5 நிமிடங்கைள விட அதிகாிக்காத 
வரம்பிற்�ள் இ�க்க ேவண்�ம். 

- த�ப்� மீட்� காலத்திற்கான ஏற்பா�கள் (PRP). ஒ� ஓய்� ெபற்ற இைடெவளிைய ெவப்பத்தில் 
இ�ந்� மைறப்பதற்� ேதைவப்பட்டால் அல்ல� ஒ� ஊழியர் ெவப்ப ேநாய்க்� அறி�றிகைள 
ெவளிப்ப�த்தினால் ஒ� PRP அவசியமாக இ�ந்தால் அவசியம். 

2. பயிற்ச�— 

அைனத்� ஊழியர்க�ம்: ேமற்பார்ைவ மற்�ம் ேமற்பார்ைவக்� பயிற்சியளிக்கப்பட ேவண்�ம்: 
• ெவப்ப ேநா�டன் ெதாடர்�ைடய �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் தனிப்பட்ட ஆபத்� காரணிகள். 

• ெவப்ப ேநாய்களின் தரத்�டன் இணங்�வதற்கான �தலாளியின் நைட�ைறகள். 

• ��நீாின் �க்கியத்�வம். 

• ஆக்�ஜேனற்றத்தின் �க்கியத்�வம், அ� எவ்வா� வளர்ந்�ள்ள�, மற்�ம் �தலாளிகளின் 
ெசயல்�ைறகைள எவ்வா� அ��வ�. 

அல்லாத ேமற்பார்ைவ ஊழியர்கள் ேம�ம் பயிற்சி ேவண்�ம்: 

• அவர் ெவப்பத்திற்�ப் பழக்கப்படவில்ைல என்றால் மற்�ம் அவர� உடல் பழக்கப்ப�ம் வைர அதிக 
எண்ணிக்ைகயான இைடேவைளகள் ேதைவப்படலாம் என்றால் ேமற்பார்ைவயாளாிடம் ெதாிவிக்க, 
வழக்கமாக இதற்� 4-14 நாட்கள் எ�க்�ம். 

• மணிக்� 3 �தல் 4, 8 அ�ன்ஸ் கப்கள் ேபான்ற சிறிய அளவில் தண்ணீர் ��க்க. 

• நிழ�ள்ள ப�தியில் இைடெவளிகைள எ�த்�, ெவப்பத்தி��ந்� மீள ேநரம் அ�மதிக்க. 

• உட�ல் நீாிழப்பதன் காரணமாக, அதிக ெவப்பத்தின் சமயங்களில் ம� மற்�ம் காஃபின் உபேயாகத்ைத 
தவிர்க்க அல்ல� �ைறக்க. 
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• அவர் அல்ல� மற்ெறா� பணியாளர் மயக்கம், �மட்டல், பல�னம் அல்ல� கைளப்� ேபான்றவற்ைற 
உணர்ந்தால் மற்�ம் �ணமா�ம் வைர நிழ�ல் ஓய்ெவ�க்க ேவண்�ெமன்றால், 
ேமற்பார்ைவயாளாிடம் ெதாிவிக்க. பிரச்சைன ெதாடர்ந்தால் ம�த்�வ கவனிப்ைபத் ேதட ேவண்�ம். 

• ெபா�த்தமான ஆைட, சன்ஸ்கிாீன் மற்�ம் ெதாப்பிகைள அணி�ங்கள். 

• பணியாளர்களிடம் கவனம் ெச�த்�ங்கள், ெவப்ப அ�த்தத்தின் அறி�றிகைளக் கவனிக்க�ம், 
�தலாளிக�க்� ேநர�யாக அல்ல� ேமற்பார்ைவயாளாின் அறி�றிகைள அறிக்ைக ெசய்ய�ம். 
ெதாழிலாளர்கள் ஒ�வைரெயா�வர் பார்த்�க் ெகாள்வைத உ�தி ெசய்வதற்காக “ப�” அைமப்�கள் 
பயன்ப�ம். 

• ேதைவப்பட்டால் அவசர ம�த்�வ ேசைவகள் வழங்கப்ப�ம் உட்பட சாத்தியமான ெவப்ப ேநாய்களின் 
அறி�றிக�க்� பதிலளிப்பதற்கான நைட�ைறகள். 

• அவசரகால ேசைவகைள எவ்வா� ெதாடர்�ெகாள்வ� மற்�ம் ேதைவப்பட்டால் அவசர ம�த்�வ 
ேசைவகளால் எட்டப்படக்��ய இடத்திற்� பணியாளர்கைள எவ்வா� கடத்�வ�. அ�கி�ள்ள 
ம�த்�வமைன அல்ல� அவசர பராமாிப்� வசதி ெதளிவாக ேவைல ெசய்யக்��ய இ�ைககளில் 
அைடயாளம் காணப்பட ேவண்�ம். 

• அவசர ம�த்�வ ேசைவக�க்கான ேவைலத் திட்டத்திற்� ெதளிவான மற்�ம் �ல்�யமான வழிகைள 
வழங்�வதற்கான நைட�ைறகள். அவசரமாக பதிலளிப்பவர்க�க்� வழிகாட்�தல்கைள 
வழங்�வதற்�, பணியாளர்க�க்� சாைல வைரபடங்கைள அ��வதற்கான �ல இடங்கைள அ�க 
ேவண்�ம். 

• ெவப்பமயமாதல் பயிற்சி அல்ல� “tailgate �ட்டங்கள்” ��கிய ெவப்ப பா�காப்� பற்றி 
நிைன�ட்டல்கள் எங்ேக. இைவ அ�க்க� அ�க்க� நடத்தப்பட ேவண்�ம், �றிப்பாக உயர் 
ெவப்பநிைலகளில்.  

ேமற்பார்ைவ ஊழியர்கள் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம்: 

• ெவப்ப அ�த்த கட்�ப்பா�கள் பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்�ம் ேமற்பார்ைவயாளாின் 
ெபா�ப்�கள். 

• ஒ� ஊழியர் சாத்தியமான ெவப்ப ேநாய் அறி�றிகைள ெவளிப்ப�த்�ம் ேபா� ேமற்பார்ைவயாளர் 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம். 

• அவசர ம�த்�வ ேசைவகள் அவசியமாக ேதைவப்ப�ம்ேபா� வழங்கப்ப�ம். 

• அவசர ம�த்�வ ேசைவ வழங்�நர்கள் ெதாடர்� ெகாள்ளப்ப�வார்கள். 

• ேதைவப்பட்டால் அவசர ம�த்�வ ேசைவ வழங்�நரால் அவர்களால் எட்டக்��ய ஒ� �ள்ளியில் 
பணியாளர்கள் எவ்வா� ெசல்லப்ப�வார்கள். 

• அவசரகாலச் சந்தர்ப்பத்தில், பணிச்�ழ�க்கான ெதளிவான மற்�ம் �ல்�யமான திைசகள் 
அவசரநிைல பதிலளிப்பாள�க்� அவசியமாக வழங்கப்ப�ம். 

3. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-1 
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 அஸ்ெபஸ்டாஸ் உள்ள ெபா�ளின் (ACM) அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் ேமலாண்ைமக்கான 
ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, அமலாக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, ACM இ�ப்பதாக அறிந்த அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் இடங்கைள அைடயாளம் கா�தல், 
அவற்ைற நிர்வகித்தல் மற்�ம் அவ்விடங்களில் பணி�ாிதல் ஆகியவற்�க்கான ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, 
ெசயல்ப�த்தப்பட்� �ைறயாகப் பின்பற்றப்ப�கின்றனவா என்பைத உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

HSE Representative, ACM-க்கான ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க 
ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors, பணியாளர்க�க்� ACM-க்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, ACM-க்கான ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பயிற்சியின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• அச்ெபஸ்டாஸ் என்ப� இயற்ைகயாக நிக�ம் கனிமமா�ம், இ� நீண்ட ெமல்�ய இைழகள் ெகாண்ட�. �ைர�ரல் 
�ற்�ேநாயால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�க்� பங்களிப்�ச் ெசய்யக்��யதாக இ�ப்பதால் இந்த இைழகைள ஆபத்தான�. 
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ெதாடர்பான ேநாய்களின் சாத்தியமான �காதார ஆபத்�களி��ந்� அைனத்� ஊழியர்கைள�ம், 
ஆன்ைசட் ஒப்பந்தக்காரர்கைள�ம், பார்ைவயாளர்கைள�ம், விற்பைனயாளர்கைள�ம் பா�காக்க, ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
ெகாண்ட ெபா�ட்கள் (ACM) ெசயல்பா�கைள மற்�ம் பராமாிப்� மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் 
நைட�ைறகைள சப்ைளயர்கள் உ�வாக்க ேவண்�ம். இந்த தரமான�, சப்ைளயாின் ெசாந்தமான அைனத்� 
கட்டடங்க�க்�ம் கட்டைமப்�க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். இந்தத் தரநிைலயான� பணியாளர் அஸ்ெபஸ்டாைஸ 
எதிர்ெகாள்ளக்��ய வழக்கமான ேவைலக்�ம் அத்�டன் அஸ்ெபஸ்டாைஸப் ெபா�த்�தல் அல்ல� அகற்�வதற்� 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ேவைல ஆகியவற்�க்கான வழக்கமான நைட�ைறக்�ம் ெபா�ந்�ம். 

• ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ெகாண்ட ெபா�ட்கள் (ACM) என்ப� எைடப்ப� 1% அஸ்ெபஸ்டாைஸக் ெகாண்ட 
எந்தஎந்தெவா�. அஸ்ெபஸ்ேடாஸ் கனிம வைககளில் �ேராசிேடாைலட், அெமாைசட், க்ைரேசாைடல், 
அன்ேடாஃபில்ைலட், ட்ாிேமாைலட் மற்�ம் ஆக்�ெனாைலட் ஆகியைவ அடங்�ம்.  

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ACM-க்காக ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைட 
ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. த�தி வாய்ந்த தனிநபரால் அறியப்பட்ட அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் ACM இடங்கள், அள�, வைக, நிைல 
மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தீங்�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

b. ACM உடன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்� மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக்க் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா. ேலபிளி�தல், 
அ�கல் கட்�ப்பா�, ேசாதைனகள்). 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்— அறியப்பட்ட அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் ACM உள்ள எந்தெவா� 
ஆைல�ம், �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

a. ACM இ�ப்� மற்�ம் ெதாடர்�ைடய �காதாரத் தீங்�களால் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�டன் ெதாடர்�. 



  

 

அஸ்ெபஸ்ராஸ் CLS – பக்கம் 110 ெசப்டம்பர் 2017 

அஸ்ெபஸ்ராஸ்  NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 b. பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ACM ேலபிளி�தல்: ஆபத்�க்கள், அஸ்ெபஸ்டாஸ்கள் உள்ளைவ மற்�ம் 

�ன்ெனச்சாிக்ைககள். 

c. ACM இல் உள்ள எல்லா ேவைலக�க்காக�ம் ேவைலக்கான அ�மதிப்பத்திரப் பயன்பா�. 

d. பயிற்�விக்கப்பட்ட மற்�ம் திறைமயான நபர்களால் மட்�ேம ேவைல ��க்கப்ப�தல். 

e. ACM உடன் பணி�ாி�ம் ேபா� தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கள், ெபாறியியல் கட்�ப்பா�கள், 
ஹ�ஸ்கீப்பிங் ேதைவகள், காப்பி�தல் மற்�ம் உபகரணத்ைதச் �த்தம் ெசய்வதற்கான விதிகள். 

f. உள்�ர் சட்டத் ேதைவக�க்� ஏற்ப ACM �ைறயான அகற்றல். 

g. அறியப்பட்ட அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் ACM நிைலையச் சாிபார்க்க காலாண்�ச் ேசாதைன. 

h. ACM உடன் பணி�ாி�ம் தனிநபர்க�க்� ம�த்�வ கண்காணிப்� நடத்�தல். 

3. பயிற்ச�— 

அஸ்ெபஸ்டாஸ் விழிப்�ணர்�: அறிந்த அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் ACM உள்ள இடங்களில் பணியாற்�ம் 
அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் வ�டாந்த அ�ப்பைடயில் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் அடங்க 
ேவண்�யைவ: 

• ACM-இன் அ�ப்பைட அங்கீகாரம். 

• ACM உடன் ெதாடர்�ைடய �காதாரத் தீங்�கள். 

• அஸ்ெபஸ்டாஸ் இைழகைள ெவளிேயற்றக்��ய ெசயல்பா�கள். 

• �ழப்பமைடந்த ACM ஏற்ப�ம் பட்சத்தில் அறிவிப்� ேதைவகள். 

• தளத்திற்�த் தனித்�வமான ACM ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

ACM பராமாிப்�ப் பணியாளர்கள்: பராமாிப்� அல்ல� பராமாிப்பாளர் ஊழியர்கள் ேபான்ற ஏ.சி.எம் உடனான 
ேநர� ெதாடர்� உள்ள அைனத்� ஊழியர்க�ம் பின்வ�ம் ��தல் வ�டாந்திர பயிற்சி ெப�ம்: 

• நீதிமன்றத்திற்�ச் ெசல்வைத எவ்வா� தவிர்ப்ப�. 

• தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கைளப் பயன்ப�த்�தல், ெபா�த்தி, வரம்�கள் மற்�ம் பராமாிப்� 
ஆகியவற்ைறப் பயன்ப�த்�ங்கள். 

• ACM பராமாிப்�க்கான நைட�ைறகள். 

• ACM இன் ேசதம் மற்�ம் சாி� பற்றிய இடம் அறி�றிகள். 

• ஃைபபர் ெவளி�ட்�ன் பதில். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ACM சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்�க�ம் ஆவணங்களில் பதி�ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
இந்தப் பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. நடப்� ACM ஆபத்� மதிப்�� மற்�ம் சரக்� விவரப்பட்�யல். 



  

 

அஸ்ெபஸ்ராஸ் CLS – பக்கம் 111 ெசப்டம்பர் 2017 

அஸ்ெபஸ்ராஸ்  NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
 b. தங்�ம் காலம் ��வ�ம் மற்�ம் 30 ஆண்�கள் காலத்திற்� ைவத்தி�க்கப்ப�ம் பராமாித்தல், ப�� 

பார்த்தல் மற்�ம் அகற்�ம் பதி�கள் (அ�மதிப்பத்திரங்கள் மற்�ம் ஆய்வக அறிக்ைககள் உள்ளிட்டைவ). 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்கான அறியப்பட்ட அல்ல� சந்ேதகிக்கப்ப�ம் ACM காலாண்� 

ேசாதைனகள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-35 
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தரநிைல 

சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 �த�தவி அல்ல� பிற ம�த்�வ கவனிப்� ேதைவப்ப�ம் சம்பவங்க�க்� பதிலளிப்பதற்கான 
ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் நைட�ைறகைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் நைட�ைறப்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, �த�தவிச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, கண்�ப்பாக �த�தவிச் ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors, பணியாளர்க�க்� �த�தவிச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, �த�தவி ேதைவப்ப�ம் எந்தெவா� ேவைல சம்பந்தமான சம்பவத்ைத�ம் உடன�யாகத் ெதாிவிக்க 
ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• �த�தவி என்ப�, ேதைவப்பட்டால் ெதாழில்�ைற ம�த்�வக் கவனிப்� கிைடக்�ம் �ன் காயமைடந்த அல்ல� 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட நபர் ஒ�வ�க்� வழங்கப்ப�ம் ம�த்�வ உதவி. 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. அசம்பாவிதெமான்ைற விைளவிக்கக்��ய தீங்�கள் மற்�ம் இடம் ஆகியவற்ைறக் கண்டறிதல். 

b. தீங்�கள் ெதாடர்�ைடய ஆபத்� மதிப்�� (ஒவ்ெவா� இடத்தி�ம் பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக அடங்�ம்). 

c. ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா. �த�தவி 
வழங்கல்கள், உபகரணம் மற்�ம் அ�வலர்கள்). 

2.  ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �த�தவிச் ெசயல்�ைறகைள 
அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. எந்தெவா� ம�த்�வ அவசரத்திற்�ம் பதிலளிக்க (உட்�றமாக அல்ல� ெவளிப்�றமாக) கிைடக்கின்ற 
வளங்கள். 

b. அவசர ெதாைலேபசி எண்கள் ஒவ்ெவா� ெதாைலேபசியி�ம் �ைனப்பாக இ�க்க ேவண்�ம். 

c. ம�த்�வ வசதிகள் மற்�ம் அவசர ேசைவகளின் இடம் மற்�ம் கிைடக்�ம்தன்ைம. 

d. �த�தவி மற்�ம் ம�த்�வச் சிகிச்ைசகளின் பதி�கள் பராமாிக்கப்பட ேவண்�ம். 

3. �த�தவி அளிப்பவர்கள்—சான்றளிக்கப்பட்ட �த�தவி அளிப்பவர்கள் உள்ள ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் 
பின்வ�ம் �ைறந்தபட்ச ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்: 

a. பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பதிலளிப்பாளர்களின் ேபா�மான எண்ணிக்ைகயிலான ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற்�ம் இடர்பா�கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்�ம். 
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 b. சான்றிதழளிக்கப்பட்ட �தல் உதவி பதிலளிப்பாளர்க�க்கான ெபயர்கள், இ�ப்பிடம் மற்�ம் ெதாடர்�த் 

தகவல்கைள ஊழியர்க�க்�த் ெதாிவிக்க�ம். 

c. ேதைவயான �த�தவி சான்றிதழ்கைள பராமாித்தல். 

4. �தல் உதவி ெபா�ட்கள்— ஒவ்ெவா� வசதி�ம் ஆபத்� அ�ப்பைடயில் கிைடக்கக்��ய �த�தவி 
ெபா�ட்கள் (எ.கா. �த�தவி க�விகள், AED, ஸ்ட்ெரச்சர், �த�யன) இ�க்க ேவண்�ம். �த�தவி க�வி 
�ைறந்தபட்சத்தில் இ�க்க ேவண்�ம்: 

a. �ய்ைமயான ஆட்ெஹசிவ் ேபண்ேடஜ்கள் (வைகப்ப�த்தப்பட்ட அள�கள்). 

b. ஆப்சார்ெபன்ட் கம்ப்ரஸ். 

c. �ய்ைமயான ஐ ேப�கள். 

d. �க்ேகாண பாண்ேடஜ்கள். 

e. எாி சிகிச்ைச. 

f. �ஸ்ேபாசல் ைக�ைறகள். 

g. �த�தவி ெபட்�க�க்�ம் உபகரணங்க�க்�ம் ெதாிந்த அைடயாளங்கள். 

h. �ைறந்தபட்ச உள்ளடக்க ேதைவகள் �ர்த்தி ெசய்ய மாதாந்திர ஆய்� மற்�ம் நிரப்�தல். 

5. EYEWASH மற்�ம் உடல் பறிப்� உபகரணங்கள் — கண்களின், �கம் அல்ல� உடல், கண்கண்ட அல்ல� 
உடல் பறிப்� உபகரணங்கள் இரசாயன ெவளிப்பா� ஆபத்� உள்ள� ேபா�, உபகரணங்கள் பின்வ�ம் 
�ைறந்தபட்ச ேதைவகைள சந்திக்க ேவண்�ம்: 

a. தண்ணீர் ��நீர் (��ப்பழக்கம்) இ�க்க ேவண்�ம். 

b. தண்ணீர் ேவகத்தால் எந்தக் காய�ம் ஏற்படா�. 

c. �ைறந்தபட்ச ஓட்ட விகிதம்: �ைறந்தபட்சம் 15 நிமிடங்க�க்� 1.5 �. 

d. இல்ைல �ர்ைமயான கணிப்�கள். 

e. வான்வழி மா�ப�வைத த�ப்பதற்� �ைனகளில் �� மைறக்கப்பட்�ள்ள�. 

f. கட்�ப்பாட்� வால்� எளிதில் அைமந்தி�க்�ம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் வைர ெதாடர்ந்� இ�க்�ம். 

g. 30 மீட்ட�க்�ம் (100 அ�க்�ள்) தீங்கிழக்�ம் ெபா�ள். 

h. மி�ந்த காணக்��ய அைடயாளம் ெகாண்ட அ�கக்��ய மற்�ம் அைடயாளம் காணக்��ய�. 

i. தைரயி��ந்� 83.8 ெச.மீ (33 அங்�லங்கள்) மற்�ம் 114.3 ெச.மீ (45 அங்�லங்கள்) இைடயில் 
ெபா�த்தப்பட்ட தண்ணீர் நா�ல்கள். 

j. திரவமாற்ற திரவத்ைத ெகாண்��க்�ம் �ய-கட்�ப்பாட்� அல�கள் கட்�ப்ப�த்த ��யாத ெபா�ட்களால் 
கட்டப்பட ேவண்�ம். மா�பட்ட திரவத்ைத வான்வழி அ�த்தங்கள் பா�காக்க ேவண்�ம். 

k. பிாி�களி�ள்ள தண்ணீாின் ெவப்பநிைலைய 15 மற்�ம் 35 C (60 - 90° F)-க்� இைடயில் ேபண ேவண்�ம். 

l. அைனத்� உபகரணங்கள் மற்�ம் �ழாயைமப்� உைறயாமல் பா�காக்கப்பட ேவண்�ம். 

m. வ�விழந்த க�க்கால் அல�கள் வாியின் வைள� மற்�ம் சாியான ெசயல்பாட்ைடச் சாிபார்க்க 
வாராந்திரமாக ெசயல்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். உற்பத்தியாளாின் விவரக்�றிப்பின்ப� ெசல்ஃப்-கன்ெடய்ன்ட் 
�னிட்கைள ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். 
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பயிற்ச�—எல்லாப் பணியாளர்க�ம் இடத்தின் �த�தவிச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 
ெதாடர்பான பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சமாக பயிற்சியில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

• �த�தவி அல்ல� பிற ம�த்�வ உதவிகள் ேதைவப்ப�ம் எந்தெவா� சம்பவத்திற்�ம் யாைரத் 
ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

• ேவைல ப�தியில் �தல் உதவி உபகரணங்களின் இடம். 

• �த�தவி அல்ல� பிற ம�த்�வ உதவி ேதைவப்ப�ம் எந்த ேவைல சம்பந்தப்பட்ட சம்பவத்ைத�ம் 
�காரளிக்க�ம். 

• கண், �கம் அல்ல� உடல் காயத்ைத விைளவிக்�ம் அபாயகரமான ெபா�ட்கள் பட்டால், அவசர 
ஐவாஷ் அல்ல� உடைலக் க��ம் பிாி�களின் �ைறயான பயன்பா�. 

�த�தவி அளிப்பவர்கள்: அைனத்� �த�தவிப் பணியாளர்க�ம் ��தல் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். 
�ைறந்தபட்சமாக பயிற்சியில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

• �த�தவிச் சான்றிதழ். 

• �த�தவி ஆதர�, ரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்கள் மற்�ம் சம்பவ அறிக்ைக ேபான்ற வசதிகள் உள்ளிட்ட 
�றிப்பிட்ட நைட�ைறகள். 

6. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் பின்வ�வனவற்�க்கான பதி�கைளப் பராமாிக்க ேவண்�ம்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சமாக 1 ஆண்�க்கான �த�தவித் ெதா�ப்�கள் மற்�ம் ஐவாஷ்/உடல் க��தல் பிாி�களின் 
ஆய்�ப் பதி�கள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “இரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்க்கி�மி” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “காயம் மற்�ம் உடல்நலமின்ைம அைமப்� ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 6-18 
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 உடல் மற்�ம் உள ஆேராக்கியம் மற்�ம் ச�க நல�க்� ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� 
தவிர்ப்பதற்� ெசயல்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, உடல்நல ேமலாண்ைமச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative உடல்நல ேமலாண்ைமத் ேதைவகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� உடல்நல ேமலாண்ைம �றித்� பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், 
அவர்கள் அதன் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees உடல்நல ேமலாண்ைமத் ேதைவகைளக் கைடபி�க்க ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. பணியாளர் ெதாைகக�க்கான ெதாழில் மற்�ம் ெதாழில் சாராத உடல்நலத் தீங்�கைளக் கண்டறிதல். 

b. ேசமிப்� ெதாட்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்கைள மதிப்�� ெசய்தல். 

c. உடல்நல அபாயத்ைத (எ.கா., த�ப்�சி திட்டங்கள், �ைகபி�த்தல் நி�த்�தல் திட்டம்) �ைறக்க 
கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள கண்டறிந்� ெசயல்ப�த்�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் உடல்நலத் தீங்�கைளக் �ைறக்க அல்ல� 

நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. கிளினிக்�கள் (1000-க்�ம் அதிக பணியாளர்கைளக் ெகாண்ட அைனத்� இடங்க�க்�ம் ேதைவ): 

 ெதாழில்சார் மற்�ம் அவசர ம�த்�வம் நைட�ைறயில் அைனத்� �காதாரப் பணியாளர்க�ம் 
பயிற்சியளிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 ேநாயாளிகள் ேசர்க்ைக, சிகிச்ைச, ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெவளிேயற்ற நைட�ைறகள் இ�க்க ேவண்�ம். 

 ம�த்�வ மற்�ம் கண்காணிப்�க் க�விகளின் பராமாிப்�, பராமாிப்� மற்�ம் அள��கைளப் 
பயன்ப�த்�தல், ேசாதைன ெசய்தல். 

 ேநாய்த்த�ப்� அல்ல� ெதாற்� ேநாய்களின் விைளவாக பணியில் இ�ந்� பணியாற்�ம் ஊழியர்கள் 
ேவைலக்�த் தி�ம்�க. 

 எல்லா ெதாற்� ேநாய்க�க்�ம் சிகிச்ைச. 

 ெதாற்� கட்�ப்பா� மற்�ம் ைகயில் உள்ள ெபா�த்தமான உபகரணங்கள் (எ.கா. மலட்�த்தைச, 
ைக�ைற, ��ெக�ம்�, ெசலவழிப்� ஊசிகள், மற்�ம் �ைடப்� க�வி). 

 ஒவ்ெவா� 1000 பணியாளர்க�க்� �ைறந்த� ஒ� தனிப்பட்ட ப�க்ைக. 
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 எல்லா ேநரங்களி�ம் 21 மற்�ம் 27 �கிாி ெசல்சியஸ் (70 – 80 F) ெவப்பநிைலக்� இைடயில் ேப�ம் 

ஆற்ற�ள்ள ஒ� ெபாறி�ைறக்�ாிய காற்ேறாட்ட அைமப்�டன் கிளினிக் வசதிைய அைமக்க ேவண்�ம். 

 �ப்�ரேவற்பாட்�த் தரங்கைள கண்�ப்பாக பின்பற்�தல். 

b. �காதார கண்காணிப்�: 

 இடர் மதிப்�ட்�ன் ���களின் அ�ப்பைடயில் ஒ� கட்டைமக்கப்பட்ட �காதார கண்காணிப்� திட்டம். 

 கண்காணிப்�த் திட்டத்தின் ���கைள ப�ப்பாய்� ெசய்வதற்கான ஒ� �ைற, சாியான நடவ�க்ைக 
மற்�ம் ம�த்�வ சிகிச்ைசக்கான வழிகாட்டைல வழங்�தல். 

 ேவைலவாய்ப்பின் அைனத்� நிைலகளி�ம் (�ன் ேவைலவாய்ப்�, அ�ப்பைட ேசாதைன, �ன் 
நியமனம், பிந்ைதய ேநாய்) பணியாளர்களின் ெபா� �காதார மதிப்��. 

 ஒ� த�தி வாய்ந்த ம�த்�வர், ெதாழில்சார் �காதார ெதாழில்�ைற அல்ல� த�திவாய்ந்த அதிகாரம் 
�காதார கண்காணிப்ைப ெசய்ய ேவண்�ம். 

 ெதாழில்�ைற உடல்நலம் தர� ேபாக்� அைடயாளம் மற்�ம் �காதார ஊக்�விப்� ெசயல்பா� 
திட்டமிடல் மதிப்பாய்�. 

c. நலேமற்றல்: த�ப்� நடவ�க்ைககள் ேவைலவாய்ப்� ஒட்�ெமாத்த �காதார ஆபத்ைத �ைறக்�ம் ஒ� வழி 
என இ�க்க ேவண்�ம் (எ.கா. �ைகத்தல் நி�த்�தல், ெடட்டானஸ் த�ப்�சிகள், ெஹபைட�ஸ் பி 
த�ப்�சிகள், ெபண்கள் �காதார மாத நடவ�க்ைககள், �த�யன). 

d. ஒவ்ெவா� பணியாள�க்�ம் அவர் அல்ல� அவ�டன் ெதாடர்�ைடய ம�த்�வ பதி�கைள அ�கலாம். 

3. பயிற்ச�— அைனத்� ஊழியர்க�ம் உடல் மற்�ம் மன ஆேராக்கியம் மற்�ம் ச�க நல்வாழ்� ெதாடர்பான 
தகவல் மற்�ம்/அல்ல� பயிற்சி ெபற ேவண்�ம்.  

உடல்நலக் கவனிப்� ெதாழிலாளர்கள்: அவர்கள் வழங்�ம் பா�காப்� அளவிற்� சான்றிதழ் பயிற்சி ெபற 
ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� ஆய்�கள் மற்�ம் பராமாிப்�ப் பதி�கள். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-6 
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இரத்தத்த�ல் பர�ம் ேநாய்க்க��மிகள் (ேநாய்கள்) NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 இரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்க்கி�மிக�க்� ெதாழில்�ைறயாக ெவளிப்ப�த்�வதன் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� 
அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, இரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்க்கி�மிச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, ஆபத்� மதிப்��, எ�த்�ப்�ர்வ ெசயல்�ைறகள், பயிற்சி, பதிைவ நிர்வகித்தல் மற்�ம் 
வ�டாந்த மதிப்பாய்� ேபான்றவற்ைற உ�வாக்கி, பராமாித்� அைத நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors இரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்க்கி�மிச் ெசயல்�ைறகள் பற்றி பணியாளர்க�க்�ப் 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees இரத்தத்தில் பர�ம் ேநாய்க்கி�மிச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

• மனித உட�ல் காணப்ப�ம் ேநாய்க்கி�மி �ண்�யிாிகளான ��திச் சத்�ள்ள ேநாயாளிகள் மனிதர்களில் 
ேநாய் ஏற்படலாம். ெஹபைட�ஸ் பி ைவரஸ் (HBV) மற்�ம் மனித ேநாெயதிர்ப்�த் திறன் ைவரஸ் (எச்.ஐ.வி) 
ஆகியைவ இந்த ேநாய்க்காரணிகளில் அடங்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட இயந்திரக் காப்பிடல் ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. இரத்தப் ேபாக்கி�ள்ள ேநாய்க்காரணிக�க்� ஆக்க�ர்வமான ெவளிப்பா�க�டன் ெதாடர்�பட்ட 
ஆபத்�க்கைளக் கண்டறிதல் (தனிநபர்கள், பணிகள் மற்�ம் ெதாழில்�ைற ெவளிப்பாட்�ன் அபாயங்கள் 
ஆகியைவ அடங்�ம்). 

b. ஒவ்ெவா� தீங்�ட�ம் ெதாடர்�ைடய இடாின் மதிப்�� இ�க்க ேவண்�ம். 

c. இடைரக் �ைறக்க அல்ல� நீக்�வதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் ேலசர்க�க்� ெதாழில்சார்ந்� 
ெவளிப்ப�த்தப்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. இரத்தத்ைதேயா அல்ல� பிற ெதாற்�ேநாயான ெபா�ட்கைளேயா த�க்�ம் (அைனத்� உடல் திரவங்க�ம் 
ெதாற்�ேநாயாக க�தப்பட ேவண்�ம்). 

b. சாத்தியமான இரத்த அ�த்தம் உள்ள ேநாய்க்கி�மி ேநாய்த்ெதாற்� கசி�க�க்� ைகயில் க��ம் வசதிகள் 
மற்�ம் கி�மிநாசினிகள் கிைடக்கின்றன. 

c. தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கள் (பி.�.) கிைடக்�ம் (எ.கா., �ஸ்ேபாசல் ைக�ைறகள், CPR 
காவலர்கள், �த�யன). 

d. �ர்ைமயான ெபா�ள்க�க்கான அகச்சிவப்� ெகாள்கலன் (எ.கா., கண்ணா�, கத்திகள், ைதயல் ஊசிகள், 
�த�யன) கிைடக்�ம். 
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e. ��பனி, உயிாித்ெதாைக-ெபயாிடப்பட்ட ைபகள் மற்�ம் ெகாள்கலன்களில் ��தி ெகால்� ேநாய்களால் 
பாதிக்கப்பட்��ப்பதாக சந்ேதகிக்கப்ப�ம் உபகரணங்கள், தயாாிப்� அல்ல� ெபா�ள் நீக்கல். 

f. ெபா�ந்தக்��ய ஒ�ங்�ப�த்தப்பட்ட கழி� விதி�ைறக�க்� இணங்க மா�பட்ட ெபா�ட்கள் 
பா�காப்பாக அகற்றப்ப�ம்.  

3. ம�த்�வத் ேதைவகள்—ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம் ம�த்�வச் ெசயல்�ைறகைள நைட�ைறப்ப�த்தி, 
ேநாய்த்ெதாற்றின் அபாயத்ைத �ைறக்க அல்ல� அகற்ற ேவண்�ம். ெசயல்�ைறகளில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ 
அடங்க ேவண்�ம்: 

a. ம�த்�வ த�ப்�சி நிரல்கள் மற்�ம் பின்பற்ற�ம் உாிமம் ெபற்ற ம�த்�வர் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் அல்ல� 
மற்ெறா� உாிமம் ெபற்ற �காதார பராமாிப்� ெதாழில்�ைற ேமற்பார்ைவயின் கீழ் அல்ல� பணியாள�க்� 
எந்த ெசலவில் இ�க்க ேவண்�ம். 

b. ெஹபைட�ஸ் பி த�ப்�சி மற்�ம் த�ப்�சி ெதாடர் ஆகியைவ ெதாழில்�ைற ெவளிப்பா� ெகாண்ட 
அைனத்� ஊழியர்க�க்�ம் கிைடக்�ம். 

c. ெவளிப்பா� மதிப்�� மற்�ம் ஒ� ெவளிப்பா� சம்பவம் அைனத்� ஊழியர்கள் பின்ெதாடர் பதி�. 

d. ம�த்�வ நைட�ைறகள் 15 நாட்க�க்�ள் ம�த்�வ ���கள்/க�த்�களின் நகைல வழங்கிய 
பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர். 

4. பயிற்ச�—நிர்வாகத்தில் உள்ள அைனத்� பணியாளர்க�க்�ம் கண்காணிப்� ேமற்பார்ைவ அல்ல� 
ெதாழில்�ைற எக்ஸ்ேபாஷாின் ேநர� திறைன �தல் �ைற பணிநியமனத்தின் ேபா�ம் அதன் பிற� 
வ�டத்திற்� ஒ��ைற�ம் ெவளிப்பாட்� நிர்வாகப் பயிற்சி�டன் வழங்கப்பட ேவண்�ம். பயிற்சியில் 
�ைறந்தபட்சமாக இைவ உள்ளடங்க ேவண்�ம்: 

• ெபா�ந்தக்��ய விதி�ைறகள் மற்�ம் நைட�ைறகள். 

• ��தி ேநாய்களின் ெபா�வான விளக்கம். 

• எக்ஸ்ேபாஷர் வழித்தடங்கள். (எ.கா. உள்ளி�த்தல், அ�த்ேதால் உாிதல், ெவளிப்பைடயான காயம்). 

• ெவளிப்பாட்ைட ஏற்ப�த்தக்��ய பணிகள். 

• கட்�ப்பாட்� �ைறகள் மற்�ம் வரம்�கள். 

• தனிநபர் பா�காப்�க் க�வியின் இடம் மற்�ம் சாியான உபேயாகம். 

• ம�த்�வ மற்�ம் பிந்ைதய ெவளிப்பா� நைட�ைறகள். 

• அறி�றிகள் மற்�ம் ேலபிள்கள். 

• அ�த்தமான தயாாிப்�, உபகரணங்கள் அல்ல� ெபா�ள்க�க்கான அகற்றல் நைட�ைறகள். 

5. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் ெவளிப்பைடயான எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் 
பதி�கள் ெவளிப்ப�த்தப்படா�. கீழ்க்கா�ம் ம�த்�வ பதி�களில், �ைறந்தபட்சம், பின்வ�வனவற்ைற 
உள்ளடக்கிய�: 

a. ெஹபைட�ஸ் பி த�ப்�சிகள் அல்ல� தன்னார்வ அறிவிப்� எ�தி�ள்ள அறிக்ைகயின் பதி�கள். 
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b. ெவளிப்பா� மதிப்�� மற்�ம் பின்ெதாடர் பதி�கைள இ�க. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 5-32 
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 பணிச் �ழ��ள்ள ெவப்ப அ�த்தத்தால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� 
ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  
Location Manager கண்�ப்பாக பராமாிப்�ப் பா�காப்�க் ெகாள்ைக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக LOTO ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க 
ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், பராமாிப்�ப் பா�காப்�ச் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees LOTO ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள்  
கழி�ப்ெபா�ட்களின் ஆபத்�க�டன் மனித உற�கைளத் த�த்தல் �லம் �காதாரத்ைத ஊக்�விப்பதற்கான 
�ய்ைமயான வழி�ைற �காதாரமான�. அபாயங்கள் இ�க்கலாம்; உடல், �ண்�யிாியல், உயிாியல் அல்ல� 
ேநாய்க்�ாிய இரசாயன �கவர்கள். �காதார பிரச்சிைனகள் ஏற்படக்��ம் என்� �ணான மனித மற்�ம் விலங்� 
மலம், திட கழி�, உள்நாட்� கழி�ப்ெபா�ள், ெதாழில்�ைற கழி�கள், மற்�ம் விவசாய கழி�கைள உள்ளன. 

ேதைவகள்  

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. �த்திகாிப்�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�க்கைளக் கண்டறிதல். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் 
ெசயல்ப�த்�தல். 

2. பா�ச�கள் மற்�ம் நைட�ைறகள்— ஒவ்ெவா� வசதிக�ம், ஊழியர்க�ம், ஊழியர்க�ம், �த்திகாிப்� 
ஆபத்�க்க�க்� இலவசமாக ேவைல ெசய்�ம் எல்லா ப�திகைள�ம் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், 
அைவ: 

a. ேவைலவாய்ப்� இடங்கள் அைனத்ைத�ம், �த்தமாக, உலர்வாக, சிறந்த ப��பார்ப்� நிைலயில் ைவக்க 
ேவண்�ம். 

b. �ச்சிகள், �ச்சிகள் அல்ல� �ச்சிகள் மற்ற �ைழவாயில்கைள த�க்க, ஒவ்ெவா� பணியிடத்ைத�ம் 
கட்�ப்ப�த்த�ம் பராமாிக்க�ம். 

c. ஈரமான �ழ�ல் இ�ந்� பா�காப்�ப் பணிகள் ஈரமான �ழ்நிைலயில் ஏற்ப�ம் ேபா� பா�காப்ைப 
வழங்�கின்றன. 

d. தின�ம் காைலெய�த்� ைவக்கப்ப�ம் கசி� ஆதாரமற்ற, உறிஞ்சப்படாத ெகாள்கலன்களில் ஸ்ேடார் �ப்ைப 
மற்�ம் ம�க்�ம். 

e. ஏேத�ம் சிந்திவிட்டால் உடன�யாகச் �த்தம் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் கழி�கைள �ைறயாக 
அப்�றப்ப�த்த ேவண்�ம் (ஈரமான தைரயில் எச்சாிக்ைகச் சின்னங்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்). 

f. பின்வ�ம் விகிதங்களின் அ�ப்பைடயில் ஒவ்ெவா� பா�னத்திற்�ம் தனித்தனியான கழிப்பைறகைள வழங்�தல்: 
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பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக கழிப்பைறகளின் எண்ணிக்ைக 

1 - 15 1 
16 - 36 2 
36 - 55 3 
56 - 80 4 
81 - 110 5 
111 - 150 6 

ஒவ்ெவா� ��தல் 40 ஊழியர்க�க்�ம் 150 1 க்�ம் ேமலான ��தல் �ள்ளிகள் 

 

g. அைனத்� கழிப்பைற வசதிகளி�ம் ேபா�மான காற்ேறாட்டம் மற்�ம் �டப்பட்ட வ�கால் �ழாய்கள் 
உள்ளன. 

h. தினசாி �ைறந்தபட்சம் கழிப்பைற வசதிகள் அைனத்ைத�ம் �த்தமான மற்�ம் �ய்ைமயாக்க ேவண்�ம். 

i. அைனத்� ேவைலப் ப�தியி�ம் ேசாப்�டன் வாஷ்ேபசின்கைள வழங்க�ம். 

j. தனிப்பட்ட காகித �ண்�கள், ஏர் பிளவர்ஸ், அல்ல� �த்தமான �ணியி�ள்ள �ணி�டன் �ைவக்�ம் 
அைனத்� �ணி �ைவக்�ம் ப�திக�க்� வைளந்� ெகா�க்�ம். 

3. பயிற்ச�— ஊழியர்கள் �ய்ைம பற்றிய தகவல்கைளப் ெபற ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-15
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தரநிைல 
சப்ைளயர்கள் தம� பணியிடத்தில் ெதாழில்சார் ஆேராக்கிய மற்�ம் �காதாரத் தீங்�கைள எதிர்பார்க்கிறார்கள், 
அைடயாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பி�கிறார்கள் மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�கிறார்கள். பணியிடத்தில் இ�க்கின்ற 
தீங்�களின் சாத்திய�ள்ள ஆேராக்கிய விைள�கைளத் தீர்மானிப்பதற்�, சப்ைளயர்கள் வழக்கமான கண்காணிப்� 
மற்�ம் ப�ப்பாய்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�கிறார்கள். பணியாளர்கள், ெதாழில்சார் ெவளிப்ப�த்�ைக 
வரம்�க�க்� ேமற்பட்ட உடல்சார், இரசாயன அல்ல� உயிாியல்சார் தீங்�க�க்� ஆட்ப�த்தப்படவில்ைல. 

 பா�காப்பான ��நீர் அைனத்�ப் பணியாளர்க�க்�ம் எளிதாக�ம் விைரவாக�ம் கிைடப்பைத 
உ�திப்ப�த்த ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, தண்ணீாின் தரத்திற்கான ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக தண்ணீாின் தரத்திற்கான ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, 
ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� தண்ணீாின் தரத்திற்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகள் �றித்� பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

பணியாளர்கள், தண்ணீாின் தரத்திற்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைளக் கைடபி�க்க ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 ��க்கக்��ய தண்ணீர் என்ப�, ��ப்பதற்� �த்தமான மற்�ம் ஆேராக்கியமான தண்ணீர் ஆ�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. பணியிடக் ��நீைர அ�த்தப்ப�த்�ம் சாத்திய�ள்ள தீங்�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

b. ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. அ�த்தமான ��நீர் கிைடக்�ம் சாத்தியத்ைத �ைறக்க கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைளக் கண்டறிதல் (எ.கா., 
மாதிாியாக்கம், சிகிச்ைச). 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் தண்ணீாின் தரத்ைதப் ேப�ம் 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. அைனத்�ப் பணியாளர்க�க்�ம் ��நீர் (��நீர்) வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

b. ��க்கத்தகாத நீர் �லங்கள், ��க்கக் �டாதைவ எனப் ெபயாிடப்பட ேவண்�ம். 

c. நீர் விநிேயாக அல�கள், தீங்�விைளவிக்�ம் பணிச் �ழல்களில் �டப்பட ேவண்�ம். 

d. தனிப்பட்ட ��நீர் கப்கள் அல்ல� ெகாள்கலன்க�க்கான �காதாரச் ேசமிப்� மற்�ம் �த்தம் ெசய்�ம் 
ப�திகள். 

e. உணைவத் தயாாிப்பதற்� அல்ல� சைமயல் ெசய்வதற்� �ன்னர் ��க்கத்தகாத நீர் ெகாதிக்க ைவக்கப்ப 
ேவண்�ம் அல்ல� மா�நீக்கப்பட ேவண்�ம். 

f. மா�ப�தல் அல்ல� வசதி ��நீர் நீாின் ஆதாரங்கைளக் கண்டறிதல் ஆகியவற்றிற்கான எ�தப்பட்ட பதில் 
ெசயல்�ைறகள். 
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g. நீர் மாதிாி திட்டம்: ��நீர் வழங்�வதற்காக நிலத்த� (கிண�) அல்ல� ேமற்பரப்� நீைரப் பயன்ப�த்�கின்ற 

ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் தண்ணீாின் தரத்திற்கான மாதிாியாக்கத் திட்டத்ைத நைட�ைறயில் ைவத்தி�க்க 
ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம், பின்வ�ம் ேதைவகள் �ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்�ம்: 

 பயனர் ெதாைகயின் அ�ப்பைடயில் மாதிாியாக்கத்ைதச் ெசய்ய ேவண்�ய கால இைடெவளி: 
பயனர் ெதாைக �ைறந்தபட்ச மாதிாிகள்/காலாண்� (ஒவ்ெவா� 3வ� மாத�ம்) 

25 - 999  1 
1,000 - 4,999  10 
5,000 - 9,999  15 
10,000 - 19,999  20 
> 20,000   50 

 பாக்�ாியா மற்�ம் ெதாற்�நீக்�தல் ஏற்�க்ெகாள்�ம் நிைலகள்: 

- மலத்தின் ேகாைலவ�வங்கள் = 0.0. 

- ஜியார்�யா லாம்பி�யா சிஸ்�களின் 99.9% ெசய�ழப்�, 99.99% ைவரஸ்களின் ெசய�ழப்�. 

- அைமப்�க்�ள் �ைழ�ம் கி�மிகள் கி�மி நீக்கம் ெசய்தல் 0.2 mg/L க்�ம் �ைறவானதாக இ�க்க 
��யா� 

- அளவிடப்பட்ட ெமாத்த �ேளாாின், ஒ�ங்கிைணந்த �ேளாாின் அல்ல� �ேளாாின் ைட ஆக்ைச� 
ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 95% மாதிாிகள் கண்டறியப்பட ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�— 

நீாின் தரம் �றித்த விழிப்�ணர்�: நிலத்த� (கிண�) அல்ல� ேமற்பரப்� நீர் உபேயாகிக்�ம் ஆைலகளில் உள்ள 
அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் இடத்தின் நீாின் தரம் �றித்த தரநிைலகள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைளப் பற்றிய 
விழிப்�ணர்� நிைல பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சமாக பயிற்சியில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

 �த�தவி அல்ல� பிற ம�த்�வ உதவி ேதைவப்ப�கின்ற ��நீர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த 
உடல்நலமின்ைமக்�ம் நைட�ைறகைள அறிக்ைகயிட ேவண்�ம். 

 உடல்நலமின்ைமையத் ெதாிவிக்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

நீாின் தரம் �றித்த பயிற்ச�: ஆைலயில் நீாில் தரத்ைதப் ேப�வதற்�ப் ெபா�ப்பாக�ள்ள எல்லாப் 
பணியாளர்க�ம் ��நீர் அ�த்தமைட�ம் பட்சத்தில் எ�க்க ேவண்�ய அவசர எதிர்விைன �றித்த பயிற்சிையப் 
ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் பின்வ�வனவற்�க்கான பதி�கைளப் பராமாிக்க ேவண்�ம்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்� ப�ப்பாய்�சார்ந்த நீாின் தரச் ேசாதைன ���கள். 
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��நீர் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-18 
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கட்டட அைமப்�ப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

தரநிைல 
சப்ைளயாின் கட்டட�ம் �ைம தாங்�கின்ற அைமப்�க�ம், உற்பத்தி ெசய்கின்ற நாட்�ன் சட்டங்கள், 
சான்றளிக்கப்பட்ட ெபா� அல்ல� கட்டைமப்�ப் ெபாறியியல் கட்�மான அ�மதிகள் அல்ல� சர்வேதசத் 
தரநிைலக�க்� ஏற்ப கட்டப்பட்�ள்ளன. பல உபேயாகக் ��யி�க்ைககள் அ�மதிக்கப்படவில்ைல. 

 கட்டட வ�வைமப்�, கட்�மானம், பயன்பா� மற்�ம் கட்டடங்களின் பராமாிப்� ஆகியவற்�டன் 
ெதாடர்�ைடய பா�காப்� ஆபத்�கைளக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெகாள்ைககைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கிச், ெசயல்ப�த்த�ம்  

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager கண்�ப்பாக கட்டடப் பா�காப்�க் ெகாள்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக கட்டடப் பா�காப்�க் ெகாள்ைககைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, 
ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� கட்டடப் பா�காப்�க் ெகாள்ைககைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
பற்றி பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய 
ேவண்�ம். 

Employees கட்டடப் பா�காப்�க் ெகாள்ைக மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—கட்டடம் ெதாழில்ெசய்யப் பா�காப்பானதா என்� தீர்மானிக்க ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� 
மதிப்�ட்ைட ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க 
ேவண்�யைவ: 

a. கட்டடத்தின் ஒ�ங்கிைணந்த கட்டைமப்ைப வ�விழக்கச் ெசய்யக் ��ய கட்டட வ�வைமப்�, கட்�மானம் 

மற்�ம் ��தல் காரணிகேளா� ெதாடர்�ைடய தீங்�கைளக் கண்டறிதல். (எ.கா. பனி, நீர் ஊ��வல், 

�கம்பம், இயந்திரத்தி��ந்� அதிர்�, அண்ைட கட்டடங்களி��ந்� அபாயங்கள் ேபான்ற இயற்ைக மற்�ம் 

மனிதனால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�கள்)  

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைத �ைறக்க கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைளக் கண்டறிதல் மற்�ம் ெசயல்ப�த்தல் (எ.கா. கால�ைற 

ஆய்�கள், பயிற்சி, கட்டைமப்� வ��ட்டல், �கம்ப ெரட்ேராஃபிட்கள் ேபான்றைவ).  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கட்டட அைமப்�ப் பா�காப்�க்கான 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. கட்டட வ�வைமப்� மதிப்பாய்� 

• கட்டடம்(கள்) என்ப�(ைவ) உத்ேதசிக்கப்பட்ட பயன்பாட்�க்காகக் கட்டப்பட்ட�(ைவ) (எ.கா. 
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலகள், ெதாழில்�ைற ேநாக்கத்�க்காக வ�வைமக்கப்ப�கின்றன) 

• வ�வைமப்� உள்�ர் கட்டட அதிகாரத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட ேவண்�ம் 

o எந்த உள்�ர் அதிகார�ம் இல்ைல என்றால், கட்டடம் ஒ� சான்�ெபற்ற ெதாழில்�ைறக் கட்டட 
வ�வைமப்பாளர் அல்ல� கட்டடக்கைல நி�ணரால் வ�வைமக்கப்பட ேவண்�ம். 

• கட்டடங்கள், ெமஸ்ஸாைனன்கள் அல்ல� ெமஸ்ஸானின் கட்டைமப்�கள் ஆனைவ கட்டைமப்� 
உ�ப்பினர்கள் மற்�ம் இைணப்�களில் கட்�மான ெபா�ட்க�க்கான அ�மதிக்கத்தக்க அ�த்தம் 
அல்ல� �றிப்பிட்ட வ�ைமகைள மீறாத �� �ைமகள் உட்பட அைனத்� �ைமகைள�ம் தாங்க 
ேவண்�ம். 
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கட்டட அைமப்�ப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

o ஆபத்� மதிப்�ட்�ல் அைடயாளம் காட்�யவா� எதிர்பார்க்கப்ப�ம் இயற்ைக நிகழ்�கள் 
அல்ல� ேபரழி�களி��ந்� வ�ம் ��தல் �ைமகள் அடங்�ம். 

• ெமஸ்ஸாைனன் அல்ல� ெமஸ்ஸானின் கட்டைமப்பின் மா�ச் �ைமத் தரமதிப்�ட்ைட மதிப்பிட 
ேவண்�ம்  

o ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட வ�வைமப்�த் தட்�கள் மீ� �ைமத் தரமதிப்��கள் �றிக்கப்ப�ம், அைவ 
ெதாடர்�ப�கின்ற ஒவ்ெவா� இடத்தி�ம் உன்னிப்பாகத் ெதாி�ம் இடத்தில், கட்டத்தின் 
உாிைமயாளர் அல்ல� அவரால் சாியாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட �கவரால் வழங்கப்ப�ம் மற்�ம் 
பா�காப்பாக இைணக்கப்ப�ம். 

o அத்தைகய தட்�கள் அகற்றப்படேவா அல்ல� அழிக்கப்படேவா �டா�, ஆனால் இழந்தால், 
நீக்கப்பட்டால் அல்ல� அழிக்கப்பட்டால் உாிைமயாளர் அல்ல� அவர� �கவரால் மாற்றப்ப�ம். 

b. கட்டட உபேயாகம் 

• ெமஸ்ஸானின்களின் �ைமகள் ெகாள்திறைன விட அதிகமாக இ�க்கக்�டா� 

• �ைரயின் �ைமகள் ெகாள்திறைன விட அதிகமாக இ�க்கக்�டா� 

• பயன்பாட்�ல் மாற்றம் - ஏற்கனேவ இ�க்�ம் கட்டடம் ஒ� �திய பயன்பாட்� �� வைகப்பாட்�ற்� 
மாற்றப்பட்டால், கட்டட வ�வைமப்� �திய பயன்பாட்�ன் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்  

• ஏற்கனேவ இ�க்�ம் கட்டடங்க�க்கான ேசர்த்தல்கள் உள்�ர் கட்டடக் �றி�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்சம் சந்திக்க ேவண்�ம், இந்த �றி�ட்�ன் எல்லா ேதைவக�ம், மிகக் 
க�ைமயானைவ. 

o  கட்டட கட்�மானத் ேதைவகைள நிைற� ெசய்கின்ற ஏேத�ம் ேசர்க்ைக அல்ல� மாற்றத்�டன் 
ஒன்றாக ஏற்கனேவ இ�க்�ம் கட்டடத்ைத உ�தி ெசய்வதற்காக 3ஆம் தரப்பால் 
நிைற�ெசய்யப்பட்ட கட்டைமப்�ப் ப�ப்பாய்�. 

c. பராமாிப்� மற்�ம் ஆய்�கள் 

o �றிப்பிட்ட கால இைடெவளியி�ம் ெதாடர்ச்சியாக�ம் கட்டடத்தின் ஆய்�கள். 

o சர்வேதசக் கட்டட ெநறி�ைறத் ெதா�ப்பின் 1705 பிாி�, உள்�ர்ச் சட்டம் ஆகியவற்றில் மிக�ம் 
க�ைமயானதின்ப� ஏற்றவிறக்கம் வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�. 

o �ைறந்தபட்சம், ஆய்�கள் அைனத்� �ைம தாங்�ம் கட்டைமப்�கள் (அதாவ� �ைர, 
ெமஸ்ஸானின், �வர்கள், �த�யன).  

o மண் பாிேசாதைன ேசாதைனகளின் ப�தியாக ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. 

3. பயிற்ச�-பாதிப்�க்�ள்ளான ெதாழிலாளர்கள் ெதாடக்கக் கட்ட பணியில் அ�ப்பைட பயிற்சிையப் ெபற 
ேவண்�ம், ேம�ம் ேதைவப்ப�ம் விதத்தில் �த்�ணர்ச்சி ெப�வார்கள். 

• ஒ� மா� அல்ல� �ைரயின் எந்த மா� அல்ல� �ைரயிேலா, அல்ல� ேவ� மாதிாியிேலா, 
தைரேயா அல்ல� �ைரேயா வ�வைமக்கப்ப�ம் திறன் விட அதிகமான �ைமகைள ைவக்கேவா 
அல்ல� ைவக்கேவா அ�மதிக்கேவா அல்ல� அ�மதிக்கேவா ��யா� என்� ெதாழிலாளர்கள் 
பயிற்�விக்கப்பட ேவண்�ம் 

• பராமாிப்�: பராமாிப்� ெபா�ப்�கைள உ�வாக்�ம் ஊழியர்கள் ேமேல ��தலாக காலவைரயைற 
பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• உள்�ர் சட்டங்கள் 

• கட்டடக் கட்டைமப்ைபப் பாதிக்கின்ற தீங்�கள், இயற்ைகயான தீங்�கள், இயக்கம்சார்ந்த தீங்�கள் 

• கட்டைமப்� ��களின் �ைம வரம்�கள் 

• ��தல் பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள். 
  



  

 

கட்டட அைமப்� CLS – பக்கம் 128 ெசப்டம்பர் 2017 

கட்டட அைமப்�ப் பா�காப்� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

4. ஆவணப்ப�த்தல் 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, கட்டடப் பயிற்சிப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. நடப்� கட்டடப் பா�காப்� ஆபத்� மதிப்��. 

b. கட்டடக்கைல வைரபடங்கள் 

c. ெபா�ந்தினால் கட்டட அ�மதிப் பத்திரங்கள் 

d. காப்�ட்� ஆய்� அறிக்ைககள் உட்பட, �ைறந்தபட்சம் �ன்� ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்கப்ப�ம் ஆய்� 
மற்�ம் பராமாிப்� பதி�கள் 

e. மண் பாிேசாதைனகள் 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள்.. 

 சர்வேதச கட்டட ெநறி�ைறத் ெதா�ப்�, 2012 இரண்டாம் பதிப்� 

o பிாி� 1705 ேதைவயான சாிபார்ப்� மற்�ம் ஆய்� 

 NFPA 1 

 NFPA 101 
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தரநிைல 
வழக்கமான ேவைல ெசய்�ம் நடவ�க்ைககள் மற்�ம் அவசரநிைலச் �ழ்நிைலகளின் ேபா�, பணியாளர்கைளப் 
பா�காப்பதற்காக, சப்ைளயர்களிடம் தீப்பற்றல் த�ப்� மற்�ம் அவசரநிைலச் ெசயல் திட்டங்கள் உள்ளன. 
பணியாளர்க�க்� அவசரநிைலகைளத் ெதாிவிப்பதற்கான அலார அைமப்�கள், கட்டடத்தி��ந்� ெவளிேயற 
ேவண்�யேபா� உபேயாகிப்பதற்கான பா�காப்பான ெவளிச்ெசல்�ம் வழிகள், அவசரநிைலகளின் ேபா� 
பணியாளர்கள் ெதாடர்ந்�ம் கட்டடத்திேலேய தங்கியி�க்க ேவண்�யேபா� உபேயாகிப்பதற்கான பா�காப்பான 
தங்�மிடங்கள் ஆகியவற்ைற சப்ைளயர் வழங்�கிறார். 

 ஆைலயில் தீயின் தீங்�க�டன் ெதாடர்பான ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயைல�ம் 
ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கிச் ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, தீப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative தீப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� தீப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகள் �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees தீப் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் தீப் பா�காப்�க்� ேமற்ெகாண்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைட 
ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. ெவ�க்கக்��ய மற்�ம் எாியக்��ய ெபா�ட்களின் ேசமிப்� மற்�ம் பயன்பா� ெதாடர்�ைடய தீங்�கைள 

அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா ெபாிய தீ ஆபத்�க்கள் மற்�ம் தீப்பற்றல் �லங்களின் பட்�யல்). 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் அமல்ப�த்�தல் 

(எ.கா. தீயைணப்�க் க�வி, பயிற்சி, எாியக்��ய ெபா�ட்களின் பா�காப்பான ேசமிப்� ேபான்றைவ).  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் தீப் பா�காப்�க்கான ெசயல்�ைறகைள 
அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. தீ த�ப்�: 

• எாியக்��ய மற்�ம் எளிதில் தீப்பற்றக்��ய ெபா�ட்களின் ேசமிப்ைபக் �ைறக்க ேவண்�ம். 

• அ�மதிக்கப்பட்ட ேகபினட்�ல் எாியக்��ய ெபா�ட்களின் ேசமிப்�. 

• �ைகபி�த்தல் ெகாள்ைகைய நைட�ைறப்ப�த்�தல் (அதாவ�, நியமிக்கப்பட்ட ப�திகளில் 
மட்�ேம �ைகத்தல்). 

• மின் உபகரணமான� ஒ� பா�காப்பான மற்�ம் நன்� ேவைல ெசய்�ம் நிைலயில் 
பராமாிக்கப்ப�கிற� என்பைத உ�திப்ப�த்�தல். 

b. தீப் பா�காப்�: 

• அைனத்� தீப் பா�காப்� உபகரணங்களின் இ�ப்பிட�ம் ஆவணப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

• நைட�ைறயி�ள்ள ெபா�த்தமான தீ கண்டறி க�விகள் மற்�ம் அலாரம் அைமப்�கள். 

• ஸ்பிாிங்ளர் அைமப்�கள் (ெபா�த்தமான இடங்களில்) மற்�ம் அவற்றில் �ைறபா�ள்ளேபா� 
பயன்ப�த்�வதற்கான ெசயல்�ைறகள். 
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• இந்த ப�தியில் எதிர்பார்க்கப்ப�ம் தீ வைகக்�ப் ெபா�த்தமான தீயைணப்� உபகரணங்கள் 
வழங்கப்பட்��த்தல். 

• எளிதில் அ�கக்��ய மற்�ம் பயன்ப�த்த எளிதான தீயைணப்�க் க�வி. 

• அறி�றிகளால் �ட்�க்காட்டப்பட்ட தீயைணப்� உபகரணம். 

• ஒவ்ெவா� மாத�ம் கண்ணால் பார்த்�ச் ேசாதிக்கப்ப�ம் தீயைணப்�க் க�விகள் மற்�ம் ேஹாஸ்கள். 

• அைனத்� தீயைணக்�ம் உபகரணங்கள் ஆய்� மற்�ம் பராமாிப்� திட்டம். 

c. தீ �ன்ெனச்சாிக்ைக: 

• அவசரகாலத்தில் பணியாளர்களின் உடன� தப்பிக்க அ�மதிக்�ம் அறி�றிகளால் 
�ட்�க்காட்டப்பட்ட அவசர வழிகள் மற்�ம் ெவளிேயற்றங்கள் ேபா�மான அள�. 

• அவசரகால வழிகள் மற்�ம் ெவளிேய�ம் எல்லா ேநரங்களி�ம் ெதளிவான�. அவசரகால 
ெவளிேயற்றங்கள் வழக்கமான ேவைல ேநரங்களில் திறக்கப்பட்�, பா�காப்பிற்கான இடத்திற்� 
ெவளிேய திறக்கப்ப�கின்றன. 

• அவசரகால வழிகள் மற்�ம் ெவளிேய�வைதக் காட்�ம் பதிப்�கள். 

• அவசர விளக்�கள் கிைடக்கின்றன, ேசாதைன மற்�ம் பராமாிக்கப்ப�கின்றன. 

d. அவசரகாலத்தில் தீயைணப்� க�விகள் பயன்ப�த்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்ப�ம் ஊழியர்கள் தீைய 
எதிர்த்�ப் ேபாரா�ம் ஆபத்�க்களில் அறி��த்தப்பட ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் பணியில் ேசர்ைகயி�ம் பிற� �ைறந்த� வ�டாந்த�ம் தீப் 
பா�காப்�ப் பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• தீயின் தீங்�கள். 

• அவசர வழிகள் மற்�ம் ெவளிேய ெசல்�ம் வழிகம். 

• பணிக�ம் ெபா�ப்�க�ம். 

தீயைணப்�: ��தல் தீயைணப்� ெபா�ப்�கைள ெகாண்ட ஊழியர்கள் ேமேல உள்ளவற்�க்�ம் ��தலாக 
ஆண்� பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் �ைறந்தபட்சமாக இைவ அடங்க ேவண்�ம்: 

• தங்கள் பணிக்�ப் ெபா�த்தமான தீயைணப்�க் க�விகைளப் பயன்ப�த்�தல். 

• தீயைணக்�ம் �ட்பங்கள். 

• தீயைணப்�க்கான தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணம். 

• ��தல் பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. நடப்� தீப் பா�காப்� ஆபத்� மதிப்��. 

b. தீப் பா�காப்� உபகரணத்தின் தற்ேபாைதய இடம். 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� ஆய்� மற்�ம் பராமாிப்�ப் பதி�கள். 
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 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “அவசர நடவ�க்ைக” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 6-4 
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தரநிைல 

வழக்கமான ேவைல ெசய்�ம் நடவ�க்ைககள் மற்�ம் அவசரநிைலச் �ழ்நிைலகளின் ேபா�, பணியாளர்கைளப் 
பா�காப்பதற்காக, சப்ைளயர்களிடம் தீப்பற்றல் த�ப்� மற்�ம் அவசரநிைலச் ெசயல் திட்டங்கள் உள்ளன. 
பணியாளர்க�க்� அவசரநிைலகைளத் ெதாிவிப்பதற்கான அலார அைமப்�கள், கட்டடத்தி��ந்� ெவளிேயற 
ேவண்�யேபா� உபேயாகிப்பதற்கான பா�காப்பான ெவளிச்ெசல்�ம் வழிகள், அவசரநிைலகளின் ேபா� 
பணியாளர்கள் ெதாடர்ந்�ம் கட்டடத்திேலேய தங்கியி�க்க ேவண்�யேபா� உபேயாகிப்பதற்கான பா�காப்பான 
தங்�மிடங்கள் ஆகியவற்ைற சப்ைளயர் வழங்�கிறார். 

 அவசரநிைலக்� வழிவ�க்�ம் சாத்தியமான நிகழ்�க�க்�ப் பதிலளிக்க ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்க ேவண்�ம் மற்�ம் அமலாக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager கண்�ப்பாக அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் ெகாள்ைக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் 
உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம்.  

HSE Representative கண்�ப்பாக அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் ெகாள்ைக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் 
உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் ெகாள்ைக மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகள் �றித்� பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் 
உ�திெசய்ய ேவண்�ம்.  

Employees அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் ெகாள்ைக மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் 
கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் அவசரச் �ழ்நிைலக�க்� ேமற்ெகாண்ட வ�டாந்த ஆபத்� 
மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ:  

a. அவசர நிைலக்� வழிவ�க்�ம் நிகழ்�களின் அைடயாளம். (எ.கா. தீ, ெவ��ண்� அச்��த்தல், ச�க 
ேமாதல், காற்� மா�பா�, கடத்தல், பிைண, ெவள்ளம், �னாமி, �கம்பம், �றாவளி, ம�த்�வம் �த�யன). 

b. ஒவ்ெவா� அவசர �ழ்நிைல�ட�ம் ெதாடர்�ைடய ஆபத்� மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� அகற்�வதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கண்டறிதல் 
(எ.கா. அவசரகாலத் திட்டங்கள், பயிற்சி, அலார அைமப்�, கட்�ப்பாட்� ைமயம் ேபான்றைவ).  

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் எ�த்��ல அவசர நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் 
ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, அமலாக்கியி�க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம் அதில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. திட்டத்திைனப் பற்றிய ��தல் தகவல்கள் அல்ல� கடைமகளின் விளக்கத்திற்காக ெதாடர்� ெகாள்ளக்��ய 
நபர்களின் ெபயர்கள் அல்ல� பணிப் ெபயர்கள். 

b. அவசர பணியாளர்களின் பங்களிப்�க�ம் ெபா�ப்�க�ம் (கட்டைள மற்�ம் கட்�ப்பா� உட்பட). 

c. அவசர எண்கைள இ�வ� உட்பட அவசரங்கைளப் பதி� ெசய்வதற்கான வழி. 

d. ெவளிேயற்�ம் நைட�ைறகள் மற்�ம் இ�ைகத் திட்டங்கள் (ெவளிேயற்றப்பட ேவண்�ய 
அவசரநிைலக�க்�). 

e. அவர்கள் ெவளிேய�வதற்� �ன்னர், �க்கியமான தாவர உபகரணங்கள் அல்ல� நடவ�க்ைககைள 
ெசயல்ப�த்�ம் பணியாளர்க�க்கான அைடயாளம் மற்�ம் ஏற்பா�கள். 

f. ஊன�ற்ற தனிநபர்க�க்� உத�வதற்கான அைடயாளம் மற்�ம் ஏற்பா�கள். 

g. மீட்� மற்�ம் ம�த்�வக் கடைமகள். 
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h. அைனத்�ப் பணியாளர்க�க்�ம் கணக்கில் ைவக்க ேவண்�ய ஏற்பா�கள். 

i. அவசர நிைல �றித்� பணியாளர்க�க்�த் தகவல் ெதாிவிக்க ஊழியர்கள் (எ.கா., ேவைலக்�ச் ெசல்வ�, 
�ட்�ற்� ெசல்�தல், �த�யன) ��ப்பிப்பதற்கான ெதாடர்பாடல் ெசயல்�ைற. 

j. ஒவ்ெவா� பணியாள�க்�ம் வ�டாந்திர ெவளிேயற்றப் பயிற்சி. 

k. ஆண்� அவசர நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல் ம�ஆய்�. 

3. அறிவிப்�/அலார அைமப்�—ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம் நி�வப்பட்��க்க ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம் 
அைமப்பில் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. ெசயல்�ைறகளின்ப� நடவ�க்ைக எ�க்க ேபா�மான எச்சாிக்ைக. 

b. ெவளிப்�ற இைரச்சல் மற்�ம் ஒளி அள�க�க்� ேமேல ெதாிந்�ெகாள்ளக்��ய அறிவிப்�/அலாரம். 

c. தனித்�வமான மற்�ம் அைடயாளம் காணக்��ய அறிவிப்�/அலாரம். 

d. அறிவிப்�/அலாரம் அைமப்ைபச் ெசயல்ப�த்�வதற்கான வழி. 

e. ேசாதித்தல் அல்ல� ப��பார்ப்�க�க்� அல்ல� பராமாிப்�க்� உட்ப�ம்ேபா� தவிர, அைமப்� எல்லா 
ேநரங்களி�ம் இயங்க ேவண்�ம். 

f. வ�டாந்திர மற்�ம் �றிப்பிட்ட கால இைடெவளியில் ேசாதித்தல் மற்�ம் பராமாிப்பான� த�திவாய்ந்த 
தனிநபர்களால் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

4. பயிற்ச�—அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் ஆரம்பத்தி�ம் திட்டம் மாற்றப்ப�ம்ேபா�ம் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம் 
மற்�ம் �ைறந்த பட்சமாக இைவ ேசர்க்கப்பட ேவண்�ம்: 

• அவசரகால நைட�ைறகள். 

• தப்பிச்ெசல்�ம் வழி மற்�ம் நைட�ைறகள். 

• அவசரநிைலகைள எவ்வா� ெதாிவிப்ப�. 

• அறிவிப்�/அலார அைமப்ைபச் ெசயல்ப�த்தல். 

அவசரநிைலப் பணியாளர்கள்: அவசரகாலத்தில் ��தல் பணிகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் உள்ள அைனத்�ப் 
பணியாளர்க�ம் தங்கள் கடைமகைளப் ெபா�த்தவைரயில் வ�டாந்தப் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். 

5. ஆவணப்ப�த்தல்—  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம்.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கள். 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான ெவளிேயற்றப் பயிற்சி ஆவணமாக்கம். 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்� அறிவிப்�/அலார அைமப்ைபச் ேசாதித்தல் மற்�ம் பராமாிப்� 
ஆவணங்கள். 

d. நடப்� அவசரநிைலத் திட்டம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீப் பா�காப்� ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 6-1 
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தரநிைல 
தங்�மிடம், உண�ண்�மிடம், �ழந்ைதப் பராமாிப்� உட்பட, சப்ைளயரால் இயக்கப்ப�ம் அைனத்� ஆைலக�ம் 
பா�காப்பானைவ, �காதாரமானைவ மற்�ம் ஆேராக்கியமானைவ. உற்பத்தியில் ஈ�படாத இந்த வசதிகைள 
இயக்�வதால் ஏற்ப�ம் பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்கிய ஆபத்�கைள சப்ைளயர்கள் �ைறக்கிறார்கள் அல்ல� 
விலக்�கிறார்கள். 

 ஓய்வில்ல வசதிகைள இயக்�வ� மற்�ம் பராமாிப்பதால் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� 
தவிர்ப்பதற்� ெசயலாக்கங்ைக�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, ஓய்வில்ல ேமலாண்ைமச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative ஓய்வில்ல ேமலாண்ைமத் ேதைவகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� ஓய்வில்ல ேமலாண்ைம �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அதன் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees ஓய்வில்ல ேமலாண்ைம ேதைவகைளக் கைடபி�க்க ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 ஓய்வில்லம் என்ப� பல ஒற்ைற ப�க்ைககள் உள்ள �ட்�வசதி ஏற்பாடா�ம், ெப�ம்பா�ம் சிறிய� அல்ல� 
தனி�ாிைம இல்ைல: ெப�ம்பா�ம் பகிரப்பட்ட �ளிக்�ம் வசதிக�டன். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக உள்ளடக்கி, 
தங்கைவக்கப்ப�ம் �ன்� நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. ஓய்வில்ல வசதிகைள இயக்�தல் மற்�ம் பராமாித்தல் சம்பந்தப்பட்ட தீங்�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

b. ஆபத்�க�டன் ெதாடர்�ைடய அபாயங்களின் மதிப்��. 

c. அபாயத்ைத �ைறக்க கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா., ெவப்பமாக்�ம் மற்�ம் 
�ளி�ட்�ம் அைமப்�கள், தீப் பா�காப்�, காவலர் �த�யன). 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ஓய்வில்ல ேமலாண்ைமக்கான 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. ெபா�: 

 �ட்�வசதியான� கட்டைமப்பில் சிறந்ததாக, நல்ல ப��பார்ப்�டன், �த்தமாக, பா�காப்பாக மற்�ம் 
��க�க்� எதிராக தங்�ேவா�க்� பா�காப்ைப பா�காப்ைப வழங்�வதாக இ�க்க ேவண்�ம். 

 தீயைணப்�, ம�த்�வ மற்�ம் ெபா�ஸ் �கவர் உள்ளிட்ட உள்�ர் அவசர பதிலளிப்� 
ஊழியர்களிடமி�ந்� ெபா�த்தமான பதில் திறன்கைளக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் தனிப்பட்ட ேசமிப்�க்கான ஏற்பா�கைளக் ெகாண்ட, �ைறந்தபட்சம் 4 ச�ர மீட்டர் 
பரப்பளவில் வா�ம் இடம் அளிக்க ேவண்�ம். 

 ேபா�மான ஒளியைமப்� மற்�ம் மின்சார ேசைவகள் எல்லா இடங்களி�ம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 சாக்கைட ேசகாிப்� மற்�ம் �ப்ைப அகற்�வதற்கான ஏற்பா�கள் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 
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b. �ங்�ம் ��யி�ப்�கள்: 

 தனிப்பட்ட ப�க்ைககள், கட்�ல்கள் அல்ல� ெபட்�யைறகள் (�வ�க்கான ெபட்�யைறக�க்� 
அ�மதியில்ைல) ஒவ்ெவா� ��யி�ப்பாள�க்�ம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 ஆைலயால் வழங்கப்ப�ம் ப�க்ைகப் ெபா�ட்கள் எ��ம் �த்தமாக�ம் �காதாரமாக�ம் இ�க்க 
ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� பா�னத்திற்�ம் தனியான �ங்�ம் ப�திகள் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

c. �ளியலைற மற்�ம் கழிப்பைற இடங்கள்: 

 ஒவ்ெவா� 15 ேப�க்�ம் ஒ� கழிப்பைற விகிதத்தில் கழிப்பைற வசதிகள் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� வா�ம் அல�க்�ம் 50 மீட்ட�க்�ள் கழிப்பைற வசதி இ�க்க ேவண்�ம். 

 கழிப்பைற வசதிகைள பா�னப்ப� பிாிக்க ேவண்�ம், ேம�ம் இ� ேபான்ற �றிப்�கள் �றிப்பிடப்பட 
ேவண்�ம். 

 கழிப்பைற வசதிகள் தினசாி �த்தம் ெசய்யப்பட்� �த்தப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

 அைனத்� �ளியல் மற்�ம் சலைவப் ப�திகளி�ம் அ�த்தப்பட்ட, ெவந்நீர் மற்�ம் �ளிர் �� நீர் வழங்க 
ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� வா�ம் அல�க்�ம் 50 மீட்ட�க்�ள் �ளியலைற மற்�ம் சலைவ நிைலயங்கள் இ�க்க 
ேவண்�ம். 

 ஷவர்ெஹட்ஸ் �ைறந்தபட்சம் 1 மீட்டர் இைடெவளியி�ம் ஒவ்ெவா� 15 நபர்க�க்�ம் ஒ� ஷீட்ெஹட் 
விகிதத்தி�ம் ைவக்கப்பட ேவண்�ம். 

 தனியான �ளியல் மற்�ம் க��தல் வசதிகள் ஒவ்ெவா� பா�ன வைகயின�க்�ம் வழங்கப்பட 
ேவண்�ம். 

 �ளியல் மற்�ம் கழிவைறத் தளங்கள், அகத்�றிஞ்சப்படாத ெபா�ட்களால் கட்டப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் 
தினசாி �த்தப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

d. உண�ண்�தல் மற்�ம் உண� தயாாிப்� ப�தி வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

e. தீப் பா�காப்� மற்�ம் �த�தவி: 

 அவசரகாலத் திட்டத்தில் அவசர நடவ�க்ைக திட்டங்கள் விாிவான ெவளிேயற்ற நைட�ைறகைள 
உள்ளடக்�ம் வசதி ��வ�ம் ெவளிப்பைடயான இடங்களில் ெவளியிடப்பட ேவண்�ம். 

 தீ அைணக்�ம் உபகரணங்கள் ஒவ்ெவா� வா�ம் ப�தியில் இ�ந்� 30 க்�ம் ேமற்பட்ட மீட்டர் இல்ைல 
எளிதாக அ�க இடத்தில் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 �ைறந்தபட்சம் இரண்� ெவளிேய�ம் வழிகள் ஒவ்ெவா� மா�யில் ெதளிவாக �றிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 வ�டாந்திர தீ பயிற்சிகைள ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

 �தன்�த�ல் உதவிப் ெபட்�கள் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம், 
உடன�யாக 50 நபர்க�க்� 1 கிட் என்ற விகிதத்தில் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.  

 அபாயகரமான இரசாயனங்கள் மட்�ேம நியமிக்கப்பட்ட ப�திகளில் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

3. அவசரநிைலயால் ஏற்ப�ம்— ஆபத்�க�க்� பயிற்சி மற்�ம் தங்�மிடத் ெதாழிலாளர்கள் தகவல் மற்�ம் 
பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியான� பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கயி�க்க ேவண்�ம்: 

 தி�த்தச் ெசயல் திட்டம். 

 தீயைணப்� மற்�ம் �த�தவி க�விகளின் இ�ப்பிடத்ைதப் �ாிந்�ெகாண்�, அவற்ைறப் 
பயன்ப�த்�வதற்கான அறிைவப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். 
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4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் பின்வ�வனவற்�க்கான பதி�கைளப் பராமாிக்க ேவண்�ம்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான தீ ெவளிேயற்றப் பயிற்சிகள். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீப் பா�காப்� ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “கட்டடப் பா�காப்�” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல்” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 
 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-1 
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தரநிைல 
தங்�மிடம், உண�ண்�மிடம், �ழந்ைதப் பராமாிப்� உட்பட, சப்ைளயரால் இயக்கப்ப�ம் அைனத்� 
ஆைலக�ம் பா�காப்பானைவ, �காதாரமானைவ மற்�ம் ஆேராக்கியமானைவ. உற்பத்தியில் ஈ�படாத இந்த 
வசதிகைள இயக்�வதால் ஏற்ப�ம் பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்கிய ஆபத்�கைள சப்ைளயர்கள் �ைறக்கிறார்கள் 
அல்ல� விலக்�கிறார்கள். 

 பா�காப்பான, �த்தமான மற்�ம் ஆேராக்கியமான உண� தயாாித்தல் மற்�ம் �கர்�ப் ப�திகள் 
இயக்�வதா�ம் பராமாிப்பதா�ம் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்�வதற்கான ெசயலாக்கங்கள் 
மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, அமலாக்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, உண�ச் ேசைவச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative உண�ச் ேசைவச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், PMV ெசயல்�ைறகளின் 
ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees மின்சார் பா�காப்�ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள்  

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. ஆபத்�க்கைள கண்டறிதல் (உண� உண்டா�ம் மற்�ம் சைமயல் பா�காப்� உட்பட). 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்�கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் 
ெசயல்ப�த்�தல்.  

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� வசதி�ம் ேலசர்க�க்� ெதாழில்சார்ந்� 
ெவளிப்ப�த்தப்ப�ம் ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்:  

a. உண� ேசைவ ஊழியர்கள்: 

 ம�த்�வ பாிேசாதைனக்� உட்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் �ைறந்தபட்சம் ஆண்�ேதா�ம் ெதாற்� 
ேநாயி��ந்� இலவசமாக சான்றிதழ் ெபற ேவண்�ம். 

 ெதாடர்�ள்ள ேநாய்களின் பாிமாற்றத்ைத �ைறப்பதற்கான நைட�ைறகைள �ாிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 உண� தயாாித்� தயாாித்� ேபா� ��க்கான வைலகள் ைக�ைறகள் மற்�ம் ஏப்ரன்கள் அணிய 
ேவண்�ம். 

 உணேவா� ெதாடர்� ெகாள்வதற்� �ன்ேப ைககைள �ற்றி�ம் க�வி, க�வ ேவண்�ம். 

b. உண� தயாாித்தல் மற்�ம் �கர்�ப் ப�திகள்: 

 �த்தமான மற்�ம் கி�மி நீக்கம் ெசய்ய ேவண்�ம். 

 5 �கிாி C க்�ம் அதிகமான ெவப்பநிைலைய பராமாிக்கக்��ய ெமக்கானிக்கல் �ளிர்பதனக் க�ைவக் 
ெகாண்��ப்ப�, அழிந்�படக்கக்��ய உண� ெபா�ட்கைள தளத்தில் ேசமிக்கப்ப�ம் ேபா�. 

 �டான மற்�ம் �ளிர்ந்த இயங்�ம் நீர் இரண்�ம் வழங்கப்ப�ம் வாஷ்ேபசின்கள் ேவண்�ம். 
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 ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்�ம் பிற� சைமயல், ேசைவ மற்�ம் சாப்பாட்� பாத்திரங்கள் க�வப்பட்�, 

கி�மிகள் அழிக்கப்ப�கின்றன. 

 ேடப்ெலட்�கள் மற்�ம் க�ண்டர்கள் ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்�ம் பிற� �த்தம் மற்�ம் கி�மி நீக்கம் 
ெசய்ய ேவண்�ம். 

 ெகாறிக்�ம் மற்�ம் �ச்சி ெதாற்�க்க�க்�ம் இலவசமாக இ�க்க ேவண்�ம். 

 தின�ம் காைலெய�த்� ைவக்கப்ப�ம் கசி� ஆதாரமற்ற, உறிஞ்சப்படாத ெகாள்கலன்களில் ஸ்ேடார் 
�ப்ைப மற்�ம் ம�க்�ம். 

 சைமயல் எண்ெணய்கள் ஆேராக்கியமான அல்ல� �யல் நீர் வ�கல்களில் தள்ளப்படக்�டா�. 

c. ஓய்� அைறகள்: 

 அைனத்� உண� ேசைவ ஊழியர்க�ம் கழிவைறையப் பயன்ப�த்தி ைககைள நன்� க�வி, க�வ 
ேவண்�ம். 

 கழிவைற பயன்பாட்�ற்� பிற� ைககைள க�வ ேவண்�ம். 

d. உண�ட்டல் ெதாடர்பான ேநாய்க�க்� அல்ல� ேநாய்த்த�ப்� நிகழ்�க்� ஒ� பதில் வழி�ைற மற்�ம் 
நைட�ைறகள். 

3. பயிற்ச�— உண� ேசைவ ஊழியர்கள் தவறான உண� ைகயா�த�ன் விைளவாக அபாயங்கைளப் பற்றிய 
தகவல் மற்�ம் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். பயிற்சியில் அடங்�பைவ: 

 இடர் மதிப்�� மற்�ம் நைட�ைறகள் பற்றிய ஆய்�. 

 உண� பா�காப்� மற்�ம் ேசமிப்�த் ேதைவகள். 

 தனிப்பட்ட �காதாரம். 

 உண� பர�ம் ேநாய்கள் மற்�ம் ெதாற்�ேநாயான ேநாய் விழிப்�ணர்�. 

 சைமயலைற பா�காப்� நைட�ைறகள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் பதி�கள் 
ெவளிப்ப�த்தப்படா�.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கைளப் ேபண ேவண்�ம். 
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீப் பா�காப்� ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “கட்டடப் பா�காப்�” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல்” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 
 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-11 
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தரநிைல 
தங்�மிடம், உண�ண்�மிடம், �ழந்ைதப் பராமாிப்� உட்பட, சப்ைளயரால் இயக்கப்ப�ம் அைனத்� ஆைலக�ம் 
பா�காப்பானைவ, �காதாரமானைவ மற்�ம் ஆேராக்கியமானைவ. உற்பத்தியில் ஈ�படாத இந்த வசதிகைள 
இயக்�வதால் ஏற்ப�ம் பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்கிய ஆபத்�கைள சப்ைளயர்கள் �ைறக்கிறார்கள் அல்ல� 
விலக்�கிறார்கள். 

 �ழந்ைதக�டன் பணியாற்�தல் அல்ல� �ழந்ைதப் பராமாிப்� வசதிகள் ெதாடர்பாக ஏற்ப�ம் ஆபத்ைதக் 
�ைறப்பதற்� அல்ல� தவிர்ப்பதற்� ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி 
ெசயல்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, �ழந்ைதப் பராமாிப்�ச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative �ழந்ைதப் பராமாிப்�ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� �ழந்ைதப் பராமாிப்�ச் ெசயல்�ைறகள் �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees �ழந்ைதப் பராமாிப்�ச் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ேதைவகள்  

1. ஆபத்� மத�ப்��— ஒவ்ெவா� ஆைலக்�ம் �ழந்ைத பராமாிப்� வசதிகள் மற்�ம் �ழந்ைதக�டன் 
பணியாற்�வதற்காக ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட வ�டாந்த ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம் (எ.கா. 
கால்பந்� பள்ளிகள், நிகழ்�கள் �த�யன). �ைறந்தபட்சம் இதில் அடங்�பைவ: 

a. அைனத்� சாத்தியமான �ழந்ைத பராமாிப்�த் தீங்�கைள�ம் அைடயாளம் கா�தல். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்தின் மதிப்��. 

c. ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்�த் ேதைவயான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா., 
�த�தவி/CPR, பா�காப்பான விைளயாட்�ப் ப�திகள்).  

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ழந்ைதப் பராமாிப்�ச் ெசயல்�ைறகைள அமலாக்க 
ேவண்�ம். �ைறந்தபட்சம் அவற்றில் அடங்க ேவண்�யைவ:  

a. �ழந்ைதக�டன் ேவைல ெசய்தல்: 

 நிகழ்� அைமப்பாள�க்� உள்�ர்ச் சட்டத் ேதைவகள் நன்� ெதாிந்தி�க்க ேவண்�ம். 

 �த�தவி/CPR த�தி�ள்ள நபர்கள் இ�க்க ேவண்�ம். 

 ெபற்ேறாாின் இடத்தில் ெசயல்ப�வதற்� எ�த்��ல ெபற்ேறார்/காப்பாளர் ஒப்�தல், ஆகேவ இைதக் 
ெகாண்� சட்ட�ர்வமாக �த�தவி/ம�த்�வ சிகிச்ைசைய வழங்கலாம் அல்ல� கார்கள்/ேப�ந்�கள் 
அல்ல� ேவ� எந்தெவா� ேபாக்�வரத்� வ�வத்தி�ம் �ழந்ைதகைளக் ெகாண்� ெசல்லலாம். 

 ெபற்ேறார்/காப்பாளர் ெதாடர்�த் தகவல் ேகாப்பில் ைவக்கப்பட ேவண்�ம். 

 இர� ��வ�ம் �ழந்ைதக�டன் பணியாற்றப் ேபா�ம் பணியாளர்கைள ேவைலக்� �ன் 
த�திகா�தல், (எ.கா. காற்பந்� பள்ளிகள்). 

 அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெபற்ேறார்/பா�காவலர் அல்ல� நியமிக்கப்பட்ட தனிநப�டன் மட்�ேம �ழந்ைதகள் 
வி�விக்கப்படலாம். 

b. �ழந்ைதப் பராமாிப்� வசதிகள்: 

 கட்டடமான� உள்�ர் சட்டத் ேதைவகள் அல்ல� ெபா�த்தமான Nike தரநிைலகைள (இவற்றில் உயர் 
தரநிைலைய) �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம். 
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 �ழந்ைதகள் ெதாட ��யாதவா� அைனத்� �டான பரப்�க�ம் காப்பிடப்பட ேவண்�ம். 

 �ழந்ைதகள் அ�கக் ��ய இடங்களில் உள்ள எலக்ட்ாிகல் அ�ட்ெலட்கள் பயன்ப�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம்ேபா� அவற்ைற ாிெசப்டாக்கிள் கவர்களால் �ட ேவண்�ம். 

 தீ எாி�ம் இடங்கைளக் காக்க ேவண்�ம். 

 ம�ந்�கள், விஷங்கள் மற்�ம் பிற ஆபத்தான ெபா�ட்கள், �ட்டப்பட்ட ேகபினட்களில் ேசமிக்கப்பட 
ேவண்�ம். 

 வளாகங்கள் �த்தமாக�ம், நன்� பராமாிக்கப்பட்�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

 �ழந்ைதகைளப் பங்ேகற்க ைவத்� மாதாந்திர தீ ெவளிேயற்றப் பயிற்சிையச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

 ெவளிப்�ற ப�திகள் பா�காப்பாக�ம், பத்திரமாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம், எந்த திறந்த நீர் அல்ல� 
�ழாய்க�ம் ேவ�யைமக்கப்பட்� அல்ல� �டப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 ��க்கக்��ய ��நீர் கிைடக்க ேவண்�ம். ெபா�வான ��க்�ம் கப்கள் அல்ல� பாத்திரங்கள் 
தைடெசய்யப்பட்�ள்ளன. 

 �ழந்ைதகள் அ�கக்��ய கழிப்பைறகளில் �ளிரான அல்ல� 110 F (43 C) ெவப்பநிைலைய விட 
அதிகாிக்காத ெவந்நீர் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 கழிப்பைற வசதிகள் �த்தமாக, �ழந்ைதக�க்� ஏற்றதாக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ைக க��ம் வசதிகள் 
வழங்கப்பட ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� 15 �ழந்ைதக�க்�ம் ஒ� கழிப்பைற மற்�ம் வாஷ்ேபசின் இ�க்க 
ேவண்�ம். 

 தனித்தனியான �த்தமான �ைரகள், �ட்ைடகள் அல்ல� பாய்கைள (�ழந்ைதயின் வய� மற்�ம் 
வளர்ச்சியின் அள�க்� ஏற்ற�) மற்�ம் �ய்ைமயான �ணி வைககைள வழங்க ேவண்�ம். மாைல ேநரப் 
பராமாிப்�க்�, ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் ஒ� உ�தியான, நீர் உட்�காத ெமத்ைத வழங்கப்பட ேவண்�ம். 
கிாிப்கள், கட்�ல்கள் மற்�ம் பாய்க�க்� இைடயில் �ைறந்த� 3 அ� (0.9மீ) இடம் இ�க்க ேவண்�ம். 

 60 -க்�ம் ேமற்பட்ட �ழந்ைதகள் உள்ள எல்லா வசதிகளி�ம் ஒ� �� ேநர பயிற்சிெபற்ற வசதி 
இயக்�நர் இ�க்க ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் ேநாய்த்த�ப்�கள், ம�ந்�கள், ெதா�ைகயால் பர�ம் ேநாய்கள் மற்�ம் 
�றக்கணித்த அல்ல� வழக்கத்திற்� மாறான காயங்கள் இ�ந்ததன் ஆதாரம் ஆகியைவ உட்பட, 
உடல்நலப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். �றக்கணித்த அல்ல� வழக்கத்திற்� மாறான காயங்கள் 
ஏற்பட்��ந்தால் அவற்ைற வசதி ேமலாளாிடம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம்.  

3. பயிற்ச�—�ைறந்தபட்சம் இைவ அடங்�ம் பயிற்சிைய �ழந்ைதக�டன் பணியாற்�ம் அைனத்�ப் 
பணியாளர்க�ம் ெபற ேவண்�ம்: 

 ஆபத்� மதிப்�ட்�ன் கண்ேணாட்டம். 

 �ழந்ைதக�டன் ேவைல ெசய்வதற்கான நல்ல நைட�ைறகள். 

 எ�த்தி�ள்ள ெசயல்�ைறகள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல் — 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் அந்த ஆைலயி�ள்ள ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் நடப்�, இரகசிய 
மற்�ம் பா�காப்பான ம�த்�வ பதி�கைளப் பராமாிக்க ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 
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பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��. 

b. தற்ேபாைதய பணியாளர் த�திகா�ம் பதி�கள். 

c. தற்ேபாைதய ெபற்ேறார்/பா�காவலர் ெதாடர்�த் தகவல். 

d. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்கான ஃபயர் ட்ாில் பதி�கள். 

 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீப் பா�காப்� ேமலாண்ைம” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “கட்டடப் பா�காப்�” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 

 Nike “அவசரநிைல நடவ�க்ைக மற்�ம் திட்டமிடல்” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 
 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 9-21 
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தரநிைல 
 

 

நடவ�க்ைககளி��ந்� உ�வாக்கப்ப�ம் ஆவியாகத்தக்க காிம இரசாயனப் ெபா�ட்கள், காற்�த்ெதாங்கல்கள், 
அாிக்கக்��ய ெபா�ட்கள், �ணிக்ைககள், ஓேஸாைன ெவ�ைமயாக்�ம் இரசாயனப்ெபா�ட்கள் மற்�ம் எாிதலால் 
ஏற்ப�ம் பக்க விைளெபா�ட்கள் ஆகியவற்றின் காற்� உமிழ்�கள் ெவளிேயற்றப்ப�ம் �ன்பாக �றித்த உற்பத்தி 
ெசய்�ம் நாட்�ன் சட்டங்களின்ப� பிாிக்கப்பட்�, வழக்கமான நைட�ைறயாகக் கண்காணிக்கப்பட்�, 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்�, �த்திகாிக்கப்ப�கின்றன. சப்ைளயர் தம� உமிழ்�க் கட்�ப்பாட்� அைமப்�களின் 
ெசயற்திறன் �றித்� நைட�ைற வழக்கான கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்கிற�. காற்� மா�பா� ஆபத்�கைளக் 
�ைறப்பதற்கான ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் நைட�ைறப்ப�த்�தல். 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, காற்� உமிழ்�த் திட்டம் அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative காற்� உமிழ்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்கி, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், காற்� உமிழ்�த் 
திட்டத்தின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees காற்� உமிழ்�ச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 காற்� உமிழ்� �லங்களில் க�ம்�ைககள், நீராவி, �சிகள், �ைக ஆகியைவ உள்ளடங்�ம்- 
ெதாழிற்சாைல உற்பத்தி ெசய்�ம் ெபா�ட்கள் வளிமண்டலத்தில் ெவளியிடப்ப�வதால், அைவ 
மக்க�க்� அல்ல� �ற்�ச்�ழ�க்� தீங்� விைளவிக்கலாம். 

 மா�க் கட்�ப்பாட்�ச் சாதனங்கள் என்ப� �ற்�ச்�ழ�க்�ள் ெவளிேயற்றப்ப�ம் மா�பாட்�ன் 
அளைவக் �ைறக்க உத�கின்ற எந்தெவா� ெபா��மா�ம் (அதாவ� ேதய்த்�ச் �த்தமாக்�ம் 
க�விகள், நீர்த்ெதாட்� ேபான்றைவ). 

 மா�ப�த்த�கள் என்பைவ ெபா�வாக வளெமான்� பயன்ப�ம் தன்ைமைய ேமாசமாகப் 
பா�காக்கின்ற, �ற்�ச்�ழ�க்�ள் விடப்ப�ம் ஏேத�ம் ெபா�ட்கள் ஆ�ம். 

 �லம் என்ப� உமிழ்� உ�வாகின்ற இடமா�ம் (அதாவ� வண்ணப்�ச்� அைறயி�ள்ள 
காற்ேறாட்ட அைமப்�, உலர்த்தி ெசல்வழிகள், ெகாதிகலன் ெவளிேயற்றம்). 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. நிைலயான காற்� உமிழ்� �லங்கைள அைடயாளம் கா�தல். சரக்�களின் விவரப்பட்�ய�ல் 
�லத்தின் இ�ப்பிடத்ைத�ம், மா�ப�த்திகளின் வைககைள�ம் ேசர்க்க ேவண்�ம். 

b. ெவளிேயற்றப்பட்ட மா�ப�த்திகளின் அள�. ெபா�ந்தக்��ய உள்�ர் ஒ�ங்��ைறக�டன் அளைவ 
ஒப்பிட�ம். 

c. காற்� மா�பாட்�க் கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள (எ.கா., காற்� மா�பாட்�ச் சாதனங்கள், ெசயல்�ைற 
ேமம்பா�கள்) அைடயாளம் கா�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் மாற்� உமிழ்�களின் தாக்கங்கைளக் �ைறக்க 
அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� இணங்க, காற்� உமிழ்�க�க்கான ேதைவயான 
அ�மதிகள், பதி� ெசய்தல், மற்�ம்/அல்ல� அங்கீகாரம் ஆகியவற்ைறப் பராமாிக்க ேவண்�ம். 

b. விைனத்திறைனச் ெசயல்விளக்�வதற்� காற்ேறாட்டம், காற்� மா�பாட்�க் கட்�ப்பா� மற்�ம் ெவளிேயற்ற 
அைமப்�களின் (எ.கா., ஹ்ஃபி�ம் ஹூட்ஸ் ஸ்ப்ேர �த்கள்) வ�டாந்த ெசயல்திறன் மதிப்��கைள நடத்த ேவண்�ம். 
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c. உமிழ்�கள் அ�மதி அல்ல� அங்கீகாரத் ேதைவக�க்�ள் உள்ளைத உ�தி ெசய்ய வ�டாந்த ப�ப்பாய்�ச் 
ேசாதைன ��க்கப்பட ேவண்�ம். 

d. காற்� உமிழ்�கைளப் பாதிக்�ம் சம்பவத்ைதப் �காரளித்தல் மற்�ம் நிகழ்� அல்ல� அைமப்�ச் 
ெசய�ழப்�களின் விசாரைண நடத்தப்பட ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—பணியாளர்கள் பின்வ�பவைவ �றித்த விழிப்�ட்டல் நிைலப் பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம்: 

 காற்� உமிழ்�ப் �ள்ளி �ல இடங்கள், ெவளிேயற்ற ெசல்வழிகள் மற்�ம் 
நைட�ைறயி�ள்ள ஏேத�ம் மா�க் கட்�ப்பாட்� சாதனங்கள். 

 காற்ேறாட்டம் அல்ல� மா�க் கட்�ப்பாட்�ச் சாதனம் ெசய�ழந்ததாகத் ேதான்றினால் சாியான 
பதிலளிப்� நைட�ைறகள். 

காற்� உமிழ்�கள் பராமாிப்�: மா�க் கட்�ப்பாட்�ச் சாதனங்களின் அைமப்�ச் ெசயல்திறைன 
பராமாிக்கின்ற மற்�ம் ப�ப்பாய்� ெசய்�ம் பணியாளர்கள் �றிப்பிட்ட இயக்கத் ேதைவகள் மற்�ம் 
ெநறி�ைறகளில் பயிற்சி ெபற ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம்.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

 பிற பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��கைளப் ேபண ேவண்�ம். 
 
 
 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� 
உயர் சட்டத் ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப 
வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-1 
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தரநிைல 
 

தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் ேமலாண்ைமையச் ெசய்வதற்� சப்ைளயர் ஒ� சீரான மற்�ம் த�தியான 
அ���ைறையச் ெசய�ல் காட்�கிற�, இந்த ேமலாண்ைமயான� விைனத்திறனான மற்�ம் சட்டப்ப� 
இணக்கமான இரசாயனப்ெபா�ள் ேமலாண்ைமத் திட்டத்தால் ஆதாிக்கப்ப�கிற�. இந்தத் திட்டமான�, 
இரசாயனப்ெபா�ட்களின் பா�காப்பான ைகயா�ைக, ேசமிப்�, உபேயாகம், ெகாள்�தல் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தல் 
ஆகியவற்ைற ஏற்பா� ெசய்வதன் �லம், பணியாளர்க�க்�ம் �ழ�க்�ம் �கர்ேவா�க்�ம் ஏற்ப�ம் 
இரசாயனப்ெபா�ள் ஆபத்�கைளத் ெதளிவாக அைடயாளம் கண்�, தணிக்கிற�. 

 சப்ைளயர், தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கள் பட்�யல் (RSL) மற்�ம் உற்பத்தி தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கள் 
பட்�யல் (MRSL) ஆகியவற்�டனான இணக்கத்ைதப் ேப�ம் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்�, உற்பத்தியில் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் இரசாயனத் தீங்�கைளக் �ைறப்பதன் �லம் ெதாடர்ந்� ெசயல்திறைன ேமம்ப�த்�கிறார்.  

 

தனித்த Nike Nanomaterial CLS இப்ேபா� இந்த தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் 
ேமலாண்ைம CLS-இல் உட்ெபாதிந்�ள்ள ேதைவகளாக மாற்றப்பட்�ள்ள� 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, RSL மற்�ம் MRSL திட்டங்கள் உ�வாக்கப்பட்�, நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத 
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, (1) தீங்கான இரசாயனவியல்கள் எவ்வா� ெதாழில்சார் உடல்நலம், �கர்ேவார்கள் மற்�ம் 
�ற்�ச்�ழைலத் தாக்கக் ��ம் என்பைதப் �ாிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம் மற்�ம் (2) உற்பத்தி இரசாயனப்ெபா�ட்க�டன் 
பா�காப்பாகப் பணியாற்�வதற்கான உத்திகைளத் திட்டமிட ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors, (1) RSL/MRSL உடனான இணக்கத்ைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் (2) 
அைனத்�ப் பணியாளர்க�ம் RSL மற்�ம் MRSL ேமலாண்ைமத் தரநிைலயின் ேதைவகள் �றித்� 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம் அவற்�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

Employees RSL மற்�ம் MRSL ேமலாண்ைமத் தரநிைலயின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 The Nike, Inc. தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கள் பட்�யல் (RSL) என்ப� ��க்கப்பட்ட ெபா�ட்கள், தயாாிப்�கள் 
மற்�ம் ெதாடர்பான ெபா�ட்களில் இரசாயன இணக்கத்திற்கான தரநிைலயா�ம். RSL 
www.nikeincchemistry.com-இல் கிைடக்கிற�.  

 உற்பத்த� தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் பட்�யல் (MRSL) என்ப� இரசாயன �த்திரங்கைளக் ெகாள்�தல் 
ெசய்வதற்கான தரநிைலயா�ம், இ� சப்ைளயர்கள் RSL இணக்கமான ெபா�ட்கள் மற்�ம் தயாாிப்�கைள தயாாிக்க 
உத�வேதா�, Nike-இன் கழி�நீர் �த்திகாிப்� வழிகாட்�தல்கைளச் சந்திப்பதற்�ம் (கழி�நீர் CLS-இல் 
�றிப்பிடப்பட்�ள்ள�) வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. MRSL ஆன� Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) 
அைமப்பின் www.roadmaptozero.com என்ற வைலத்தளத்தில் கிைடக்கிற� 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற 
�ைறந்தபட்சமாக உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 
a. உ�வாக்கங்கள் மற்�ம் ெபா�ட்கள் (RSL மற்�ம் MRSL) ஆகியவற்றில் அைனத்� சாத்தியமான 

தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கைள�ம் கண்டறி�ம் அ���ைற. 
b. தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கைளக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க எ�க்கப்ப�ம் த�ப்� நடவ�க்ைககைள 

வைரய�க்க�ம். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கீழ்கண்ட �ைறந்தபட்ச 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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ேதைவக�க்கைமய தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்களின் பயன்பாட்ைடக் �ைறக்க அல்ல� 
நீக்�வதற்கான ெசயல்�ைறகைளச் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 
a. RSL மற்�ம் MRSL இன் �திய பதிப்�க்கான அ�கல். 
b. இணக்கமான இரசாயன உ�வாக்கங்கைளக் ெகாள்�தல் ெசய்ய அ���ைறைய ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

• தலத்தில் பயன்ப�த்�ம் இரசாயனப்ெபா�ட்கைள பணியாளர்க�க்�ம், �ற்�ச்�ழ�க்�ம், 
�கர்ேவா�க்�ம் சாத்தியமான தீங்�கைளக் �ைறப்பதற்� MRSL வழிகாட்டைலப் பின்பற்றி 
ெகாள்�தல் ெசய்ய ேவண்�ம் 

• Nike-இன் RSL மற்�ம் ZDHC MRSL இரண்��ம் பட்�ய�டப்பட்ட தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள்க�க்� 
எதிராக SDS/MSDS-ஐ ஒப்பி�வதற்கான ஒ� ெசயலாக்கம் 

c. அைனத்� இரசாயனப்ெபா�ட்களின் �ல்�யமான சரக்� விவரப்பட்�யல்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய 
பா�காப்�த் தர�த் தாள்கைள (MSDS/SDS) பராமாிக்க ேவண்�ம். 

d. இணங்காத இரசாயன உ�வாக்கங்கள், ெபா�ட்கள் மற்�ம் தயாாிப்�கைள அைடயாளம் கண்�, பிாித்� 
ைவக்க ேவண்�ம். 

e. வழக்கமான மற்�ம் சீரற்ற ேசாதைன �றித்த RSL வழிகாட்�ையப் பின்பற்ற�ம் மற்�ம் அந்தத் தரநிைலயில் 
பட்�ய�டப்பட்�ள்ள அைனத்� இரசாயன வரம்�க�க்�ம் இணங்க ேவண்�ம்.  

• RSL ேசாதைன ேதால்வி�ற்ற எந்தப் ெபா�ள் அல்ல� உ�ப்ப��ம் தனிைமப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் 
f. RSL ேசாதைனத் ேதால்வி ஏற்பட்டால் RSL ேதால்வித் தீர்மானச் ெசயலாக்கத்ைதப் பின்பற்ற ேவண்�ம், �ல 

காரணம் மற்�ம் சாியான நடவ�க்ைககள் �றித்த விாிவான ஆவணங்கள் உட்பட. 

 பாிந்�ைரக்கப்பட்ட ச�றந்த நைட�ைறயாக, சப்ைளயர் இவற்�க்காக Nike’s 
Chemistry இலக்�கள் மற்�ம் அமலாக்க வழிகாட்ட�ன் �ாிந்�ணர்ைவ 
ஆதாிக்க, Nike Chemistry Playbook-ஐக் கலந்தாேலாச�த்�, பின்பற்ற ேவண்�ம்: 
• உள்ளீட்� ேமலாண்ைம 
• இரசாயனப்ெபா�ள் சரக்� விவரப்பட்�யல் ேமலாண்ைம 
• இரசாயனப்ெபா�ள் பயன்பா�ம் ைகயா�ைக�ம் 
• தனித்�வ ெபா�ள் ெகாள்ைககள் 
• ச�றந்த இரசாயனவியைலப் பயன்ப�த்�தல்  

3. பயிற்ச�— RSL பயிற்சி கட்டாயம், ேம�ம் ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்க�க்� இ� 
ஆண்�க�க்� ஒ��ைற வழங்கப்பட ேவண்�ம். இரசாயனப்ெபா�ட்கள் ேமலாண்ைமப் பயிற்சி�ம் உள்ள�. 
பயிற்சி அறி��த்தல்க�ம் அ�க�ம் www.nikeincchemistry.com-இல் கிைடக்�ம்.  

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, RSL பயிற்சிப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 
ேசாதைனப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, RSL ேசாதைனப் பயிற்சிப் 
பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 
அசம்பாவிதப் பத��கள்: 5 ஆண்�க�க்� RSL ேதால்விக�க்கான RSL ெசய�ழப்�த் தீர்� 
ஆவணப்ப�த்தைலப் ேபண ேவண்�ம்.  
பிற பத��கள்:  

a. �ைறந்தபட்சம் 2 ஆண்�க�க்� தலத்தில் அைனத்� இரசாயனப் ெபா�ட்க�க்�மான இரசாயனச் சரக்� 
விவரப்பட்�யல். 

b. தீங்கான ெபா�ட்கள் CLS-இல் �றிப்பிட்�ள்ளவா� காப்பகப்ப�த்தப்பட்ட MSDSகள். 
c. �ைறந்தபட்சம் 2 வ�டங்க�க்� RSL ேசாதைனயில் ேதால்வி��ம் ெபா�ட்க�க்� ெபா�ட்கள் 

கண்�பி�ப்�த் தகவல். 
  

http://www.nikeincchemistry.com/
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பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� 
ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

NIKE CLSகைளப் பார்க்க�ம்: 
 தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் 
 தீங்கிைழக்�ம் கழி� 
 கழி�நீர் 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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தரநிைல 
 

 

தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் ேமலாண்ைமையச் ெசய்வதற்� சப்ைளயர் ஒ� சீரான மற்�ம் த�தியான 
அ���ைறையச் ெசய�ல் காட்�கிற�, இந்த ேமலாண்ைமயான� விைனத்திறனான மற்�ம் சட்டப்ப� 
இணக்கமான இரசாயனப்ெபா�ள் ேமலாண்ைமத் திட்டத்தால் ஆதாிக்கப்ப�கிற�. இந்தத் திட்டமான�, 
இரசாயனப்ெபா�ட்களின் பா�காப்பான ைகயா�ைக, ேசமிப்�, உபேயாகம், ெகாள்�தல் மற்�ம் 
அப்�றப்ப�த்தல் ஆகியவற்ைற ஏற்பா� ெசய்வதன் �லம், பணியாளர்க�க்�ம் �ழ�க்�ம் �கர்ேவா�க்�ம் 
ஏற்ப�ம் இரசாயனப்ெபா�ள் ஆபத்�கைளத் ெதளிவாக அைடயாளம் கண்�, தணிக்கிற�. 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ள் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, கண்�ப்பாக தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ள் ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் 
உ�வாக்கி, ேபணி, நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ள் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகள் �றித்� பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் 
கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய 
ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 தீங்க�ைழக்�ம் ெபா�ள் என்ப�, ஒன்� அல்ல� பின்வ�ம் ெப�ம்பாலான பண்�கைள ெகாண்ட 
ெபா�ட்கள் - எாியக்��ய, அாிக்கக்��ய, எதிர்விைன ஏற்ப�த்தக் ��ய, நச்�த்தன்ைம வாய்ந்த – 
மற்�ம் பயன்ப�த்�ம்ேபாேதா, இ�ப்�ைவக்�ம்ேபாேதா, இடம்மாற்�ம்ேபாேதா உட�க்�, 
பா�காப்பிற்�, �ற்�ச்�ழ�க்� அல்ல� ெபா�ட்க�க்� அபாயத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ய�. இந்த 
வார்த்ைத தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் மற்�ம் தீங்கிைழக்�ம் கழி�கைள உள்ளடக்கிய�. 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. அைனத்� சாத்தியமான தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கைள�ம் கண்டறிய ஒ� க�த்�க்கணிப்�. 

b. நிைல, வைக (எ.கா. உள்ளி�த்தல், ேதால் ெதா�ைக, வி�ங்�தல் ேபான்றைவ) மற்�ம் ெவளிப்ப�த்தல் 
காலஅள�. 

c. பயன்ப�த்திய ெபா�ளின் அள� மற்�ம் இடம். 

d. எ�க்க ேவண்�ய த�ப்� நடவ�க்ைககள் (எ.கா. காற்ேறாட்டம், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம், அவசர 
�ளிக்�ம் அல்ல� கண் க��ம் நிைலயங்கள்). 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்க�டன் 
ெதாடர்பான ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� 
�ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. ெபா�ள் பா�காப்�த் தர�த் தாள்கள் (MSDS) அைனத்� தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்க�க்�ம் கிைடக்க 
ேவண்�ம். ெபா�ள் பா�காப்�த் தர�த் தாள் இல்லாமல் தீங்கிைழக்�ம் உள்ளடக்கம் எ��ம் 
அ�மதிக்கப்படா�. தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்தப்பட்� ேசமித்� ைவக்கப்ப�ம் எல்லா 
இடங்களி�ம் MSDS இ�க்க ேவண்�ம். 

b. அைனத்� தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்க�ம் ெபா�த்தமான ெகாள்கலன்களில் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் 
தீங்� தகவல் அதில் ெபயாிடப்பட ேவண்�ம். ெகாள்கலன்கள்: 

 நல்ல நிைலயில் இ�க்க ேவண்�ம். 
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 உள்ளடக்கங்க�டன் இணக்கமாக இ�க்க ேவண்�ம். 

 பணியாளர்களின் ெமாழியில், ப�க்கக்��ய மற்�ம் நல்ல நிைலயில் உள்ள ெமாழியில் 
ேலபிளிடப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 பயன்பாட்�ல் இல்லாத எல்லா ேநரங்களி� �டப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 அைனத்� �க்கிய எாியக்��ய ெபா�ள் ெகாள்கலன்க�ம் பிைணக்கப்பட்�, 
தைரயிறக்கப்பட்ட/�ைதக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 ெவற்�க் ெகாள்கலனகள் ேசமிப்�ப் ப�தித் ேதைவகளின்ப� ேலபிளிடப்பட்� ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

c. ேசமிப்�ப் ப�தித் ேதைவகள்: 

 ேசமிப்�ப் ப�திகள் பா�காக்கப்பட்�ம் �டப்பட்�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

 ெகாள்கலன்கள் உட்�கா ேமற்பரப்�களில் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 ேசமிப்�ப் ப�திகளில் ேபா�மான காற்ேறாட்டம் மற்�ம் அ�கக்��ய அவசர ஐவாஷ் அல்ல� 
ஷவர் நிைலயங்கள் இ�க்க ேவண்�ம். 

 இந்த ப�திகளில் உண�ண்�வ�, �ைகபி�ப்ப� மற்�ம் ��ப்ப� அ�மதிக்கப்படா�. 

 208.2 �ட்ட�க்�ம் (55 ேகலன்) அதிகமான ெபா�ட்க�க்� இரண்டாம்நிைலக் ெகாள்கலன் இ�க்க 
ேவண்�ம், இ� மிகப்ெபாிய ெகாள்கலனின் அளவில் �ைறந்தபட்சம் 110% ஆக இ�க்க ேவண்�ம். 

 ெகாள்கலன்க�க்� இைடேய ேபா�மான நடக்�ம் இைடெவளி பராமாிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 ெகாள்கலன்கள் கண்�ப்பாக அள�க்� அதிகமாக ேசமிக்கப்படக் �டா�. 

 இணக்கமற்ற ெபா�ட்கள் கண்�ப்பாகப் பிாித்ெத�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 தீப்பற்றக்��ய மற்�ம் எாியக்��ய ெபா�ட்கள் கண்�ப்பாக தீப்பற்றல் �லங்களி��ந்� 
�ரமாகேவ ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

d. அ�த்தப்பட்ட எாிவா� சி�ண்டர்கள்: 

 வி�ந்�வி�வதி��ந்� த�க்க, நிமிர்த்தி, பத்திரமாகச் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 எாிவா� மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தீங்�கைளக் கண்டறிய ேலபிளிடப்பட ேவண்�ம். 

 தீப்பற்றல் �லங்கள், அாிக்�ம் வளிமண்டலங்கள் மற்�ம் தீவிரமான வானிைல நிைலைமகளி��ந்� 
�ரமாகச் ேசகாிக்கப்பட ேவண்�ம். 

 ெவற்� மற்�ம் �� சி�ண்டர்கள் சாியான �ைறயில் ேலபிளிடப்பட்�, பிாித்ெத�க்கப்பட ேவண்�ம். 

e. தீங்கான ெபா�ட்கைள இடமாற்�தல்: 

 எாியக்��ய ெபா�ள் ெகாள்கலன்க�ம் பிைணக்கப்பட்�, தைரயிறக்கப்பட்ட/�ைதக்கப்பட்��க்க 
ேவண்�ம். 

 பகிர்ந்தளிக்கின்ற ெகாள்கலன்க�க்�க் கீேழ ட்ாிப் ட்ேரகள்/ேபன்கள் ைவக்கப்பட ேவண்�ம். 

 உட்�கா ேமற்பரப்�களில் பகிர்ந்தளிப்� நடக்க ேவண்�ம். 

 கசி�கள் அல்ல� சிந்தல்கள் உடன�யாகச் �த்தம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

f. தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம் மற்�ம் ேசமித்� ைவக்கப்பட்��க்�ம் இடங்களில் 
ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட சிந்தல் எதிர்விைனத் திட்ட�ம் உபகரண�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்க�டன் பணி�ாி�ம் பணியாளர்க�க்� ஆண்�ேதா�ம் மற்�ம் தீங்�கள், 
ெசயலாக்கங்கள் அல்ல� ெசயல்�ைறகள் மா�ம் எந்த ேநரத்தி�ம் பயிற்சியளிக்க ேவண்�ம். பயிற்சியில் 
அடங்�பைவ: 

 தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்களின் பண்�கள் மற்�ம் ஆபத்�. 

 ெபா�ள் பா�காப்�த் தர�த் தாள்கள். 

 ேலபிளி�தல்.  
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ச�ந்தல் எத�ர்விைனத் த�ட்டம்: சிந்தல்க�க்� எதிவிைனயளிக்�ம் கடைமகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட 
பணியாளர்கள், வ�டாந்திர சிந்தல் எதிர்விைனத் திட்டப் பயிற்சிையப் ெபற ேவண்�ம். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண 
ேவண்�ம். சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் 
ம�த்�வப் பதி�கைள ெவளிப்ப�த்தக் �டா�. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்�க�ம் 
ஆவணங்களில் பதி�ெசய்யப்பட ேவண்�ம். இந்தப் பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� 
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ள் சரக்� விவரப்பட்�யல். 

b. அைனத்� தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்க�க்�ம் நடப்� MSDSகள். 

c. ேவதியியல் பயன்பாட்�க் காலத்�டன் ேம�ம் 30 ஆண்� கால நீளத்திற்�க் காப்பகப்ப�த்திய MSDSகள். 

d. தீங்கிைழக்�ம் ெபா�ட்கள் சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� ேவைலக�க்காக�ம் தற்ேபாைதய ஆபத்� 
மதிப்��கள். 

e. நடப்� சிந்தல் எதிர்விைனத் திட்டம். 
 

 
 
 
 
 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� 
உயர் சட்டத் ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப 
வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 3-1 
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தரநிைல 
சப்ைளயர், திட/தீங்கிைழக்கக் ��ய கழி� அைனத்ைத�ம் உள்�ர் ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் Nike 
தரநிைலகளின்ப� �ைறயாக ேவ�ப�த்தி, நிர்வகித்�, ேவறிடத்திற்� அ�ப்பி, அப்�றப்ப�த்�கிறார். ேதைவயான 
அ�மதிப்பத்திரங்கள் அைனத்ைத�ம் ெபற ேவண்�ம், அேதா� திட/தீங்கிைழக்கக் ��ய கழி� ெவன்டர்கள் 
�ைறயாகத் த�தி ெபற்�, உாிமம் ெபற்�ள்ளைத உ�திெசய்ய ேவண்�ம். சப்ைளயர், ெபா�ள் விைனத்திறத்ைத�ம் 
மதிப்�க் �ட்டப்பட்ட ம��ழற்சிைய�ம் அளவிட்�, ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�கிறார். 

 தீங்கிைழக்�ம் கழி� உற்பத்திையக் �ைறக்க�ம், தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேமலாண்ைம மற்�ம் அகற்ற�டன் 
ெதாடர்�ைடய மனித ஆேராக்கியத்திற்�ம் �ழ�க்�ம் ஏற்ப�ம் ஆபத்�கைளக் �ைறக்க�ம் 
ெகாள்ைககைள�ம் நைட�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம். 

 உாிமம் மற்�ம் த�திெபற்ற தீங்கிைழக்�ம் கழிைவ இடம் மாற்�பவர்கள், ம��ழற்சி ெசய்பவர்கள் மற்�ம் 
ெவளிேயற்�ம் இடங்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்� ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி 
ெசயல்ப�த்த�ம், ேம�ம் அவர்கள் �ற்�ச்�ழல் ேமலாண்ைம பயிற்சிையப் (எ.கா., நிலத்திேலா நீாிேலா 
திறந்தெவளி ெவளிேயற்றத்திற்� அ�மதிக்காைம) ெபற்�ள்ளனரா என்� சாிபார்க்க ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, தீங்கிைழக்�ம் கழி�ச் ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, அமல்ப�த்தப்பட்�, 
பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative தீங்கிைழக்�ம் கழி�ச் ெசயல்�ைறகைள நி�வ, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� தீங்கிைழக்�ம் கழி�ச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 
�றித்� பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய 
ேவண்�ம். 

Employees தீங்கிைழக்�ம் கழி�ச் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய 
ேவண்�ம்.  

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 தீங்க�ைழக்�ம் கழி� என்ப� ஒன்� அல்ல� பின்வ�ம் ெப�ம்பாலான பண்�கைள ெகாண்ட ெபா�ட்கள் - 
எாியக்��ய, அாிக்கக்��ய, எதிர்விைன ஏற்ப�த்தக் ��ய, நச்�த்தன்ைம வாய்ந்த – மற்�ம் தவறான �ைறயில் 
நடத்�ம்ேபாேதா, இ�ப்�ைவக்�ம்ேபாேதா, இடம்மா�ம்ேபாேதா உட�க்�, பா�காப்பிற்�, �ற்�ச்�ழ�க்� 
அல்ல� ெபா�ட்க�க்� அபாயத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ய�.  

 தீங்க�ைழக்�ம் கழி� �ைண ஒப்பந்ததாரர்: தீங்கிைழக்�ம் கழிைவக் ைகயா�தல், நிர்வகித்தல், 
இடம்மாற்�தல், பயன்ப�த்தி நடத்�தல் அல்ல� அகற்�வ� ஆகியவற்�க்கான வழங்�வதற்காக சப்ைளயர் 
�ைண ஒப்பந்தமி�ம் �ன்றாம் தரப்� ெவண்டர்கள். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. அைனத்� தீங்கிைழக்�ம் கழி� நீேராட்டங்கைள�ம் அைடயாளம் கா�தல். 

b. உ�வாக்கப்ப�ம் தீங்கிைழக்�ம் கழி�களின் அளைவ�ம் �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் மனித பாதிப்ைப�ம் 
தீர்மானித்தல். 

c. எ�க்கப்பட ேவண்�ய த�ப்� நடவ�க்ைககைள (எ.கா., காற்ேறாட்டம், தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம், 
அவசர �ளிக்�ம் அல்ல� கண் க��ம் நிைலயங்கள், �ைறயான ேலபிளிங் மற்�ம் மார்க்கிங், தீங்கிைழக்�ம் 
கழி� �ைணஒப்பந்ததாரர் ேமலாண்ைமத் திட்டம்) ெசயல்ப�த்�தல். 
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2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—மாததிற்� 100 கிேலா (220 ப�ண்�கள்) அல்ல� அதிக 
தீங்கிைழக்�ம் கழிைவ உ�வாக்�கின்ற அல்ல� ேசமிக்கின்ற ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், தீங்கிைழக்�ம் கழி�டன் 
ெதாடர்பான ஆபத்ைதக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் 
பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. �லங்கைள�ம் உ�வாக்கப்ப�ம் தீங்கிைழக்�ம் கழிவின் அளைவ�ம் அைடயாளம் கா�தல். 

b. உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� இணங்க தீங்கிைழக்�ம் கழி� உற்பத்தி, ேசமிப்� மற்�ம் 
அகற்ற�க்� ேதைவயான அைனத்� அ�மதிகைள�ம் ெப�தல். 

c. தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�ப் ப�தித் ேதைவகள்: 

a. ேசமிப்�ப் ப�திகள் பா�காக்கப்பட ேவண்�ம் 

b. ேசமிப்�ப் ப�திகளில் ேபா�மான காற்ேறாட்டம் மற்�ம் அ�கக்��ய அவசர ஐவாஷ் ஷவர் 
நிைலயங்கள் இ�க்க ேவண்�ம் 

c. உணவ�ந்த, �ைகக்க அல்ல� ��க்கக் �டா� என்பைதக் �றிப்பி�ம் அறி�றிகள் 
ைவக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம் 

d. தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�ப் ப�திகள் கண்�ப்பாக மைறக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம் 

e. இரண்டாம் காப்பி�தலான� ெமாத்தக் ெகாள்கலன் ெகாள்ளள�களான 55 ேகலன்கைள (208 
�ட்டர்கள்) மீ�ம்ேபா� மிகப்ெபாிய ெகாள்கலனின் ெகாள்ளளவின் �ைறந்தபட்சம் 110% இ�க்க 
ேவண்�ம் 

f. ேதைவயான தனிநபர் பா�காப்� உபகரணம் (PPE) உள்ளிட்ட கசி� எதிர்விைன உபகரணம் 
கண்�ப்பாக தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�ப் ப�திக்� அ�காைமயில் ைவக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம் 

g. தீப்பற்றக்��ய மற்�ம் எாியக்��ய கழி�கள் கண்�ப்பாக தீப்பற்றல் �லங்களி��ந்� �ரமாகேவ 
ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம் 

h. ெபா�ந்தாத கழி�கள் கண்�ப்பாக பிாித்ெத�க்கப்பட ேவண்�ம் 

i. ெகாள்கலன்க�க்� இைடேய ேபா�மான இைடெவளி பராமாிக்கப்பட ேவண்�ம் 

j. ெகாள்கலன்கள் கண்�ப்பாக அள�க்� அதிகமாக ேசமிக்கப்படக் �டா� 

k. தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�ப் ப�தியான� தனியாக தீங்கற்ற கழி�களி��ந்� அ�கில் இல்லாமல் 
ைவக்கப்பட ேவண்�ம் 

d. தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�க் ெகாள்கலன்கள் ேதைவகள்: 

a. ெகாள்கலன்கள் உட்�கா ேமற்பரப்�களில் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம் 

b. ெகாள்கலன்கள் மற்�ம் கழி� கண்�ப்பாக ெபா�த்தமாக இ�க்க ேவண்�ம் 

c. ெகாள்கலன்கள் கண்�ப்பாக நல்ல நிைலயில் இ�க்க ேவண்�ம் 

d. அைனத்�க் ெகாள்கலன்க�ம் கண்�ப்பாக ெதளிவாக தீங்கிைழக்�ம் கழி� என்� ேலபிளிடப்பட்� 
கழி� அைடயாளம் மற்�ம் தீங்�கள் உள்ளிடப்பட்� இ�க்க ேவண்�ம் 

e. கழிைவ இடமாற்�ம் ேநரம் தவிர, அைனத்� ேநர�ம் ��கள் கண்�ப்பாக �டப்பட்��க்க ேவண்�ம் 

e. ஒ� கழி� �ைறப்� மற்�ம் �ைறந்தபட்சமாக்கல் திட்டத்ைத ஆவணமாக்கி ெசயல்ப�த்த�ம். 
 

 ஒ� பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நல்ல நைட�ைறயாக, சப்ைளயர் தீங்க�ைழக்�ம் கழி� 
உற்பத்த�ையக் �ைறக்�ம் ஒ� வ�டாந்த�ர த�ட்டத்ைத உ�வாக்க ேவண்�ம். 

f. தீங்கிைழக்�ம் கழி� ேசமிப்�ப் ப�திகைள வாராந்திர ஆய்�கைள நடத்தி ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 
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g. தீங்கிைழக்�ம் கழிைவ ஏற்�ைடய கால வரம்�க்�ள் கண்�ப்பாக அகற்றப்பட ேவண்�ம் (வரம்�கள் உள்�ர் 
சட்டத்தில் �றிப்பிடப்படவில்ைல என்றால், சிறிய மற்�ம் ெபாிய அளவிலான உற்பத்தியாளர்க�க்கான 
அெமாிக்கச் �ற்�ச்�ழல் த�ப்� ஏெஜன்சி-EPA ேதைவகைளப் பார்க்க�ம்). 

h. உாிமம்ெபற்ற மற்�ம் அ�மதிக்கப்பட்ட தீங்கிைழக்�ம் கழி� �ரான்ஸ்ேபார்ட்கள், �த்திகாிப்� மற்�ம் 
அகற்�தல் வசதிகைளப் பயன்ப�த்த�ம். 

 

 ஒ� பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நல்ல நைட�ைறயாக, சப்ைளயர் தீங்க�ைழக்�ம் 
கழி� �ைணஒப்பந்ததார�க்கான த�த� மற்�ம் கண்காணிப்பிற்கான ஒ� 
��ைமயான மற்�ம் நிைலயான நைட�ைறையப் பயன்ப�த்த�ம். த�த� 
ெசயல்�ைறகள் பின்வ�வனவற்ைறக் ெகாண்��க்க�ம்: 
• �ைணஒப்பந்ததாரரால் நிரப்பப்பட்ட �ன்த�தி ப�வம், பின்வ�வனவற்ைற 

உள்ளடக்கி�ள்ள�: 
o வரலாற்� ெசயல்திறன் 
o கடைமப்ெபா�ப்� காப்�� கவேரஜ் 
o சட்டாீதியில் ேதைவப்ப�ம் அ�மதிகள் மற்�ம் உாிமங்களின் 

சான்� 
• �ைணஒப்பந்ததாரர்கைள ஏற்றல் மற்�ம் நிராகாித்த�க்கான அள�ேகால் 
• �ைணஒப்பந்ததாராின் வசதிகளின் ஆன்ைசட் மதிப்��கள் மற்�ம் 

ஆய்�கள் 
• �ைணஒப்பந்ததாராின் ெசயல்பா�களின் வ�டாந்திர மதிப்�டான� Nike 

கழி� விற்பைனயாளர் ேமலாண்ைம மற்�ம் மதிப்�ட்� 
வழிகாட்�தல்க�டன் ஒத்தி�க்கிற� 

• தீங்கிைழக்�ம் கழி� �ைணஒப்பந்ததாரர்களின் வ�டாந்திர மதிப்�ட்�ன் 
அ�ப்பைடயில் ேதர்ந்ெத�த்தல் ெசயல்�ைறயின் �றிப்பிட்ட கால 
இைடெவளிகளிலான ம�ஆய்� 

i. Nike தீங்கிைழக்�ம் கழி� �ைணஒப்பந்ததாரர்களின் தன� ெசாந்த ம�ஆய்ைவ நடத்�வதற்கான 
உாிைமையத் தக்கைவத்�ள்ள�. ��தலாக, அகற்�தல் நைட�ைறகைளக் கைடபி�ப்பதற்கான 
ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட சாிபார்த்த�டன் Nike-க்� வழங்க ஒ� சப்ைளயர் Nike -க்�த் ேதைவப்படலாம்.  

j. இங்ேக வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா� தீங்கிைழக்�ம் கழிவின் ஆன்ைசட் எாித்தல் அல்ல� அகற்�தல் 
தைடெசய்யப்பட்�ள்ள� 

3. பயிற்ச� 

தீங்க�ைழக்�ம் கழி� ேமலாண்ைம: தீங்கிைழக்�ம் கழிவின் ேமலாண்ைமப் பணியில் (எ.கா, ேசகாித்தல், 
திடமாக்�தல், ேசமித்தல், அைத �ைறப்ப�த்த/அகற்�வதற்காக அ�ப்�வதற்� தயார்ப்ப�த்தல்) ஈ�ப�ம் 
பணியாளர்கள் பணியில் ெதாடக்கப் பயிற்சியிைன�ம், அதன்பின்னர் வ�டாந்திரப் ��ப்பித்தல் பயிற்சியிைன�ம் 
ெப�வர். பயிற்சித் தைலப்�களில் அடங்க ேவண்�யைவ:  

• அைடயாளம் கா�தல்/தீர்மானித்தல் 

• ைகயா�தல் 

• சி�மமாக்கம் 

• தர� ேசகாிப்� 

• ஆவணப்ப�த்தல் 

• ேபாக்�வரத்�, ேசமிப்� மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தல் ஆபத்�கள், தாக்கங்கள் மற்�ம் ேதைவகள் 
  



  

தீங்கிைழக்�ம் கழி� CLS – பக்கம் 155 ெசப்டம்பர் 2017 
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4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

கழி� ெவளிேயற்றப் பத��கள்: ஆபத்தான கழிவின் பதி�கள் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்கியி�க்க ேவண்�ம்: 
ெபா�ளின் ெபயர்; இயற்ெபா�ள் சார்ந்த நிைல; மற்ற ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கள் (தீ பற்�ம் தன்ைம, அாிப்� 
தன்ைம, நச்� தன்ைம அல்ல� எதிர்விைன தன்ைம); ெவளியில் அ�ப்பப்பட்ட அள� மற்�ம் ேததி; 
ேதாற்�வித்த இடத்தின் வணிகப் ெபயர் மற்�ம் �கவாி/கழிைவ உற்பத்தி ெசய்பவர், இடமாற்�பவர், 
ேதக்கிைவக்�ம் இடம் மற்�ம் இ�தியாக ெவளிேயற்�ம் நி�வனம்; மற்�ம் ேபாக்�வரத்திற்கான ெதளிவாக 
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ�தி ெவளிேயற்ற வசதி சான்றிதழ் ரசீதின் நகல். பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 
ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் பதி�கைளப் ேபண 
ேவண்�ம். 

ம�த்�வப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ெதாழிற்சாைல�ம் ம�த்�வப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்பின் �ைறந்தபட்ச காலத்�டன் ேம�ம் 30 வ�டங்க�க்� பா�காப்பாகப் ேபண ேவண்�ம். 
சட்டத்தால் ேகாரப்பட்டால் தவிர, பணியாளாின் ெவளிப்பைடயான எ�த்��ல ஒப்�தல் இல்லாமல் ம�த்�வப் 
பதி�கள் ெவளிப்ப�த்தப்படா�. 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் 
ேபண ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. தற்ேபாைதய ஆபத்� மதிப்��ம் ேதைவயான அ�மதி�ம். 

b. �ைறந்தபட்சம் 1 வ�டத்திற்கான ஆய்�கள். 

c. சப்ைளயரால் பயன்ப�த்தப்ப�ம் உாிமம்/அ�மதி ெபற்ற ஆபத்தான கழிைவ எ�க்�ம் �ைண 
ஒப்பந்ததாரர்களின் பட்�யல். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “ஆபத்தான ெபா�ட்கள்” நடத்ைத தைலைமத்�வ தரநிைல. 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-9 

 Nike கழி�ப் பணி ேவண்டார் ேமலாண்ைம மற்�ம் மதிப்�� வழிகாட்டல் 
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த�டக் கழி� NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 

தரநிைல 

சப்ைளயர், திட/தீங்கிைழக்கக் ��ய கழி� அைனத்ைத�ம் உள்�ர் ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் Nike 
தரநிைலகளின்ப� �ைறயாக ேவ�ப�த்தி, நிர்வகித்�, ேவறிடத்திற்� அ�ப்பி, அப்�றப்ப�த்�கிறார். ேதைவயான 
அ�மதிப்பத்திரங்கள் அைனத்ைத�ம் ெபற ேவண்�ம், அேதா� திட/தீங்கிைழக்கக் ��ய கழி� ெவன்டர்கள் 
�ைறயாகத் த�தி ெபற்�, உாிமம் ெபற்�ள்ளைத உ�திெசய்ய ேவண்�ம். சப்ைளயர், ெபா�ள் விைனத்திறத்ைத�ம் 
மதிப்�க் �ட்டப்பட்ட ம��ழற்சிைய�ம் அளவிட்�, ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�கிறார். 

 திடக் கழிவின் ேமம்பா� மற்�ம் �ைற�ப்ப�த்த�க்காக ேமம்ப�த்�ம் மற்�ம் ெசயல்ப�த்�ம் 
ெசயல்�ைறக�ம் நைட�ைறக�ம். 

 உாிமம் மற்�ம் த�திெபற்ற கழிைவ இடம் மாற்�பவர்கள், ம��ழற்சி ெசய்பவர்கள் மற்�ம் ெவளிேயற்�ம் 
இடங்கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்� ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த�ம், 
ேம�ம் அவர்கள் �ற்�ச்�ழல் ேமலாண்ைம பயிற்சிையப் (எ.கா., நிலத்திேலா நீாிேலா திறந்தெவளி 
ெவளிேயற்றத்திற்� அ�மதிக்காைம, சாம்பல், �ெசட், அல்ல� கட்�ப்பாடற்� எாிவ� அல்ல� மா� 
ேபான்ற தயாாிப்�களி��ந்� வ�ம் �ைறயற்ற கழி� ெவளிேயற்றம்) ெபற்�ள்ளனரா என்� சாிபார்க்க�ம். 

ெபா�ப்�கள்  

Location Manager, திடக் கழிைவக் �ைறந்தபட்சமாக்கி, ேப�வதற்கான ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, 
அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக திடக் கழி�ச் ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் உ�வாக்கி, ேபணி, 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், திடக் கழி�ச் 
ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees திடக் கழிவின் ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 �ேளாஸ்� �ப் ாீைசக்க�ளிங் என்ப� Nike-க்� அசலாக சப்ைள ெசய்யப்பட்ட� ேபான்ேற Nike அங்கீகாித்த 
ெவளி விற்பைனயாளர் அேத ெபா�ள் அல்ல� அேத மாதிாியான ெபா�ைளேயா ��கைளேயா திடக் கழி� 
ம��ழற்சி ெசய்யப்ப�ம் �ைறயா�ம். 

 கம்ேபாஸ்�ங் என்ப� கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட உயிாியல் காிமப் ெபா�ள் சிைத�. 

 ட�ன்ைசக்ளிங் என்�ம் �ைற Nike மற்�ம் Nike ஸ்பான்சர் ெசய்த பங்காளர்கள் தவிர்த்�, ெவளியில் உள்ள, 
�ன்றாம் தரப்பினரால் ம��ழற்சி ெசய்யப்ப�ம் திடக் கழிவா�ம். ட�ன்ைசக்ளிங் என்ப� இன்-அ�ஸ் 
ம��ழற்சி, �ேளாஸ்� �ப் ாீைசக்கிளிங் மற்�ம் Nike-ஸ்பான்சர்� ம��ழற்சிைய உள்ளடக்கியதல்ல. 

 சக்த� மீட்� என்ப� திடக் கழி� அைனத்ைத�ம் அல்ல� அதில் ஒ� ப�திைய �டான ெபா�ள், அல்ல� மற்ற 
சக்திைய ெவளிப்ப�த்�ம் ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்த பதப்ப�த்தப்ப�ம் ெசயல்�ைற ஆ�ம்.  

 தீங்க�ைழக்�ம் கழி� என்ப� ஒன்� அல்ல� பின்வ�ம் ெப�ம்பாலான பண்�கைள ெகாண்ட ெபா�ட்கள் - 
எாியக்��ய, அாிக்கக்��ய, எதிர்விைன ஏற்ப�த்தக் ��ய, நச்�த்தன்ைம வாய்ந்த – மற்�ம் தவறான �ைறயில் 
நடத்�ம்ேபாேதா, இ�ப்�ைவக்�ம்ேபாேதா, இடம்மா�ம்ேபாேதா உட�க்�, பா�காப்பிற்�, �ற்�ச்�ழ�க்� 
அல்ல� ெபா�ட்க�க்� அபாயத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ய�. 

 எாித்� சாம்பலாக்�வ� என்ப� திடக் கழிைவ சக்தி மீட்�ச் ெசய்யாமல் எாிக்கப்ப�ம் �ைறயா�ம். 

 இன்-அ�ஸ் ம��ழற்ச� என்ப� திடக் கழிைவ சப்ைளயாின் தயாாிப்� ெசயல்�ைறக்� ேவைல தளத்திேலேய 
ம� ெசயல்�ைறக்� உபேயாகப்ப�த்�வதா�ம். 

 ேலண்�ஃபில்�ங் என்ப� ெபா�நலத்திற்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழ�க்� ஏற்ப�ம் தாக்கத்ைத �ைறக்�ம் வைகயில், 
ெபாறியியலால் வ�வைமக்கப்பட்�, நி�வப்பட்�, இயக்கப்ப�ம் திடக் கழிைவ ெவளிேயற்�ம் வசதிைய 
ெகாண்� திடக் கழிைவ நிர்வகிக்�ம் �ைறயா�ம்.  
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 Nike ஸ்பான்சர்� ம��ழற்ச� என்ப� இரண்டாம்பட்ச தயாாிப்�க�க்காக Nike ஸ்பான்சர்� ெவளி 
விற்பைனயாளரால் நிrவகிக்கப்ப�ம் திடக் கழி� ம��ழற்சி �ைறயா�ம்.  

 ம��ழற்ச� என்ப� ஒ� �திய தயாாிப்ைப தயாாிக்க திடக் கழிைவ ஒ� ெபா�ளாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
ெசயல்�ைற 

 த�டக் கழி� என்ப� சப்ைளயர் நி�வனங்களில் உ�வாக்கப்ப�ம், சரக்�கள் மற்�ம் ேசைவக�க்� 
பயன்ப�த்தப்பட்� மற்�ம் ெபா�ட்கைள தயாாிக்�ம்ேபா� அப்�றப்ப�த்தப்ப�ம் ெபா�ட்கள். இந்த விளக்கம் 
ஆபத்தான கழி�கைள உள்ளடக்கியதல்ல. திடக் கழிவின் உதாரணங்கள்: தயாாிப்பின்ேபா� ெவட்டப்ப�ம் 
மற்�ம் ேமால்�ெசய்யப்ப�ம் ெபா�ட்களின் கழி�, ேவைல தளத்தில் எனர்ஜி ெகாதிகலனின் சாம்பல், கழி� நீர் 
கச�, உண� மற்�ம் �ற்ற/ேதாட்ட கழி�, காகிதம், அட்ைட, �ணி, ேதால், ெபா�ட்கள் ேபக் ெசய்தல், 
கண்ணா� மற்�ம் உேலாக கன்ெடய்னர்கைள உள்ளடக்கிய�. 

 த�டக் கழி� �ைண ஒப்பந்ததாரர்: �ன்றாம் தரப்� விற்பைனயாளர்கள் என்பவர்கள் திடக் கழிைவ 
இடமாற்�பவர்கள், கழிைவ நிர்வகிக்�ம் ைமயம், ட�ன்ைசக்ளர்ஸ், ெவளிேயற்�ம் வசதி ெகாண்டவர்களால் 
ைகயாள, இடமாற்ற, நடத்த, ம��ழற்சி அல்ல� ெவளிேயற்ற உப ஒப்பந்தங்கைள ெபற்ற சப்ைளயர்கள். 

 உ�வா�ம் இடத்த�ேலேய �ைறத்தல் என்ப� ஒ� திடக் கழி� ேமலாண்ைம �ைறயா�ம். இம்�ைறயில், 
உ�வா�ம் இடத்திேலேய கழி�கள் த�க்கப்ப�கின்றன. ஒ� தயாாிப்� அல்ல� ெபா�ள் தன� பயன்மி� காலம் 
��வதற்� �ன்பாக, அதன் அைடயாளம் மாறாமல், அதைன மீண்�ம் பயன்ப�த்�தல் அல்ல� ேவ� ேதைவக்� 
பயன்ப�த்�த�ம் இதிலடங்�ம். 

ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் திடக் கழி�க்காக ேமற்ெகாண்ட வ�டாந்த ஆபத்� மதிப்�� 
ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. திடக் கழிைவக் ைகயா�தல், ேசகாித்� ைவத்தல், ஓாிடத்தி��ந்� மற்ேறார் இடத்திற்� அ�ப்�தல், 
ம��ழற்சி ெசய்தல் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்�தல் ேபான்றவற்�டன் ெதாடர்�ைடய உடல்நல, பா�காப்� 
மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் தீங்�கைள அைடயாளம் கா�தல். 

b. தீங்�க�டன் ெதாடர்�ைடய இடர் மதிப்��. 

c. இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்ப�த்�ம் வழிகைள அைடயாளம் கா�தல் (எ.கா. கழி�கைள வைக 
பிாித்தல், சாியாக ேலபில் �றித்தல், அைடயாளங்கள் மற்�ம் ெசாற்களின் �லம் �றித்தல், தனிநபர் 
பா�காப்� உபகரணங்கள், இடர்கைளக் �ைறத்தல், த�திவாய்ந்த திடக் கழி�ப் பணி உப-
ஒப்பந்ததாரர்கைளப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் அவர்கைள ெதாடர்ந்� கண்காணித்தல் ேபான்றைவ).  

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள 
ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

a. திடக் கழி� வைககள் அைனத்ைத�ம் �றித்த விவரப் பட்�யல். உ�வாகின்ற, ம��ழற்சி ெசய்யப்ப�கின்ற, 
அப்�றப்ப�த்தப்ப�கின்ற எல்லா திடக்கழி�களின் வைககள் மற்�ம் அள�கள் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தப்ப�ம் 
ஆைலகளின் இ�ப்பிடங்கள் ஆகிய விவரங்கைள இந்த விவரப் பட்�யல் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

b. திடக் கழி�க் �ைறப்�த் திட்டம். உ�வா�ம் இடத்திேலேய திடக் கழி�கைளக் �ைறப்பதற்கான வாய்ப்�கள் 
மற்�ம் அதற்காக ெசய்யப்ப�ம் �யற்சிகைள அைடயாளம் காண ேவண்�ம், ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். 

 

 பாிந்�ைரக்கப்ப�ம் நைட�ைற: சப்ைளயர் த�டக் கழி�கைள பின்வ�ம் 
ப�நிைலப்ப� நிர்வக�க்க ேவண்�ம்: �த�ல் உ�வா�ம் இடத்த�ேலேய த�டக் 
கழி�கைளக் �ைறத்தல் என்ற உத்த�ைய பிரதானமாகப் பின்பற்ற ேவண்�ம், எாித்� 
அழிப்பைத கைடச� உத்த�யாகப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 
• உ�வா�ம் இடத்த�ேலேய �ைறத்தல் 
• உள்ேளேய ம��ழற்ச� ெசய்தல் 
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• ��ய �ழற்ச��ைறயில் ம��ழற்ச� ெசய்தல் 
• Nike நித�யளிக்�ம் த�ட்டங்கள் 
• கீழ்ேநாக்க�ய ம��ழற்ச� 
• ஆற்றல் மீட்� 
• நிலத்த�ல் �ைதத்தல் 
• எாித்� அழித்தல் 

c. மீண்�ம் பயன்ப�த்தக் ��யைவ, ம��ழற்சி ெசய்யத்தக்கைவ மற்�ம் ம��ழற்சி ெசய்ய ��யாதைவ என, 
கழி�கைள வைக பிாித்தல். இந்த ஒவ்ெவா� வைக கழி�க்�ம், தனித்தனியாக �த்தமான கண்ெடய்னர்கள் 
வழங்கப்பட. 

d. தீங்� ஏற்ப�த்தக்��ய மற்�ம் திடநிைலயில் உள்ள கழி�கைள தனியாகப் பிாித்� அ�கி�ள்ள இடங்களில் 
தனியாக ேசகாித்� ைவக்க ேவண்�ம். 

e. திடக் கழி�கைள ேசகாித்� ைவக்�மிடம், ��, பா�காப்பாக ைவக்கப்பட ேவண்�ம், அதன் ேமற்பரப்� 
நீேரா, பிற திரவங்கேளா �காத வைகயில் த�ப்�த் திறன் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

f. உாிமம்ெபற்ற மற்�ம் அ�மதிக்கப்பட்ட திடக் கழி� ெகாண்�ெசல்லல் மற்�ம் அகற்�தல் நி�வனங்கைளப் 
பயன்ப�த்த�ம். 

 

 பாிந்�ைரக்கப்ப�ம் ச�றந்த நைட�ைற: மாதம் ஒன்�க்� 4,000 க�ேலா�க்�ம் 
அத�க த�டக் கழி�கைள உ�வாக்�ம் ஆைலகள், த�டக் கழி� சம்பந்தப்பட்ட 
பணிக�க்கான உப-ஒப்பந்ததாரர்க�க்கான த�த� ஆய்� ெசய்தல் மற்�ம் 
கண்காணிப்�க்� என்� ��ைமயான மற்�ம் நிைலயான ெசயல்�ைறையப் 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். த�த� ெசயல்�ைறகள் பின்வ�வனவற்ைறக் 
ெகாண்��க்க�ம்: 
• �ைணஒப்பந்ததாரரால் நிரப்பப்பட்ட �ன்த�தி ப�வம், பின்வ�வனவற்ைற 

உள்ளடக்கி�ள்ள�: 
o வரலாற்� ெசயல்திறன் 
o கடைமப்ெபா�ப்� காப்�� கவேரஜ் 
o சட்டாீதியில் ேதைவப்ப�ம் அ�மதிகள் மற்�ம் உாிமங்களின் சான்� 

• �ைணஒப்பந்ததாரர்கைள ஏற்றல் மற்�ம் நிராகாித்த�க்கான அள�ேகால் 
• �ைணஒப்பந்ததாராின் வசதிகளின் ஆன்ைசட் மதிப்��கள் மற்�ம் ஆய்�கள் 
• �ைணஒப்பந்ததாராின் ெசயல்பா�களின் வ�டாந்திர மதிப்�டான� Nike கழி� 

விற்பைனயாளர் ேமலாண்ைம மற்�ம் மதிப்�ட்� வழிகாட்�தல்க�டன் 
ஒத்தி�க்கிற� 

• திடக் கழி� �ைணஒப்பந்ததாரர்களின் வ�டாந்திர மதிப்�ட்�ன் அ�ப்பைடயில் 
ேதர்ந்ெத�த்தல் ெசயல்�ைறயின் �றிப்பிட்ட கால இைடெவளிகளிலான 
ம�ஆய்� 

g. இங்ேக வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா� திடக் கழிவின் ஆன்ைசட் எாித்தல் அல்ல� அகற்�தல் 

தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�. 
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3. பயிற்ச�— 

த�டக் கழி� ேமலாண்ைம: பராமாிப்�, காவல் காத்தல் ேபான்ற திடக் கழி� ைகயா�ம் பணிகளில் ஈ�ப�ம் 
பணியாளர்கள் மற்�ம் ெதாழிற்சாைல ஸ்க்ராப் ேமலாண்ைம ஊழியர்க�க்� ெதாடக்கத்தில் பயிற்சி�ம் அதன் 
பிற� ெதாடர்ந்� இரண்� வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற�ம் ம�பயிற்சி�ம் வழங்கப்ப�ம். பயிற்சித் தைலப்�களில் 
அடங்க ேவண்�யைவ: 

 தீங்� ஏற்ப�த்தக்��ய கழி�கைள அைடயாளம் கா�தல் 

 ம��ழற்சிக்காக ேசகாிக்கப்ப�ம் ெபா�ள்கைளக் கண்டறிதல் மற்�ம் அைவ மா�ப�வைதத் த�த்தல் 

 சாியான திடக் கழி� ைகயா�ைக, ேசகாிப்�, ஆவணப்ப�த்தல் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தல் உத்திகள் 
மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 

 உ�வா�ம் இடத்திேலேய �ைறப்பதற்கான தனிப்பட்ட ெசயல்பாட்� ெசயல்�ைறகள் 

 தனிநபர் பா�காப்�க் க�வியின் பயன்பா� 

4. ஆவணப்ப�த்தல் — 

அப்�றப்ப�த்தல் மற்�ம் ம��ழற்ச� சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள்: திடக் கழிைவ அப்�றப்ப�த்தல் மற்�ம் 
ம��ழற்சி ெசய்தல் பற்றிய பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். இந்த 
ஆவணங்களில், கழி� பற்றிய விவரம், அள�, வந்� ேசர்ந்த ேததி மற்�ம் கழிவான� அப்�றப்ப�த்�வதற்காக 
அ�ப்பப்பட்டதா அல்ல� ம��ழற்சிக்காக அ�ப்பப்பட்டதா என்ற விவரம் ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள ஷிப்பிங் 
ேமனிஃெபஸ்ட் இ�க்க ேவண்�ம்.  

பயிற்ச�ப் பத��கள்: பணியாளர் பயிற்சி பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டத்திற்காவ� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� எல்லா சம்பவங்கள் ெதாடர்பான பதி�கைளக் 
கட்டாயமாக ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  

a. நடப்� திடக் கழி� இடர் மதிப்��. 

b. ேதைவப்ப�கின்ற கட்�ப்பாட்� அ�மதிகள். 

c. �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்கான திடக் கழி� அப்�றப்ப�த்தல் ஆவணமாக்கம். 

d. சப்ைளயர் பயன்ப�த்�கின்ற, உாிமம் ெபற்ற/அ�மதி ெபற்ற திடக் கழி�ப் பணி ெவண்டார்களின் பட்�யல். 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike “தீங்கான கழி�” ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல. 
 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-20 
 Nike கழி�ப் பணி ேவண்டார் ேமலாண்ைம மற்�ம் மதிப்�� வழிகாட்டல்கள் 

 Nike �ைறந்தபட்சக் கழி�த் திட்டக் ைகேய� 
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தரநிைல 

சப்ைளயர்கள், நன்னீர் உள்வாங்�தல்கைளக் �ைறக்கிறார்கள் மற்�ம் ெபா�த்தமான உள்�ர்ச் சட்டங்கள், 
ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் Nike தரநிைலக�க்� இணங்க கழி�நீைர ெவளிேயற்�கிறார்கள். தம� தண்ணீர் 
ஆபத்ைதப் �ாிந்�ெகாண்�, நிர்வகித்தல் மற்�ம் தம� ெசயற்பா�களில் தண்ணீர் பயன்ப�த்�வைதத் 
ெதாடர்ச்சியாகக் �ைறக்க�ம் விைனத்திறனாகப் பயன்ப�த்�வைத�ம் ேமம்ப�த்�தல் �லம், சப்ைளயர் 
நல்லெதா� தண்ணீர்க் காப்பாளராக இ�க்கப் பா�ப�கிறார். 

ெபா�ப்�கள்  

கழி�நீைர நிர்வக�த்தல், �ைறத்தல் மற்�ம் ெவளிேயற்�தல் ஆக�யவற்�க்கான ெசயல்�ைறகள் 
உ�வாக்கப்பட்�, ெசயல்ப�த்தப்பட்�, தவறாமல் பின்பற்றப்ப�க�றதா என்பைத Location/Facility Manager 
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

HSE Representative கண்�ப்பாக கழி�நீர் ேமலாண்ைம ெதாடர்பான ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, ேபணி, 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம் 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� கழி�நீைர ேமலாண்ைம ெசய்வ� பற்றி 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இதற்கான ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகளின் ேதைவக�க்�க் 
கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees கழி�நீர் ேமலாண்ைமச் ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பயிற்சியின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம் 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 

 ேநர� ெவளிேயற்றம்: கழி�நீைர �ற்�ப்�றத்தில் ேநர�யாக ெவளிேயற்�தல் (எ.கா. நிலத்தில் ெவளிேயற்�தல் 
அல்ல� ஏறி, ஓைட, கடல் ேபான்ற நீர்நிைலகளில் ெவளிேயற்�தல்) 

 மைற�க ெவளிேயற்றம்: கழி�நீைர, ஆைலயி��ந்�, கழி� நீர் உ�வா�ம் ஆைலக்� ெசாந்தமல்லாத அல்ல� 
அதனால் இயக்கப்படாத ஒ� �த்திகாிப்� ஆைலக்� அ�ப்�தல். உதாரணமாக நகராட்சி கழி�நீர் �த்திகாிப்� 
ஆைள அல்ல� ெதாழிற்�ைறப் �ங்காவின் �த்திகாிப்� ஆைலக்� அ�ப்�தல் 

 ெதாழிற்�ைற ெசயல்களின்ேபா� உ�வா�ம் கழி�நீேர ெதாழிற்�ைறக் கழி�நீர் எனப்ப�ம்.  

 �ன்னிைல �த்த�காிப்�: இப்ப� மைற�க ெவளிேயற்றத்திற்காக அ�ப்�ம் �ன்�, கழி�நீாில் உள்ள 
மா�க்கைளக் �ைறக்�ம் ெசயல் 

 கழி� நீைர இ�த�நிைலயில் அப்�றப்ப�த்�ம் �ன்�, உமிழப்பட்ட வா�க்கள் அல்ல� கழி�நீைர நன்� 
ேதய்த்� (ஸ்க்ரபிங்) �த்தப்ப�த்த உத�க�ன்ற உபகரணம் அல்ல� ெசயல்�ைறைய மா�க் கட்�ப்பாட்� 
உபகரணம் என்கிேறாம். நன்னீைரப் பயன்ப�த்தி ஸ்க்ரபிங் ெசய்� �த்தப்ப�த்�வேத, வா�க்கைள அகற்றப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் சிறந்த �ைறயா�ம். ெபௗதிக �த்திகாிப்� (எ.கா. எண்ெணய்/நன்னீர் பிாிப்பான்கள்), 
ேவதி�ைற �த்திகாிப்� (எ.கா. pH ந�நிைலயாக்கம்) மற்�ம் உயிாியல் �த்திகாிப்� ஆகியைவேய நன்னீைர 
�த்தப்ப�த்தப் பயன்ப�த்�ம் ெபா�வான �ைறகளா�ம் 

 ஆைலயி��ந்� ேநர� அல்ல� மைற�க �ைறயில் கழி�நீைர அப்�றப்ப�த்�ம் �ன்�, �த்திகாிப்� 
ெசய்யப்படாத கழி�நீைர, �த்திகாிக்காத கழி�நீர் என்கிேறாம்  

 ேசனிட்டாி கழி�நீர் என்ப�, கழிவைறகள், சிங்க், ஷவர், லாண்டாி ேபான்றவற்றில் இ�ந்� உ�வா�ம் 
கழி�நீரா�ம். 

 கச� என்ப�, (a) உயிாியல் �ைறயில் கழி�நீர் �த்திகாிக்கப்ப�ம் ேபா� உப விைளெபா�ளாக உ�வாகின்ற 
அல்ல� (b) உற்பத்தி ெசயல்களின்ேபா� உ�வா�ம் திட அல்ல� ப�தியள� திடநிைலயில் உள்ள 
ெபா�ளா�ம். 

 மைழ நன்னீர் என்ப�, க�ைமயான வானிைலயில் மைழ ெபாழிவினால் ேச�ம் நன்னீரா�ம். 

 ெதாழிற்சாைலயின் �றிப்பிட்ட ேதைவக்காக இனி பயன்ப�த்த ��யா� எனக் க�தி, ஆைலயில் இ�ந்� 
ெவளிேயற்றப்ப�கின்ற நீேர கழி�நீரா�ம்.   
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ேதைவகள் 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக உள்ளடக்�ம் 

வ�டாந்திர வ�டாந்த கழி�நீர் ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்: 

a. உள்ேள உ�வா�ம் கழி�நீர் (வசிப்�க் ��யி�ப்�கள், சைமயலைற, ஷவர், கழிவைறகள்), ெதாழிற்�ைறக் 
கழி�நீர், பிற கழி�க் �ைறப்� அைமப்�களில் இ�ந்� (எ.கா. அசிட் ஸ்க்ரபர்கள், பாய்லர் ஸ்டாக் 
ஸ்க்ரபர்கள்) வ�ம் கழி�நீர் மற்�ம் க�ைமயான வானிைலயின்ேபா� ேச�ம் நீர் ஆகியைவ உள்ளிட்ட, 
அைனத்� கழி�நீர் �லங்கைள�ம் அைடயாளம் கா�தல். 

b. ஒவ்ெவா� வைக கழி�நீர் ெவளிேயற்றத்திற்�ம், தரம், எந்த �தத்தில் பாய்கிற� மற்�ம் உடல்நல, 
பா�காப்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் தீங்�கைளப் �ாிந்�ெகாள்�தல்.  

c. த�ந்த கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமற்ற கழி�நீைர ெவளிேயற்�வதால் பிற ப�திகளில் ஏற்பட 
சாத்திய�ள்ள தாக்கங்கைளப் �ாிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். உாிைமயான நிலப்ப�தியின் எல்ைலக்�ள், 
ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட கழி�நீர் ெவளிேயற்றப் ப�திகள் இ�க்கின்ற ஆைலக�க்�, ஒவ்ெவா� கழி�நீர் 
ெவளிேயற்றப் ப�தியா�ம் பிற� ப�திகளில் ஏற்படக்��ய தாக்கங்கைளப் �ாிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

d. �ற்�ச்�ழல் இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� வழி�ைறகைள அைடயாளம் காண ேவண்�ம் 
(பயிற்சி, ஆய்� ெசய்தல், கழி�நீர் �த்திகாிப்� ஆைலக�க்கான கட்�ப்பா�கள், ேபான்றைவ). 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்— ஒவ்ெவா� ஆைல�ம், கழி�நீைர நிர்வகிப்பதற்காக, �ைறந்தபட்சம் 

பின்வ�பவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள ெசயல்�ைறகைள உ�வாக்கி, ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 

a. கழி�நீர் ெவளிேயற்றத்திற்�த் ேதைவயான அைனத்� அ�மதிகைள�ம் ெபற�ம். 

b. கழி�நீர் �த்திகாிப்� உபகரணம் பற்றிய விவரப் பட்�யைலப் பராமாிக்க ேவண்�ம். அதில் ெபா�ந்தக்��ய 
அைனத்� கட்�ப்பா�கள், தரநிைலகள் ஆகியவற்�டன் இணங்�வைத விளக்�கின்ற ப�ப்பாய்� ேசாதைன 
���க�ம், அ�மதி நிபந்தைனக�ம் அதில் இ�க்க ேவண்�ம். வ�டாந்திர அ�ப்பைடயில் விவரப் 
பட்�யல்கள் ம�ஆய்� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். விவரப் பட்�யலான�, �ைறந்தபட்சம் இவற்ைறச் ெசய்ய 
ேவண்�ம்: 

a. பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒவ்ெவா� கழி�நீர் �த்திகாிப்� உபகரணத்ைத�ம் வைரய�க்க ேவண்�ம், 
கழி�நீாில் உள்ள மா�க்கைள �த்தம் ெசய்வதற்� அ� ெபா�த்தமான� என்பைத விவாிக்க 
ேவண்�ம்.  

b. கழி�நீரான�, நன்னீர், �ளிர்விக்�ம் நீர், மைழயால் ேசர்ந்த நீர் அல்ல� உற்பத்தி ெசய�ன்ேபா� 
உ�வா�ம் �த்தமான அல�ம் நீர் ஆகியவற்றால் நீர்த்�ப்ேபாகவில்ைல என்பைத உ�திப்ப�த்த 
ேவண்�ம். கழி�நீைர நீர்த்�ப்ேபாகச் ெசய்வைத, மா�க்கட்�ப்பாட்� �ைறயாக ஏற்க ��யா�. 

c. கழி�நீர் �த்திகாிப்� உபகரனத்திர்கான, ஆய்� மற்�ம் பராமாிப்�க்கான கால அட்டவைண 
ஆவணப்ப�த்தப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

c. கழி�நீர் மற்�ம் கழி�நீர் சம்பந்தப்பட்ட கச�க்கான மாதிாி எ�த்தல் �றித்த திட்டத்ைத உ�வாக்கி 
ெவளியிட ேவண்�ம்.  

d. கழி�நீர் �த்திகாிப்� ஆைலக்�ள் (WWTP), �க்கியமான இடத்தில் உள்�ர் கட்�ப்பா�கள்/மதிப்�கைள 
அறிவிப்�க்� ைவக்க ேவண்�ம் 

e. நீர் ம�பயன்பா� மற்�ம் கழி�நீர் உ�வா�ம் அளைவக் �ைறப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் 

f. சட்ட அதிகார�ள்ள அைமப்�களின் விதி�ைறக�க்� இணங்க, கழி�நீர் மாதிாி ேசகாித்� ேசாதைன 
ெசய்ய�ம். ��தலாக, ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் ZDHC கழி�நீர் வழிகாட்ட�க்� இணங்க, அவர்கள் 
ெவளிேயற்�ம் கழி�நீைர மாதிாி ேசகாித்�, ேசாதைன ெசய்ய ேவண்�ம்.  
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கழி�நீர் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
g. உள்�ர் கட்�ப்பா�களின்ப� கசடான�, தீங்� ஏற்ப�த்தக்��யதாக வைகப்ப�த்தப்ப�கிறதா அல்ல� 

தீங்� ஏற்ப�த்தாததாக வைகப்ப�த்தப்ப�கிறதா எனத் தீர்மானிக்க, சட்ட அதிகார�ள்ள அைமப்�களின் 
விதி�ைறக�க்� இணங்க, கச� மாதிாி ேசகாித்� ேசாதைன ெசய்ய�ம். எந்த வைக கசைட�ம், 
எ�வாகேவா, உரத்�டன் பயன்ப�த்�ம் ெபா�ளாகேவா அல்ல� நிலங்க�க்� ேவ� வைகயிேலா 
பயன்ப�த்தலாம் என பிரத்ேயக அ�மதி இல்லாதபட்சத்தில், அதற்காக கசைடப் பயன்ப�த்தக்�டா�. 

h. கழி�நீர் மற்�ம் கச�க�க்கான, ெபா�ந்தக்��ய தரநிைல �ைறகளில் �கழ்ெபற்ற, ZDHC அங்கீகாித்த, 
ப�ப்பாய்� ேசாதைன ஆய்வகத்ைதப் பயன்ப�த்த�ம். ZDHC அைமப்பின் சான்றளிப்�/ஒப்�தல் ெபற்ற ஒ� 
ஆய்வகேம, ZDHC கழி�நீர் வழிகாட்டல்க�க்� இணங்க ேசாதைன ெசய்ய ேவண்�ம். சப்ைளயாின் 
நாட்�ல்/ப�தியில் சான்றளிக்கப்பட்ட/ஒப்�தல் ெபற்ற ஆய்வகம் இல்ைலெயன்றால், இந்தக் 
கட்�ப்பா�க�க்� இனங்�வதர்காக Nike-இன் அறி��த்தல்கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம்.  

i. இணக்கமின்ைம தீர்ப்பதற்கான ஒ� ெசயல்�ைறைய உ�வாக்க�ம். இந்த ெசயல்�ைறயில், இணங்காைம 
ஏன் ஏற்ப�கிற� என்ற �ல காரண ஆய்ைவ�ம், மீண்�ம் இ�ேபால் இணங்காமல் ேபாகக்�டா� என்பைத 
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்வதற்கான நிவாரண நடவ�க்ைக �றித்த விவர�ம் இ�க்க ேவண்�ம். நீர் 
சம்பந்தப்பட்ட ஏேத�ம் விதிக�க்� இணங்காைம இ�ப்பதாகத் ெதாிந்தால் Nike-க்�த் ெதாிவிக்க�ம். 

j. கழி�நீர் ப�ப்பாய்� ெதாடர்பான ஆவணங்கைள பத்திரமாக ைவத்தி�க்க�ம். Nike, Inc. நி�வன அதிகாாி 
ஆவணங்கைள ம�ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம் எனக் ேகட்டால், சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம்.  

3. பயிற்ச�— ஒவ்ெவா� ஆைலயி�ம் பணியாளர்கள் ெச�ம்ேபா� அறி�கம்/�வக்க பயிற்சியின் ஒ� ப�தியாக 

நன்னீைரப் பா�காத்தல் மற்�ம் கழி�நீர் பற்றிய விழிப்�ணர்�ப் பயிற்சிைய வழங்�ம். பயிற்சியில் அடங்க 

ேவண்�யைவ: 

 கழி�நீர் ெவளிேயற்ற வைககள், ெவளிேய�ம் ப�திகள் மற்�ம் உ�வா�ம் இடங்கள். 

 கட்�ப்ப�த்தாத விதத்தில் �ற்�ப்�றத்தில் கழி�நீைர ெவளிஎர்�வதன் விைள�கள். 

கழி�நீர் �த்திகாிப்� அைமப்�கைள இயக்�பவர்க�ம், பராமாிப்பவர்க�ம், ேமேல �றிப்பிட்ட பயிற்சிகைளப் 
ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். அத்�டன் பின்வ�ம் பயிற்சிக�ம் அவர்க�க்� வழங்கப்பட ேவண்�ம்: 

 தனிநபர் பா�காப்�க் க�வியின் பயன்பா�. 

 நன்னீர் ம��ழற்சி உபகரணம் உட்பட, உள்வ�ம் நன்னீர் �த்திகாிப்� உபகரணங்கைள இயக்�தல் 
மற்�ம் பராமாித்தல். 

 உயிாியல் �ைற கழி�நீர் �த்திகாிப்� அைமப்�கைள இயக்�தல் மற்�ம் பராமாித்தல். அவற்றின் 
இயக்கம் ெதாடர்பான தர�கைள ேசகாிப்ப�ம் இதில் உள்ளடங்�ம். 

 �ைறயான மாதிாி எ�த்தல் �ைறகள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

 கழி�நீர் �ைறயாகச் ெசல்லாமல் எ�ந்தமானமாகச் ெசல்வதால், ஏற்ப�ம் இணக்கமின்ைமப் 
பிரச்சைனகைள சாிெசய்தல் மற்�ம் சாிெசய்வதற்கான �ல காரண ப�ப்பாய்�. 

 ெசயல்�ைறயில் ஏற்ப�ம் சீரற்ற நிகழ்�கள் மற்�ம் இணக்கமின்ைம பிரச்சைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான 
தி�த்த நடவ�க்ைகத் திட்டங்கைள உ�வாக்�தல். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்—பயிற்ச�ப் பத��கள்: நீர் மற்�ம் கழி�நீர் �த்திகாிப்� உபகரணங்கைள இயக்�கின்ற 
மற்�ம் பராமாிக்கின்ற பணியாளர்கள், த�ந்த பயிற்சி ெபற்�ள்ளார்கள் என்பைத�ம் அந்தப் பணிகைளச் ெசய்ய 
த�தி ெபற்�ள்ளார்களா என்�ம் விவாிக்�ம் ஆவணம். நீர் மற்�ம் கழி�நீர் �த்திகாிப்� �ட்பங்கைளப் பற்றிக் 
கற்�க்ெகா�க்கத் த�தி ெபற்ற கல்வி நி�வனங்கள் வழங்கிய சான்றிதழ்கள் ேபான்றைவ இந்த ஆவணங்களில் 
அடங்�ம். பணியாளர் பயிற்சி பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டத்திற்காவ� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� எல்லா சம்பவங்கள் ெதாடர்பான பதி�கைளக் 
கட்டாயமாக ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்:  
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கழி�நீர் NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல 
a. நடப்� கழி�நீர் இடர் மதிப்�� மற்�ம் கழி�நீர் ெவளிேயற்ற உபகரணங்கள் மற்�ம் மா�க் கட்�ப்பாட்� 

உபகரணங்கள் �றித்த விவரப் பட்�யல்கள். 

b. நடப்� கழி�நீர் ெவளிேயற்ற அ�மதிகள். 

c. �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்� மா�க் கட்�ப்பாட்� உபகரணத்திற்கான ஆய்�கள். 

d. மா�க் கட்�ப்பாட்� உபகரணங்களின் ஆ�ட்கால பராமாிப்� மற்�ம் ப��பார்ப்� சம்பந்தப்பட்ட 
ஆவணங்கள். 

e. கழி�நீர் ேசாதித்தல் ெதாடர்பான ஆய்வக ப�ப்பாய்� ���கள், மிக சமீபத்திய ���களில் இ�ந்� 
�ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்கப்பட ேவண்�ம். 

f. ேசர்ந்த கச�கைள அப்�றப்ப�த்�தல் ெதாடர்பான ஆவணங்கள் �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�கள் 
ைவத்தி�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 

 

 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� 
தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� உயர் சட்டத் 
ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த 
நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-16 

 ZDHC கழி�நீர் �றித்த வழிகாட்டல், www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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தரநிைல 
 

 

தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் ேமலாண்ைமையச் ெசய்வதற்� சப்ைளயர் ஒ� சீரான மற்�ம் த�தியான 
அ���ைறையச் ெசய�ல் காட்�கிற�, இந்த ேமலாண்ைமயான� விைனத்திறனான மற்�ம் சட்டப்ப� 
இணக்கமான இரசாயனப்ெபா�ள் ேமலாண்ைமத் திட்டத்தால் ஆதாிக்கப்ப�கிற�. இந்தத் திட்டமான�, 
இரசாயனப்ெபா�ட்களின் பா�காப்பான ைகயா�ைக, ேசமிப்�, உபேயாகம், ெகாள்�தல் மற்�ம் 
அப்�றப்ப�த்தல் ஆகியவற்ைற ஏற்பா� ெசய்வதன் �லம், பணியாளர்க�க்�ம் �ழ�க்�ம் �கர்ேவா�க்�ம் 
ஏற்ப�ம் இரசாயனப்ெபா�ள் ஆபத்�கைளத் ெதளிவாக அைடயாளம் கண்�, தணிக்கிற�. 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, ேசகாிப்�த் ெதாட்�த் திட்டம் அமல்ப�த்தப்பட்�, பின்பற்றப்ப�வைத உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம். 

HSE Representative, ேசகாிப்�த் ெதாட்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்கி, ேபண மற்�ம் நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� ேசகாிப்�த் ெதாட்�த் திட்டம் பற்றி 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் அதன் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees, ேசகாிப்�த் ெதாட்�ச் ெசயலாக்கம் மற்�ம் ெசயல்�ைறயின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 ேமல்நிைல ேசகாிப்�த் ெதாட்� என்ப�, ெபட்ேரா�யம் அல்ல� தீங்� ஏற்ப�த்தக்��ய ெபா�ள்கைள 
ேசகாித்� ைவக்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் கலனா�ம். இதன் ெகாள்ளள� 55 ேகலன்க�க்� (208 �ட்டர்) 
அதிகமாக இ�க்�ம், ெபா�வாக இைவ நிலப்பரப்பி��ந்� ேமேல அைமக்கப்பட்��க்�ம். 

 நிலத்த� ேசகாிப்�த் ெதாட்� என்ப�, ெபட்ேரா�யம் அல்ல� தீங்� ஏற்ப�த்தக்��ய ெபா�ள்கைள 
ேசகாித்� ைவக்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் கலனா�ம். இதன் ெமாத்த அைமப்பில் 10% அல்ல� அதற்�ம் அதிகப் 
ப�தி (நிலத்த� ைபப்பிங் உட்பட) நிலத்திற்� அ�யில் அைமந்தி�க்�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��— ெதாழில் �ாி�ம் ஒவ்ெவா� இட�ம் கண்�ப்பாக பின்வ�பவற்ைற �ைறந்தபட்சமாக 
உள்ளடக்கி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒ� ஆவணமாக்கப்பட்ட வ�டாந்திர ஆபத்� மதிப்�ட்ைடக் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்: 

a. ேமல்நிைல மற்�ம் நிலத்த� ேசகாிப்�த் ெதாட்�கள் மற்�ம் அவற்�டன் சம்பந்தப்பட்ட தீங்�கள் �றித்த 
விவரப் பட்�யல். விவரப் பட்�ய�ல், ஒவ்ெவா� ெதாட்�யி�ம் உள்ள சக்திமிக்க ேவதிப்ெபா�ள்களின் 
வைக (இயற்பியல் ��), இ�ப்பிடம், அள�, வய� மற்�ம் அவற்றின் பட்�யல் ஆகியைவ இ�க்க 
ேவண்�ம். 

b. ேசகாிப்� ெதாட்�க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கைள மதிப்�� ெசய்தல். 

c. கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள (எ.கா. இயக்�வதற்கான நிபந்தைனகள், கீேழ சிந்�வைதக் கண்டறி�ம் 
உபகரணம் மற்�ம் மா�க் கட்�ப்பாட்� சாதனங்கள்) அைடயாளம் கா�தல் மற்�ம் ெசயல்ப�த்�தல். 

2. ெகாள்ைககள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள்—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் நிலத்�க்� ேம�ள்ள மற்�ம் கீ�ள்ள 
ேசமிப்�த் தாங்கிகளின் உடல்நல, பா�காப்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் தாக்கங்கைளக் �ைறக்க அல்ல� நீக்க 
ெசயல்�ைறகைள அமல்ப�த்த ேவண்�ம், இ� �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்�ம்: 

a. ேமல்நிைல ேசகாிப்�த் ெதாட்�க�க்கான கட்டாய நிபந்தைனகள்: 

 அவற்றில் உள்ள ெபா�ள்கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட தீங்�கள் �றித்� விவாிக்�ம் ேலபில் மற்�ம் 
விவரங்கள். 

 இ�ப்பதிேலேய மிகப்ெபாிய ெதாட்�யின் ெகாள்ளளவின் 110% ெகாள்ளள� ெகாண்ட இரண்டாவ� 
ேசகாிப்� அைமப்ைப�ம் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 
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 எதிர்பாராத ேசதங்கள் ஏற்படாமல் காப்பதற்காக, பா�காப்�த் த�ப்�கள் அைமக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

 ெதாட்� மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட உபகரணங்கள் நல்ல நிைலயில் உள்ளன என்பைத�ம் கசி�கேளா 
ேசதேமா இல்ைல என்பைத சாிபார்ப்பதற்கான வாராந்திர ேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்� 
ஆவணப்ப�த்தப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

 ேசகாிக்கப்ப�ம் ெபா�ள்கைளக் ெகாண்��க்கத் ேதைவயான இணக்கமான, கம்ேபாசிஷன் இ�க்க 
ேவண்�ம். 

b. நிலத்த� ேசகாிப்�த் ெதாட்�க�க்கான கட்டாய நிபந்தைனகள்: 

 ேசகாிக்கப்ப�ம் ெபா�ள்கைளக் ெகாண்��க்கத் ேதைவயான இணக்கமான, கம்ேபாசிஷன் இ�க்க 
ேவண்�ம். 

 பின்வ�ம் ெசயல்பா�கள் சார்ந்த கசி�கைளக் கண்டறி�ம் உபகரணங்கள் தயாராக இ�க்க ேவண்�ம்: 

- கட்டைமப்�கைளக் கண்காணிக்�ம் வசதி�டன் ��ய இரண்டாம் நிைல ேசகாிப்�ப் ப�தி இ�க்க 
ேவண்�ம். 

- ெதாட்�யில் அளவி�ம் தானியங்கி உபகரணங்கள். 

- நீராவி கண்காணிப்�. 

- நிலத்த� நீர்/அ�ப்ப�திப் பரப்� கண்காணிப்�. 

- விவரப் பட்�யல்களின் �ள்ளிவிவரங்கைள ஒ�ங்ேக சாிபார்த்தல். 

 அ�ப்ப�திப் பரப்� அாிக்கப்ப�வதி��ந்� பா�காக்க ேவண்�ம். 

 பின்வ�ம் ெசயல்பா�கள் சார்ந்த அள�க்� அதிகமாக நிரம்�வைதத் த�க்�ம் உபகரணங்கள் தயாராக 
இ�க்க ேவண்�ம்: 

- ��க்ெகாள்�ம் தானியங்� சாதனம். 

- அள�க்� அதிகமாக நிரம்பினால் ஒ�க்�ம் அலாரம். 

- மிதைவ வால்� வசதி. 

 சாியாக ெசயல்ப�கிறதா என ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் ேசாதித்� ஆவணப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

c. �திய உபகரணத்ைத கட்�யைமத்த பிற� அல்ல� ெபா�த்திய பிற� அல்ல� �ன்ேப இ�க்கின்ற 
உபகரணங்கள், ஆைலகள் அல்ல� ெசயல்�ைறகைள மாற்றியைமத்த பிற�, எல்லா ேசகாிப்�த் 
ெதாட்�களின் விவரப் பட்�யல்க�ம் அதற்ேகற்ப ��ப்பிக்கப்பட ேவண்�ம். விவரப் 
பட்�யல்கைள �ைறந்தபட்சம் வ�டத்திற்� ஒ��ைற ம�ஆய்� ெசய்� ��ப்பிக்க ேவண்�ம். 

d. ஒவ்ெவா� ெதாட்�க்�ம் அ�கில், ெபா�ள்கைள இடமாற்�வ� ெதாடர்பான ெசயல்�ைறகள் 
ஆவணப்ப�த்தி காட்சிக்� ைவக்கப்பட ேவண்�ம். 

e. ெபா�ள்கள் சிந்தினால் எ�க்க ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் �றித்த ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் ேதைவயான 
ெபா�ள்கள் பற்றிய தகவல்கள் ஆவணப்ப�த்தப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�— ஆைலகளின் ேசகாிப்�த் ெதாட்�கைள இயக்�தல், பராமாித்தல் மற்�ம்/அல்ல� அவற்றி��ந்� 
இ�ந்� தயாாிப்�கைள இடமாற்றம் ெசய்� ெகாண்� ெசல்�தல் ஆகிய பணிகளில் ஈ�ப�ம் பணியாளர்கள் 
மற்�ம்/அல்ல� ஒப்பந்ததாரர்கள் அைனவ�க்�ம், பின்வ�ம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்: 

 ெதாட்� அைமப்�கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட உபகரணங்கள்/ைபப்பிங் ஆகியவற்ைற ேசாதிப்பதற்கான 
ெசயல்�ைறகள். 

 தயாாிப்ைப இடமாற்�ம் ெசயல்�ைறகள். 

 ெபா�ள்கள் கீேழ சிந்�தல் அல்ல� பிற ெதாட்� ெசய�ழப்� ேபான்ற பிரச்சைனக�க்� எ�க்க 
ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் �றித்த ெசயல்�ைறகள்.   
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4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டங்க�க்�, பயிற்சிப் 
பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம்.  

அசம்பாவிதப் பத��கள்: ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் �ைறந்தபட்சம் 5 வ�டங்க�க்�, 
அசம்பாவிதப் பதி�கைளப் ேபண ேவண்�ம். 

 பிற பத��கள்: 

a. �ைறந்தபட்சம் 1 ஆண்�க்கான, வாராந்திர ெதாட்� ேசாதைனகள் ெசய்ததற்கான ஆவணங்கள் 
ைவத்தி�க்கப்பட ேவண்�ம். 

b. நடப்� இடர் மதிப்�� மற்�ம் விவரப்பட்�யல். 

c. நிலத்த� ேசகாிப்�த் ெதாட்�கள் சாியான நிைலயில் உள்ளதா என்பதற்கான வ�டாந்திர 
ேசாதைனக்கான ஆவணங்கள், ேசகாிக்கப்ப�ம் ெமாத்த காலத்திற்�ம் 30 ஆண்�கள் ��தல் 
காலம் வைர ைவத்தி�க்கப்பட ேவண்�ம். 

 
 
 
 
 
 
பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� 
உயர் சட்டத் ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப 
வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-22, 2-26 
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தரநிைல 
 

 

தைடெசய்யப்பட்ட ெபா�ள் ேமலாண்ைமையச் ெசய்வதற்� சப்ைளயர் ஒ� சீரான மற்�ம் த�தியான 
அ���ைறையச் ெசய�ல் காட்�கிற�, இந்த ேமலாண்ைமயான� விைனத்திறனான மற்�ம் சட்டப்ப� 
இணக்கமான இரசாயனப்ெபா�ள் ேமலாண்ைமத் திட்டத்தால் ஆதாிக்கப்ப�கிற�. இந்தத் திட்டமான�, 
இரசாயனப்ெபா�ட்களின் பா�காப்பான ைகயா�ைக, ேசமிப்�, உபேயாகம், ெகாள்�தல் மற்�ம் 
அப்�றப்ப�த்தல் ஆகியவற்ைற ஏற்பா� ெசய்வதன் �லம், பணியாளர்க�க்�ம் �ழ�க்�ம் �கர்ேவா�க்�ம் 
ஏற்ப�ம் இரசாயனப்ெபா�ள் ஆபத்�கைளத் ெதளிவாக அைடயாளம் கண்�, தணிக்கிற�. 

 பா��ேளாாிேனட்டட் ைப- ஃ�ைனல்களால் (PCB) பணியாளர்க�க்�ம் �ற்�ச்�ழ�க்�ம் 
ஏற்படக்��ய இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான நடவ�க்ைகக�ம் ெசயல்�ைறக�ம் 
உ�வாக்கப்பட்� ெசயல்�த்தப்பட ேவண்�ம். 

ெபா�ப்�கள் 
 

 

Location Manager, PCB இ�க்�ம் இடங்கைள அைடயாளம் கா�தல், அவற்ைற நிர்வகித்தல் மற்�ம் 
அவ்விடங்களில் பணி�ாிதல் ஆகியவற்�க்கான ெசயல்�ைறகள் உ�வாக்கப்பட்�, ெசயல்ப�த்தப்பட்� 
�ைறயாகப் பின்பற்றப்ப�கின்றனவா என்பைத உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

HSE Representative, PCBக�க்கான ெசயலாக்கங்கைள�ம் ெசயல்�ைறகைள�ம் நி�வ, ேபண மற்�ம் 
நிர்வகிக்க ேவண்�ம். 

Managers மற்�ம் Supervisors பணியாளர்க�க்� PCB ெசயலாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்�ைறகள் 
பயிற்சியளிக்கப்பட்�ள்ளைத�ம், அவர்கள் இவற்றின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிவைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். 

Employees PCBக�க்கான ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் பயிற்சியின் ேதைவக�க்�க் கீழ்ப்பணிய ேவண்�ம். 

ெசாற்ெபா�ள் விளக்கங்கள் 
 

 

 பா��ேளாாிேனட்டட் ைப-ஃ�ைனல்கள் (PCBகள்) என்பைவ, ெசயற்ைக �ைறயில் தயாாிக்கப்ப�ம் 
ஆர்கேனா�ேளாாின் ேசர்மங்களின் ��வா�ம். இைவ எாி�ம் தன்ைமயற்றைவ, நிைலப்�த்தன்ைம 
ெகாண்டைவ. இைவ (�ரான்ஸ்ஃபார்மர், ெகப்பாசிட்டர், ைலட் ேபல்லட் ேபான்ற) மின் உபகரணங்களில் 
�ளிர்விப்�ப் க�விகள் ெபா�ளாக�ம் வழவழப்� அளிக்�ம் ெபா�ளாக�ம், ைஹட்ரா�க் திரவங்கள், 
thiiyanaippuெப�மளவில் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. PCB ேசர்மங்கள் �ற்�ச்�ழ�ல் சிைதவைடவதில்ைல, 
இைவ மனிதர்க�க்�ம் வன உயிர்க�க்�ம் மி�ந்த நச்�த்தன்ைம ெகாண்டைவயா�ம். 

ேதைவகள் 
 

 

1. ஆபத்� மத�ப்��—ஒவ்ெவா� ஆைல�ம் PCBக�க்காக ேமற்ெகாண்ட வ�டாந்த ஆபத்� மதிப்�� 
ெதாடர்பான மதிப்�ட்ைட ஆவணப்ப�த்தியி�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறந்தபட்சம் இ�க்க ேவண்�யைவ: 

a. PCB ேசர்மங்கைளக் ெகாண்�ள்ள உபகரணங்கள் அல்ல� ெபா�ள்கள் �றித்த க�த்�க்கணிப்� மற்�ம் 
பதி� ெசய்தல். 

b. PCB ேசர்மங்கைளக் ெகாண்�ள்ள உபகரணங்கள் உள்ள இடங்கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட தீங்�கைள 
அைடயாளம் கா�தல். 

c. PCB ேசர்மங்க�டன் ெதாடர்�ைடய இடர்களின் மதிப்��. 

d. இடர்கைளக் �ைறப்பதற்கான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள (எ.கா. ேலபிள்கைளப் 
பயன்ப�த்�தல், பிறர் அ��வைதக் கட்�ப்ப�த்�தல், ேசாதைனகள், அவற்�க்� பதில் PCB 
அல்லாத ெபா�ள்கைளப் பயன்ப�த்�தல் ேபான்றைவ) அைடயாளம் கா�தல். 

2. ெகாள்ைககள் & ெசயல்�ைறகள்— 50 ppm-க்�ம் அதிக ெசறி�ள்ள PCB ேசர்மங்கைளக் ெகாண்�ள்ள 
(ெசறி� ெதாியவில்ைல என்றால், ெசறி� 50 ppm-க்�ம் அதிகம் என்ேற க�த ேவண்�ம்) உபகரணங்கள் 
அல்ல� ெபா�ள்கைளக் ெகாண்�ள்ள ஆைலகள், �ைறந்தபட்சம் பின்வ�பவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள 
ெசயல்�ைறகைள ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்: 
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a. PCB ெசர்மங்கைளக் ெகாண்�ள்ள உபகரணங்கள் அல்ல� ெபா�ட்கள் அைனத்�ம் பின்வ�ம்ப� ேலபில் 
இடப்பட ேவண்�ம்: 

PCBகள் உள்ள அபாயம். 

b. PCB உள்ள உபகரணம் இ�க்கின்ற ப�திக�க்கான அ�கல் அங்கீகாிக்கப்பட்டவர்க�க்ேக 
அ�மதிக்கப்ப�ம். 

c. PCBகள் உள்ள உபகரணம் அல்ல� ெபா�ட்க�டன் பணியாற்�ம்ேபா�, தனிநபர் பா�காப்� 
உபகரணத்தின் சாியான பயன்பாட்�க்கான ஏற்பா�. 

d. PCBகள் உள்ள உபகரணம் அல்ல� ெபா�ட்களின் நிைலைமையச் சாிபார்க்க, �ைறந்த� வ�டாந்த 
ஆய்�கள். 

e. PCBகள் உள்ள உபகரணத்தி��ந்� சிந்தல்கள் எ��ம் ஏற்படாமல் காப்பிட�க்காக எ�த்தி�ள்ள சிந்தல் 
எதிர்விைனச் ெசயல்�ைறகள். 

f. அடங்கி�ள்ள PCB ெபா�ட்களின் அள�க்�ப் ேபாதிய அளவில் சிந்தல் �த்தப்ப�த்�ம் ெபா�ட்கள் 
கிைடக்கின்றன. 

g. அகற்றப்படாத அல்ல� ம�பயன்பாட்�க்� நியமிக்கப்பட்ட அைனத்� PCB மா�ற்ற ெபா�ட்களின் 
மா�நீக்கம். 

h. அைனத்� உபகரணங்கள் அல்ல� அழித்த அகற்றப்பட்ட� PCB கள் ெகாண்��க்�ம் 
ெபா�ட்களில் தனியாக வழங்கப் மற்�ம் கழி� PCB கள் ஏற்க அதிகாரம் உள்ள� ஓர் 
அங்கீகாிக்கப்பட அகற்றல் வசதி அ�ப்பப்ப�ம் ேவண்�ம். 

3. பயிற்ச�—பராமாிப்� அல்ல� பா�காப்�ப் பணியாளர் ேபான்ற, PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் உபகரணம் 
அல்ல� ெபா�ட்க�டன் ெதா�ைக�றக் ��ய ேவைலையச் ெசய்�ம் பணியாளர்கள் பயிற்சிையப் 
ெப�வார்கள், இந்தப் பயிற்சியில் அடங்க ேவண்�யைவ: 

 PCBக�டன் ெதாடர்பான ஆேராக்கியம் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் தீங்�கள். 

 PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் உபகரணம் அல்ல� ெபா�ட்கள் இ�க்�ம் இடம். 

 PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் உபகரணத்தி��ந்� சிந்தல் எதிர்விைன மற்�ம் கசி�க�க்�க் காப்பிடல். 

 தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கைளப் பயன்ப�த்�தல், ெபா�த்தி, வரம்�கள் மற்�ம் பராமாிப்� 
ஆகியவற்ைறப் பயன்ப�த்�ங்கள். 

 PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் ஒளி அ�ச்�ைமகள் ேபான்ற உபகரணத்திற்கான சாியான அகற்றல் �ைறகள். 

 PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் உபகரணம் மற்�ம் ெபா�ட்களின் பராமாிப்�க்கான ெசயல்�ைறகள். 

4. ஆவணப்ப�த்தல்— 

பயிற்ச�ப் பத��கள்: பணியாளர் பயிற்சி பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 3 வ�டத்திற்காவ� ைவத்தி�க்க 
ேவண்�ம். 

அசம்பாவிதப் பத��கள்: PCBகள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்�க�ம் ஆவணங்களில் பதி�ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம். இந்தப் பதி�கைள �ைறந்தபட்சம் 5 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

பிற பத��கள்: 

a. தற்ேபாைதய PCB ஆபத்� மதிப்��. 

b. �ைறந்த� 3 ஆண்�க�க்� ைவத்தி�க்கப்ப�ம் PCBகைளக் ெகாண்��க்�ம் உபகரணம் அல்ல� 
ெபா�ட்களின் ஆய்�. 

c. �ைறந்த� 5 ஆண்�க�க்� கழி� PCBக�க்� அல்ல� ெசயல்நீக்கப்பட்ட உபகரணத்திற்கான 
அகற்றல் மற்�ம் அப்�றப்ப�த்தல் ஆவணங்கள்.   



பா��ேளாைரட் ைப�ைனல்கள் (PCB) NIKE ெநறி�ைறத் ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைல  

PCBகள் CLS - பக்கம் 169 ெசப்டம்பர் 2017  

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட நைட�ைறெயான்றாக �றிப்பாக அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் இடம் தவிர, இந்த ெநறி�ைறத் 
ெதா�ப்� தைலைமத்�வத் தரநிைலயான� �ைறந்தபட்சத் தரநிைலகைள அைமக்கிற� - சப்ைளயர்கள் எந்தெவா� 
உயர் சட்டத் ேதைவ�ட�ம் இணங்க ேவண்�ம் மற்�ம் அவர்கள� பணியாளர்க�க்� சிறந்த பா�காப்ைப 
வழங்�கின்ற அவர்கள� ெசாந்த நைட�ைறகைளத் ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�மா� ஊக்�விக்கப்ப�கிறார்கள். 

ஆதாரங்கள்: 

 ெபா�ந்தக்��ய �ட்டர� மற்�ம் உள்�ர்ச் சட்டங்கள் மற்�ம் விதி�ைறகள். 

 Nike ESH ைகேய�, பக்கம் 2-14 
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	HSE Representative HSE மேலாண்மை அமைப்பை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், HSE மேலாண்மை அமைப்பின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees HSE மேலாண்மை அமைப்பின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. நோக்க அறிக்கை.
	b. பொருத்தமான HSE ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் பிற பொருந்தும் தேவைகளுடன் இணங்குவதாக மேல்நிலை மேலாண்மையின் பொறுப்பேற்பு.
	c. தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டுக்கான பொறுப்பேற்பு.
	d. HSE இலக்குகளை அமைப்பதற்கும் அளப்பதற்குமான கட்டமைப்பு.
	e. கொள்கையை ஆவணப்படுத்தி, பராமரித்து, இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
	f. அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் தகவல்தொடர்பு மற்றும் பொதுமக்களுக்குக் கிடைத்தல்.
	g. senior location அல்லது general manager கையொப்பமிட்டது.
	a. உயர் ஆபத்துகள் (ஆபத்து மதிப்பீட்டின்படி), சட்ட மற்றும் பிற தேவைகள், தொழில்நுட்ப விருப்பங்கள், நிதிசார், இயக்கம்சார் மற்றும் தொழில் தேவைகள் மற்றும் பங்குரிமையாளர்களின் நோக்குகளைக் கருத்தில்கொண்டு உருவாக்கப்பட்டவை.
	b. SMART (தனித்துவமானது, அளவிடத்தக்கது, அடையக்கூடியது, நம்பகமானது மற்றும் நேரத்திற்குட்பட்டது) குறிக்கோள்கள். திட்டமானது தொழில் புரியும் இடத்துக்கான ஒட்டுமொத்தத் தொழில் திட்டத்துடன் ஒன்றிணைந்ததாக அல்லது தனியானதாக இருக்கக் கூடும்.
	c. அமலாக்கத்திற்குப் பொறுப்பான ஒரு உரிமையாளர் நியமிக்கப்பட்டவை.
	a. ஆவணங்கள் எளிதாகப் படிக்கக் கூடியவை (திருத்த) தேதிகளைக் கொண்டவை.
	b. தேவைப்படும்போது, ஆவணங்களின் தற்போதைய திருத்தங்களைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.
	c. குறைந்தது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழும்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனிநபர்களால் ஆவணங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.
	d. எதிர்பாராத பயன்பாட்டைத் தவிர்ப்பதை உறுதிப்படுத்த, பயன்படுத்தும் இடத்திலிருந்து வழக்கொழிந்த ஆவணங்கள் உடனுக்குடன் அகற்றப்படுகின்றன.
	a. செயற்பாடுகளுக்கான பொறுப்பை நியமிக்கும் முறைகள்.
	b. இணக்கமின்மையைத் தீர்ப்பதற்கும் தடுப்பதற்கும் தேவையான செயல்களின் விளக்கம்.
	c. தேதிப்படியான செயல்களை அத்தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும்.
	d. முடித்த தேதி.
	a. HSE உத்தித் திட்டத்திற்கு எதிரான செயல்வளர்ச்சி.
	b. பணிகளும் பொறுப்புகளும்.
	c. செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளை அமல்படுத்தல்.
	d. HSE கொள்கையின் மதிப்பாய்வு (இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை).
	e. தணிக்கை முடிவுகள், பரிந்துரைகள், இணக்கமின்மைகள் மற்றும் திருத்த மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதனதும் மதிப்பாய்வு.
	f. செயற்திறன் அளவீடுகளின் மதிப்பாய்வு.
	g. அமைப்பின் பொருத்தம், நிறைவு மற்றும் வினைத்திறம் ஆகியவற்றின் மதிப்பீடு.
	a. பணியாளர்களுக்கு HSE தகவலைத் தெரிவிப்பதற்கு, ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அறிவிப்புப் பலகை அல்லது வலைத்தளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	b. எல்லாப் பணியாளர்களுக்கும் மாதாந்திர HSE தகவலைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
	a. HSE Policy-இன் நடப்பு நகல்.
	b. நடப்பு HSE உத்திசார் திட்டம்.
	c. நடப்புப் பயிற்சித் திட்டம்.
	d. சக்தி உபயோக பில்கள்.
	e. எரிபொருள் வாங்கிய விலை விவரப் பட்டியல்கள்.
	f. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான உள்ளார்ந்த தணிக்கைப் பதிவுகள்.
	g. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான இணக்கமின்மைப் பதிவுகள்.
	h. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான மேலாண்மை மதிப்பாய்வுப் பதிவுகள் மற்றும் தொடர்பான ஆவணங்கள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager அங்கு ஒரு HSE குழு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதையும், HSE குழுச் செயல்முறைகள் அமலாக்கப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	HSE Representative HSE குழுச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், HSE குழுச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees HSE குழுச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	மேலாண்மைப் பிரதிநிதி என்பவர், தொழிற்சாலைக்குள் உயர்நிலை (மேல்நிலை) மேலாண்மையைக் குறிக்கிறார், இவர் தொழிற்சாலை இயக்கங்களை நிர்வகிக்கின்ற, கண்காணிக்கின்ற, மதிப்பிடுகின்ற மற்றும் ஒருங்கிணைக்கின்ற மேலாளர், மேற்பார்வையாளர் அல்லது துறைசார் பதவியாக இருக்கலாம்.
	தொழிலாளர் பிரதிநிதி என்பவர், பொதுவாக உற்பத்தி செய்த தயாரிப்பின் தொழிலாளருக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள நிர்வாகம் சாராத ஒரு பதவியாகும்.
	தேவைகள்
	a. HSE குழுவானது ஒவ்வொரு தொழில் புரியும் இடத்திலும் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	b. அந்த இடத்தில் 20 பேர் அல்லது அதை விடக் குறைவாக இருந்தால், குழுவில் குறைந்தது 2 உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டும், அதேவேளை 20 பேருக்கு அதிகமானவர்கள் என்றால் 4 உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டும்.
	c. தோராயமாக சம எண்ணிக்கையான மேலாண்மை மற்றும் தொழிலாளர் பிரதிநிதிகளைக் கொண்டது.
	d. குழு உறுப்பினர்கள், பிரதான வேலைச் செயற்பாடுகளின் பிரதிநிதியாக இருக்க வேண்டும்.
	e. தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
	f. குழுப் பிரதிநிதிகள், குறைந்தது ஒரு வருடம் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும்.
	g. காலாண்டு ஆய்வுகள் நடத்தப்படும் மாதங்கள் தவிர, ஒவ்வொரு மாதமும் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
	h. கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கைகளை குழுக்கள் பேண வேண்டும். கூட்ட அறிக்கைகளை எல்லாப் பணியாளர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் அல்லது அவை அவர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டும்.
	i. HSE தொடர்பான பரிந்துரைகளைப் பெற உறுப்பினர்களை அனுமதிக்கும் ஒரு அமைப்பை குழு நிறுவ வேண்டும்.
	j. அடுத்த கூட்டம் அல்லது 30 நாட்களில் எது முதல் வருகிறதோ அதற்கு முன்னர், எல்லா HSE குழுப் பரிந்துரைகளுக்கும் மேலாண்மை பதிலளிக்க வேண்டும்.
	k. காய விபத்துகள், உடல்நலமின்மைகள், இறப்புகள், இரசாயனப்பொருள் சிந்துதல்கள் மற்றும் தீப்பிடிப்புகள் உட்பட, HSE தொடர்பான சம்பவங்கள் அனைத்தையும் விசாரிப்பதற்கான செயல்முறைகளை குழு நிறுவ வேண்டும். (இதன் பொருள், குழுவானது விசாரணைகளை நடத்த வேண்டும் என்பதல்ல).
	l. HSE குழுவானது HSE குழுச் செயலாக்கத்தை வருடாந்தம் மதிப்பிட்டு, செயலாக்கத்தை அதிக வினைத்திறமாக்குவதற்காக, தேவைக்கேற்ப திருத்தங்கள் மற்றும்/அல்லது மேம்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
	a. முந்தைய மாதத்தின் செயல் உருப்படிகள்.
	b. பணியிடப் பாதுகாப்பு ஆய்வு நிலுவையிலுள்ள சிக்கல்கள்.
	c. சம்பவங்களின் மதிப்பாய்வு.
	d. பணியாளர் ஆலோசனைகளின் மதிப்பாய்வு.
	a. ஆய்வு முடிவுகளை ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
	b. பணியிடத்தில் தீங்குகளையும் பாதுகாப்பில்லாத வேலை நடைமுறைகளையும் நீக்குவது எவ்வாறு என்று பரிந்துரைக்க வேண்டும்.
	c. முடியும் வரை இணக்கமின்மையைத் தடமறிய வேண்டும்.
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு HSE குழுக் கூட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் பணியிடப் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 1-12
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், காயம் மற்றும் உடல்நலமின்மை மேலாண்மைத் திட்டம் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees, காயம் மற்றும் உடல்நலமின்மை மேலாண்மைத் திட்டம் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	b. விபத்துகள் எல்லாவற்றையும் (பணி தொடர்பான காயங்கள், உடல்நலக்குறைவுகள், சொத்துச் சேதத்தை விளைவிக்கின்ற விபத்துகள் அல்லது மிக அருகில் தவறுதல்கள்) உடனடியாக மேலாண்மையிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
	c. இறப்புகள் அல்லது கடுமையான ஆபத்துகள் அனைத்தையும் (எ.கா. 24 மணிநேரம் மருத்துவனையில் அனுமதிப்பு, நிரந்தர உருக்குலைப்பு, உடல் பாக இழப்பு அல்லது பார்வை இழப்பு போன்றவற்றை விளைவிக்கும் சம்பவங்கள்) சம்பவம் நடந்து 8 மணிநேரத்திற்குள் Nike, Inc. பிரதிநிதியிடம...
	d. சம்பவ ஆய்வு அறிக்கையை 48 மணிநேரத்திற்குள் இட மேலாண்மையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அறிக்கையில் குறைந்தபட்சமாக இவை அடங்க வேண்டும்:
	e. காயம்/உடல்நலமின்மை மேலாண்மை:
	a. தகவலைப் பெற்ற பிறகு 6 வேலை நாட்களுக்குப் பிந்தாமல் உள்ளிடப்படும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும்.
	b. பணியாளர் அல்லது துணை-ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்.
	c. காயம் அல்லது உடல்நலமின்மை ஏற்பட்ட தேதி.
	d. காயம் அல்லது உடல்நலமின்மை ஏற்பட்ட இடம்.
	e. விபத்தைப் பற்றிய பொது விளக்கம்.
	f. காயம் அல்லது உடல்நலமின்மை காரணமாக பணியிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாட்காட்டி நாட்களின் எண்ணிக்கை.
	g. காயம் அல்லது உடல்நலமின்மை காரணமாக வேலை செய்யாத நாட்காட்டி நாட்களின் எண்ணிக்கை.
	h. காயங்கள்/உடல்நலமின்மைகளின் வருடாந்தச் சுருக்கத்தை பணியாளர்கள் அணுகக்கூடிய இடங்களில் இடுகையிட வேண்டும். இதில் அடங்க வேண்டியவை:
	- (வேலை செய்யாத நாட்களின் மொத்த எண்ணிக்கை + வேலை இடமாற்றம் அல்லது கட்டுப்பாடுள்ள சம்பவங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை) X 200,000/எல்லாப் பணியாளர்கள் வேலை செய்த நேரங்களின் எண்ணிக்கை = மொத்த சம்பவ வீதம்.
	i. கூடுதலாக, ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் அருகில் தவறுதல் ஒவ்வொன்றையும் பதிவு செய்ய வேண்டும், தடமறிய வேண்டும் மற்றும் தொகுத்தளிக்க வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்: காயம் மற்றும் உடல்நலக்குறைவுப் பதிவுகளை, அச்சம்பவங்கள் நடந்த ஆண்டுக்குப் பிறகு 5 ஆண்டுகளுக்குப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 1-15
	 Nike விபத்து/சம்பவ அறிக்கைப் படிவம்
	 Nike காயம்/உடல்நலக்குறைவு பதிவுப் படிவம்
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	தேவைகள்
	a. வேலைவாய்ப்பு இடங்கள் அனைத்தையும், சுத்தமாக, உலர்வாக, சிறந்த பழுதுபார்ப்பு நிலையில் வைக்க வேண்டும்.
	b. சறுக்கும் தீங்குகளும் வேறு தடைகளும் இல்லாமல் நடைபாதைகளைப் பேண வேண்டும்.
	c. எலக்ரிக்கல் பேனல்கள், ஐவாஷ்/ஷவர் நிலையங்கள் மற்றும் பிற அவசரநிலை உபகரணம் அனைத்திற்கும் குறைந்தது 0.9 மீ (3 அடி) இடைவெளி வழங்க வேண்டும்.
	d. சேமிப்புப் பகுதிகளை எல்லா நேரங்களிலும் ஒழுங்குமுறையில் வைக்க வேண்டும். சீலிங் அல்லது ஃபயர் ஸ்பிரிங்ளர்களின் (எது தாழ்வாக இருக்கிறதோ அது) 45 செ.மீ (18 அங்.) இடத்திற்குள் பொருட்களை அடுக்கக் கூடாது.
	e. ஏதேனும் சிந்திவிட்டால் உடனடியாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் கழிவுகளை முறையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் (ஈரமான தரையில் எச்சரிக்கைச் சின்னங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்).
	f. எல்லா ஜன்னல்களையும் கதவுகளிலுள்ள ஒளியூடுபுகவிடும் மேற்பரப்புகளையும் வெடிப்பு இல்லாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். ஒளியூடுபுகவிடும் கதவுகள் அல்லது பிரிப்புகளை நோக்கி மக்கள் நடந்துசெல்லும் ஆபத்து இருந்தால், அவற்றை அடையாளப்படுத்த வேண்டும்.
	a. பாதுகாப்புக்கான தப்பிச்செல்லும் வழியைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் இருக்க, வெளிச்செல்லும் வழிகளை ஏற்பாடு செய்து, குறிக்க வேண்டும்.
	b. பாதுகாப்பான வெளிச்செல்லும் வழிக்குச் செல்லாத எல்லாக் கதவுகளையும் அல்லது பாதைகளையும் “வெளிச்செல்லும் வழி அல்ல” என்று குறிக்க வேண்டும். முட்டுச் சந்தாகவுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான வெளிச்செல்லும் வழிக்குச் செல்லாத பாதைகள் 16.67 மீ (50 அடி) நீளத்தை விட அத...
	c. கட்டடத்தின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வெளிச்செல்லும் வழிகளை தடைகள் இல்லாமல் பேணவும். தப்பிச்செல்வதைத் தடுக்க, கதவு அல்லது பாதைகள் எதையும் மூடி அல்லது இறுக்கியடைக்காமல் வைத்திருக்கக் கூடும்.
	d. தீயால் அல்லது வேறு அவசரநிலையால் வெளிச்செல்லும் வழி அடைபட்டுப்போகும் சந்தர்ப்பத்தில், தப்பிச்செல்லும் ஒரு மாற்று வழியை வழங்கும் விதமாக ஒவ்வொரு பணியிடத்திலும் (கட்டடம், கட்டமைப்பும் பிரிவு அல்லது பகுதி போன்றவை உள்ளடங்கக் கூடும்) குறைந்தது இரண்டு வேறு...
	a. தரநிலையான தடுப்புச்சட்டங்கள் (4 படிகள் அல்லது அதிகம் உள்ளவற்றுக்கு).
	b. குறைந்தபட்ச அகலம் 0.56 மீ (22 அங்.).
	c. சறுக்கலைத் தடுக்கும் மேற்பரப்புள்ள காலணிகள்.
	d. ஏறும் பட்டிக்கட்டுகள் முழுவதும் சீரான படி உயரம் மற்றும் அகலம்.
	a. பொருட்களை ஏற்றுதல், இறக்குதல், சேமித்தல் தொடர்பான அனைத்துத் தீங்குகளின் அடையாளம்.
	b. அறியப்பட்ட தீங்குகளுடன் தொடர்பான ஆபத்து மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தை நீக்க அல்லது குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணல் (எ.கா., ஆய்வு, பணிச்சூழலியல், ரேக்கிங் நிறுவல்கள்)
	a. லோடிங் மற்றும் அன்லோடிங் செயற்பாடுகளைத் தொடங்கும் முன், திட்டமிடப்படாத வாகனப் புறப்பாட்டைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்.
	b. இணைக்கப்படாத ட்ரெய்லர்கள் உறுதியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்.
	c. ட்ரெய்லர்களை ஆய்வு செய்தல் (ஆற்றலளித்த மோட்டார் வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது).
	d. பயன்படுத்தாதபோது, லோடிங் பேகள்/டோக்குகளுக்குப் பாதுகாப்பளித்தல்.
	e. பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக அடுக்கிவைத்தல் (உயரம், சாய்த்து வைத்தல்).
	f. ரேக்கிங் நிறுவல் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவ அடையாள எண் மற்றும் பாதுகாப்பான அல்லது அதிகபட்ச பணிச் சுமையைக் காட்ட வேண்டும்.
	g. பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் அல்லது தகுதியுள்ள ஆன்சைட் ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டுமே புதிய ரேக்கிங் நிறுவல்கள், பழுதுபார்ப்புகள், திருத்தங்கள் அல்லது அகற்றலைச் செய்ய வேண்டும்.
	h. வருடாந்தம் ரேக்கிங் நிறுவல்களை ஆய்வு செய்வதை தகுதியுள்ள நபர் செய்ய வேண்டும்வேண்டும் (ரேக்கிங்கிலிருந்து சேதம் அல்லது காயம் ஏற்படுவதாக அடையாளப்படுத்திய ஆபத்து இருந்தால்).
	i. பொருட்களைச் சேகரிக்கும் அமைப்பிலுள்ள கட்டமைப்புச் சேதம் அனைத்தையும் உடனடியாகத் தெரிவித்து, பழுதுபார்க்க வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 4-1
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, PPE திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative PPE திட்டத்தை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், PPE திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees PPE திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம் தேவைப்படக் கூடிய பணிகளையும் அவற்றின் சாத்தியமான தீங்குகளையும் அடையாளம் காணுதல்.
	b. ஆபத்துடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதலும் அமலாக்குதலும், முதலில் பொறியியல் கட்டுப்பாடுகளையும், இரண்டாவதாக நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகளையும், கடைசியாக தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணத்தின் உபயோகத்தையும் கருத்திலெடுக்கின்றன.
	a. தற்போது கிடைக்கின்ற PPE-இன் பொருந்தும்தன்மையை ஒப்பந்ததாரர் தீர்மானிக்க வேண்டும், குறைந்தபட்சம் தேவைப்படுவதை விட அதிக தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்கும் புதிய அல்லது கூடுதல் உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பல மற்றும் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் தீங...
	b. பொருத்தமான பயன்பாடுகளின்படி PPE அணியப்படும் மற்றும் கூடுதல் ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது.
	c. தனிநபர் பாதுகாப்பு ஆடையும் உபகரணமும் செய்யவுள்ள வேலைக்காக பாதுகாப்பான வடிவமைப்பிலும் கட்டமைப்பிலும் இருக்க வேண்டும், மேலும், துப்புரவாகவும் நம்பகமான நிலையிலும் பேணப்பட வேண்டும். NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health) ANSI (Amer...
	- கண் காயங்களைத் தடுப்பதற்கு, கண்ணுக்குத் தீங்கு ஏற்படும் இடங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் பாதுகாப்புக் கண்ணாடியை அணிய வேண்டும். இதில் பணியாளர்கள், பார்வையாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மூன்றாம் தரப்பினர் அல்லது அடையாளம் காணப்பட்ட கண்ணுக்குத் தீங்...
	- பறக்கும் துணிக்கைகள், உருகிய உலோகம், அமிலங்கள் அல்லது அரிக்கும் திரவங்கள், இரசாயனத் திரவங்கள், வாயுக்கள் அல்லது நீராவிகள், உயிரிசார் தூசிப்படலங்கள் அல்லது காயத்தை உண்டாக்கக் கூடிய ஒளிக் கதிரிவீச்சு ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தீங்குகளுக்குப் பணியாளர்கள்...
	- தீங்கிழைக்கும் சூழலில், கன்டாக்ட் லென்ஸ்களை அணிபவர்கள் பொருத்தமான கண் மற்றும் முகப் பாதுகாப்புச் சாதனங்களையும் அணிய வேண்டும்.
	- பறக்கின்ற பொருட்களால் தீங்கு ஏற்படும் என்றால், பக்கவாட்டுப் பாதுகாப்புக் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
	- இரசாயனப்பொருள் தெறிப்பதால் தீங்கு ஏற்படும் என்றால், காகிள்ஸையும் முகக் கவசங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
	- முகக் கவசங்களை முதன்மையான கண் பாதுகாப்புக்கு (பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகள் மற்றும் காகிள்ஸ்) மேலாக மட்டுமே அணிய வேண்டும்.
	- பிரிஸ்கிரிப்ஷன் லென்ஸ்களை அணிகின்ற பணியாளர்களுக்கு, கண் பாதுகாப்புக் கருவிகள், வடிவமைப்பில் அந்தப் பிரிஸ்கிரிப்ஷனுடன் ஒருங்கிணைய வேண்டும் அல்லது பிரிஸ்கிரிப்ஷன் லென்ஸ்களின் மேல் சரியாகப் பொருந்த வேண்டும்.
	- ஒளிக் கதிர்வீச்சுக்கு எதிராகப் பாதுகாக்க, பொருத்தமான பில்ட்டர் லென்ஸ்கள் பொருத்தப்பட்ட உபகரணத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். டின்டட் மற்றும் ஷேடட் என்று குறிக்கப்பட்டால் அல்லது அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் ஒழிய, அந்த லென்ஸ்கள் பில்டர் லென்ஸ்கள் அல்ல.
	- கட்டுமானம் மற்றும் பிற பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள எல்லாப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் தலைப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் அதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
	- விழுகின்ற அல்லது நிலையான பொருட்கள் அல்லது மின்னதிர்ச்சியால் தீங்குகள் இருந்தபோது, கட்டுமானத் தலங்களில் பொறியியலாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் ஆகியோர் தலைக்கான பாதுகாப்பையும் அணிய வேண்டும்.
	- கூரான பொருட்கள் படுவதால் மண்டையில் காயங்கள் ஏற்படுவதற்கு எதிரான பாதுகாப்புக்காக பம்ப் கேப்கள்/ஸ்கல் கார்டுகளை வழங்கவும் அணியவும் வேண்டும். எனினும், அவை விழுகின்ற பொருட்களால் ஏற்படும் அதிக தாக்க விசைகள் அல்லது ஊடுருவலிலிருந்து பாதுகாப்பை அளிக்காது என...
	- விழுந்துவிடக் கூடிய பொதிகள், பொருட்கள், கனமான கருவிகளின் பகுதிகள் போன்றவற்றைக் காவிச்செல்லும்போது அல்லது கையாளும்போது மற்றும் பாதங்களின் மீது பொருட்கள் விழுந்துவிடக் கூடியபோது பிற செயற்பாடுகளுக்கு, தாக்கப் பாதுகாப்புள்ள பாதுகாப்புக் காலணிகள் அல்லது ...
	- ஸ்கிட் ட்ரக்குகள் (கையால் பொருட்களைக் கையாளும் கார்கள்) சம்பந்தப்படும் பணிச் செயற்பாடுகளுக்கு அல்லது பணியாளரின் பாதங்களின் மீது பொருட்கள் அல்லது உபகரணம் உருண்டுவிடக் கூடிய பிற செயற்பாடுகளுக்கு, அழுத்தப் பாதுகாப்புள்ள பாதுகாப்புக் காலணிகள் அல்லது பூட...
	- ஆணிகள், ஒயர், திருகாணிகள், பெரிய ஸ்டேப்பிள்கள் அல்லது திருகும் உலோகம் போன்ற கூரான பொருட்கள் மீது பணியாளர்கள் நடப்பதால் பாதத்தில் காயம் ஏற்படக் கூடிய இடங்களில் துளைப் பாதுகாப்புள்ள பாதுகாப்புக் காலணிகள் அல்லது பூட்கள் தேவை.
	- இரசாயனப் பொருட்கள், வெட்டுகள், கீறல்கள், சிராய்ப்புகள், துளைகள், எரிகாயங்கள், உயிரியல் பொருட்கள் மற்றும் தீங்குள்ள வெப்பநிலை அதிகரிப்புகள் போன்றவற்றால் தீங்குகள் இருந்தால், பொருத்தமான கையுறைகளை அணிய வேண்டும்.
	- கையுறைகளின் செயற்திறன் இயல்புகள், நிலைமைகள், பயன்பாட்டுக் கால அளவு மற்றும் இருக்கின்ற தீங்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கையுறையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும் ஒரே வகையான கையுறை செயற்படாது.
	- இரசாயனப் பொருட்கள் உடல் மீது சிதறும் வாய்ப்புள்ளபோது, சருமத்திற்குச் சேதம் ஏற்படுத்தக் கூடிய அல்லது சருமத்தால் அகத்துறிஞ்சக் கூடிய மாசுகளை சூழல் கொண்டிருக்கக் கூடியபோது அல்லது மாசுகள், பணியாளரின் ஆடைகளில் தொடர்ந்து இருக்கும்போது, சருமப் பாதுகாப்பை அ...
	a. சேதமான PPE-ஐத் தெரிவிப்பதற்கும் மாற்றுவதற்குமான நடைமுறைகள்.
	b. சுத்தமான, நன்கு வேலை செய்யும் நிலையில் பேணப்படுகிறது மற்றும் சரியாகச் சேமிக்கப்படுகிறது.
	c. முதலாளியால் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பழுதுபார்க்கப்படுகிறது.
	d. குறைந்தபட்சம் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
	- PPE எப்போது, ஏன் அவசியம்.
	- எந்த தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம் அவசியம்.
	- தனிநபர் PPE-ஐ எவ்வாறு சரியாக தரிப்பது, கழற்றுவது, சரிசெய்வது மற்றும் அணிவது.
	- PPE-இன் குறைபாடுகள்.
	- PPE-இன் சரியான கவனிப்பு, பராமரிப்பு, பயனுள்ள ஆயுள் மற்றும் அப்புறப்படுத்தல்.
	- ஆய்வுகூட மற்றும் கலக்கும் அலுவலர்கள் வேறு பொது இடங்களுக்கு (ஹால், எலிவேட்டர்கள், சாப்பிடும் பகுதிகள், கழிப்பறைகள், அலுவலகங்கள் போன்றவை) செல்ல முன், கையுறைகளையும் ஆய்வக மேலங்கியையும் கழற்றுமாறு பணிக்கப்பட வேண்டும். தீங்கிழைக்கும் சாத்தியமுள்ள பொருட்க...
	- PPE-ஐப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ள வேலையைச் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் முன், ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் பயிற்சியின் புரிந்துணர்வு மற்றும் PPE-ஐச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் குறித்து செயல்விளக்கமளிக்க வேண்டும்.
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான ஆய்வுப் பதிவேடுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	Location Manager, பணிச்சூழலியல் திட்டச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE பிரதிநிதியானவர் ஆபத்து மதிப்பீடு, எழுத்துப்பூர்வ செயல்முறைகள், பயிற்சி, பதிவை நிர்வகித்தல் மற்றும் பணிச்சூழலியல் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்முறைகளுக்கான ஆண்டு மதிப்பாய்வு போன்றவற்றை உருவாக்கி, பராமரித்து அதை நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், பணிச்சூழலியல் செயல்முறைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees பணிச்சூழலியல் செயல்முறைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	a. பணிகள் மற்றும் தொடர்புடைய தீங்குகளின் அடையாளம்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா. வேலைப் பகுதி வடிவமைப்பு, வேலைச் சுழற்சி).
	a. தசைக்கூட்டு நோய்கள் (MSDகள்), அவற்றின் அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் மற்றும் MSD தீங்குகளைப் பற்றி சீக்கிரமே அறிவித்தல்.
	b. பணிச்சூழலியல் மற்றும் பணிச்சூழலியல் சிக்கல்களுடன் தொடர்பான பணியாளர் அறிவுரைகளின் மதிப்பாய்வு பற்றிய அவ்வப்போதைய தகவல்தொடர்புகளை உள்ளடக்கும் பணியாளர் ஈடுபாட்டுச் செயல்.
	c. பணிச்சூழலியல் தீங்குகள் அல்லது காயப் போக்குகளைத் தெரிவிப்பதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்ற பணிச்சூழலியல் பிரச்சனைகளைத் திருத்துவதற்கான செயல்.
	d. மீண்டும் நிகழும் செயற்பாடுகளுக்கு, செயற்பாட்டில் இடைவேளைகள் அல்லது மாற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
	e. தனிநபர் கணினி பணியிடங்களின் மதிப்பீடு.
	f. பணிச்சூழலியலை உபகரணம் மற்றும் செயலாக்கங்களின் வடிவமைப்பில் ஒருங்கிணைத்தல்.
	மருத்துவப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் குறைந்தபட்ச காலத்துடன் மேலும் 30 வருடங்களுக்கு பாதுகாப்பாகப் பேண வேண்டும். சட்டத்தால் கோரப்பட்டால் தவிர, பணியாளரின் எழுத்துமூல ஒப்புதல் இல்லாமல் மருத...
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: பணிச்சூழலியல் சம்பந்தப்பட்ட காயம் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடு பற்றிய பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்: தற்போதைய இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தனிப்பட்ட பணிச்சூழலியல் பணிநிலைய மதிப்பீடுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “காயம்/உடல்நலமின்மை மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, விழுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative விழுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், விழுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees விழுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. பணியாளரோ பொருள்களோ கீழே விழும் ஆபத்து எந்தெந்தப் பணிகளில் உள்ளது என்பதை அடையாளம் காணுதல்.
	b. உயரத்தில் வேலை செய்வது சம்பந்தப்பட்ட இடர்களின் மதிப்பீடு.
	c. இடர்களைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
	a. 1.8 மீட்டர் (6 அடி) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எந்த பாதுகாப்பற்ற உயரத்திற்கும் முழு உடல் கவசம் தேவைப்படுகிறது.
	b. விழுந்துவிடாமல் பாதுகாக்கும் உபகரணங்களை ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கு முன்பும் பின்பும் சரிபார்க்க வேண்டும்.
	c. விழுந்துவிடாமல் பாதுகாக்கும் உபகரணங்களின் மாதாந்திர ஆய்வு.
	d. விழுந்துவிடாமல் பாதுகாக்கும் உபகரணங்களைச் சரியாகப் பராமரித்தல், சுத்தம் செய்தல் மற்றும் சேமிப்பு.
	e. விழுந்துவிடாமல் பாதுகாக்கும் அமைப்புகளின் சரியான பயன்பாடு.
	f. கருவிகள் மற்றும் பொருட்களை முறையாகக் கையாளுதல், சேமித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்.
	g. விழுதல் அல்லது விழும் பொருட்களால் ஆபத்து உள்ள இடங்களுக்கு தடைசெய்யப்பட்ட அணுகல்.
	h. காயமடைந்த தொழிலாளி அகற்றப்படுவதற்காக ஆவணப்படுத்திய அவசரகால நடைமுறைகள்.
	i. ஏணிப் பாதுகாப்பு:
	j. 2.1 மீ (7 அடி) -க்கும் அதிகமான அனைத்து நிலையான ஏணிகளுக்கும் அவற்றைச் சுற்றி 2.1 மீ (7 அடி) உயரத்தில் ஒரு கூண்டு கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	k. பணியாற்றும் இடத்தை அணுகும் உபகரணத்தின் பாதுகாப்பான பயன்பாடு, பராமரிப்பு மற்றும் ஆய்வு (அதாவது, மனிதன், கத்தரிக்கோல் மற்றும் வான்வழி லிஃப்ட், சாரக்கட்டு முதலியன).
	l. தரை மற்றும் சுவரிலுள்ள திறந்த பகுதிகள்:
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. ஆய்வுப் படிவங்களை (விழுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு மற்றும் ஏணிகள்) குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, இயங்கும் மோட்டார் வாகனத் திட்ட (PMV) செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக PMV செயல்முறைகள், பயிற்சி மற்றும் தடுப்புக்குரிய பராமரிப்பு ஆகியவற்றை உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், PMV செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees PMV செயல்முறைகள் மற்றும் பயிற்சியின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. PMVகள் மற்றும் தொடர்புடைய தீங்குகளின் அடையாளம்.
	b. PMVகளும் தொடர்புடைய ஆபத்து மதிப்பீடு இருக்க வேண்டும்.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க அல்லது நீக்குவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல்.
	a. வாகனப் பாதுகாப்புத் தேவைகள்:
	b. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் தடுப்புப் பராமரிப்பு (லிஃப்ட் ட்ரக் உபகரணம் மற்றும் துணைக்கருவிகள் குறித்த ஏதேனும் சட்ட ரீதியான ஆய்வுகள்).
	c. பாதுகாப்பான பணியாற்றும் நிலைமையை உறுதிப்படுத்த, பயன்படுத்துவதற்கு முன்னான ஆய்வு.
	d. எழுத்திலுள்ள பாதுகாப்பு இயக்க விதிகள்.
	e. பாதசாரிகள் மற்றும் PMVகளை தனியாகப் பிரித்தல்.
	f. அனைத்து அசம்பாவிதங்கள் மற்றும் அருகில் தவறுதல்களைத் தெரிவித்தல்.
	g. பேட்டரி சார்ஜிங் மற்றும் மீண்டும் நிரப்புதல் பகுதிகள் பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் இருக்க வேண்டும்:
	h. PMVகளின் பாதுகாப்பு இயக்கத்திற்கு ஹவுஸ்கீப்பிங்கை அனுமதிக்க வேண்டும்.
	a. சாத்தியமான இடத்தில் பின்னோக்கி ஓட்டுவதன் தேவையைக் குறைக்க அல்லது கைவிட ஒரு வழிப்பாதை திட்டத்தை கருத்தில் கொள்ளுதல்.
	b. வாகனங்கள் பின்னோக்கி ஓட்டுவதற்கான பாதுகாப்பு (அதாவது பின்னோக்கி ஓட்டும்போது எச்சரிக்கை ஒலி, ஸ்பாட்டர், etc.).
	c. தளத்தில் வேக வரம்புகள்.
	d. பார்க்கமுடியாத பகுதிகளில் குவி கண்ணாடிகளின் பயன் (பார்க்கமுடியாத பகுதிகளை தவிர்க்க முடியாதபோது).
	e. வெளிப்புற விளக்குகளை நிறுவுதல் அல்லது பராமரித்தல்.
	f. தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (அதாவது தெளிவாக பார்வையில் படக்கூடிய மேலாடைகள், பாதுகாப்பான காலணிகள் போன்றவை).
	g. தளத்தில் வாகனம் ஓட்டும் விதிமுறைகள்.
	h. வெளி ஓட்டுனர்களுடைய கட்டுப்பாடு (அதாவது தள விதிமுறைகள், புகை மற்றும் காத்திருத்தல் ஏற்பாடுகள்).
	i. வாகனங்கள் நன்றாக வேலை செய்யும் நிலையில் இருக்க வேண்டும் (அதாவது விளக்குகள், பிரேக்குகள், டையர்கள், போன்றவை - சரியான பராமரிப்பில் இருக்க வேண்டும்).
	j. சரக்கை ஏற்றும்போதும் இறக்கும்போதும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு.
	k. இடத்திற்குள் நுழையும்போது பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு.
	l. அனைத்து ஓட்டுனர்களும் தொழிற்சாலை சான்றிதழ் திட்டத்திலோ, அரசாங்க நகராட்சியிலோ அல்லது வாகனம் கொடுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தாலோ உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
	a. இருக்கை பெல்ட் மற்றும் தலைகவசப் பயன்பாடு.
	b. தொழிற்சாலை பகுதியிலிருந்து உள்ளேயும் வெளியேயும் போகும்போது பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பு.
	c. வேகக் கட்டுபாடு.
	d. குழந்தைத் தடுப்புக்காப்பு.
	e. மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல்.
	f. உரிமமும் காப்பீடும்.
	புதுப்பித்தல் பயிற்சி: பின்வரும் நிகழ்வுகளில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் பட்சத்தில் தொடர்புடைய தலைப்புகளில் புதுப்பித்தல் பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும்:
	பயிற்சியாளர்: நிர்வாகத்தால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பயிற்சியாளரால் நெருக்கமான மேற்பார்வையின் கீழ் பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும். சக்திவாய்ந்த மோட்டார் வாகனத்தை பற்றி பயிற்சி அளிப்பதற்காகவே பயிற்சிபெற்ற பயிற்சியாளர்கள் போதுமான அறிவும் திறமையும் பெற்றிருக்க வ...
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சி மற்றும் ஓட்டுநர் மதிப்பாய்வுப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	மருத்துவப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் குறைந்தபட்ச காலத்துடன் மேலும் 30 வருடங்களுக்கு பாதுகாப்பாகப் பேண வேண்டும். சட்டத்தால் கோரப்பட்டால் தவிர, பணியாளரின் எழுத்துமூல ஒப்புதல் இல்லாமல் மருத...
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகள்.
	b. ஏற்கனவே பயன்படுத்திய ஆய்வுப் படிவங்கள் 3 மாதத்திற்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
	c. சக்திவாய்ந்த மோட்டார் வாகனத்தை பராமரித்த மற்றும் சீரமைத்த பதிவுகள் அதன் வாழ்நாள் வரை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
	d. மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வுப் பதிவுகள் பொருந்தும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. தீங்கள் உள்ளனவா என்று எல்லா இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணத்தின் கருத்துக்கணிப்பு.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அமலாக்குதல் (எ.கா. நிலையான காவலர்கள், உள்பூட்டுகள், இரு கையால் கட்டுப்பாடுகள்).
	a. இயந்திரம் வாங்குதல்கள் – தொழில்நுட்பக் கோப்பு இருக்க வேண்டும் மற்றும் அதை அத்தாட்சி பெற்ற ஆய்வாளர் (உள் அல்லது வெளி) பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும், இதில் குறைந்தபட்சம் இருப்பவை:
	i. இயந்திரத் தொகுதி ஆபத்து மதிப்பீடு (ISO 12100 அல்லது உபகரணம்)
	ii. ஐரோப்பிய தரநிலை (EIC 60204-1 எலெக்ட்ரிக்கல், ஐரோப்பியப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டி 2006/42/EC – இயந்திரப் பாதுகாப்பு பின்னிணைப்பு I அத்தியாவசிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத் தேவைகள் மற்றும் ஏதேனும் தொடர்புடைய டைப் C தரநிலைகள்) அல்லது உள்ளூர் நெறிப்படுத்...
	iii. பொருத்தமான செயல்பாட்டுச் சோதனை அறிக்கைகள்
	iv. புதிய மின் மோட்டார்களை வாங்குதல்கள் அல்லது மோட்டார்களை மாற்றுவது ஆனது, IE3 – பிரீமியம் வினைத்திறன் தரநிலைகள் அல்லது சிறந்தவற்றைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். (IEC 60034-30-1:2014)
	b. இயந்திர நிறுவல் – இயந்திர நிறுவல் தொடர்பான ஆரோக்கிய மற்றும் பாதுகாப்பு ஆபத்துக்களைக் குறைப்பதற்கான ஒரு தரநிலையாக்கப்பட்ட செயல்முறை.
	i. நிறுவப்பட்ட இயந்திரத்தின் மதிப்பீடு உள்ளிட்ட ஒரு இயந்திர நிறுவல் திட்டத்தை உருவாக்குதல்; அளவு, எடை, கோணங்கள், ஆபத்து மதிப்பீட்டின் மறுஆய்வு; நிறுவுதல் தேவைகள் – அன்லோட் செய்யப்பட்ட இடங்களில், தகர்ப்பு, உபகரணம், நிபுணத்துவத் தேவை; தடையற்ற பாதை; கட்ட...
	ii. தீ மற்றும் அவசரத் தேவைகளை, இரசாயன மேலாண்மைத் தேவைகளை; அல்லது பல்வேறு ஆரோக்கியத் தீங்குகளை (இரைச்சல், இரசாயன வெளிப்பாடு, மற்றும் பலவற்றை) மறுஆய்வு செய்து புதுப்பிக்கவும். சரிபார்க்கப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் என்பது சரியாகப் பிடிக்கப்பட்ட திசைவேகம், சரி...
	iii. புதிய மின்சார மோட்டார்களை வாங்குதல்கள் தைத்து உருவாக்கும் மற்றும் தையல் போடும் இயந்திரங்களிலுள்ள மின்சார மோட்டார்களை மாற்றுதல் செர்வோ வகை அல்லது சிறந்தது ஆகும்.
	c. இயந்திரச் செயல்பாடுகள் – பணித் தீங்கு பகுப்பாய்வு, பாதுகாப்புத் தரநிலைப் பணி மற்றும் இயந்திரச் செயல்பாடுகளுக்கான பணி-நேர முடிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்.
	d. இயந்திரப் பராமரிப்பு – அனைத்து ஆற்றல் மூலங்களையும் குறிப்பிடுகின்ற இயந்திரம் சார்ந்த லாக்அவுட்/டேக்அவுட் நடைமுறைகளை வைத்தல். பராமரிப்புச் செயல்பாடுகள் என்பவை பணித் தீங்கு பகுப்பாய்வு, பாதுகாப்புத் தரநிலைப் பணி மற்றும் பணி-நேர அறிவுறுத்தல் ஆகியவற்றை...
	e. இயந்திரம் அகற்றுதல்
	i. நிறுவப்பட்ட இயந்திரத்தின் மதிப்பீடு உள்ளிட்ட ஒரு இயந்திர அகற்றல் திட்டத்தை உருவாக்குதல்; அளவு, எடை, கோணங்கள், ஆபத்து மதிப்பீட்டின் மறுஆய்வு; திரும்பப்பெறல் தேவைகள் – அன்லோட் செய்யப்பட்ட இடங்களில், தகர்ப்பு, உபகரணம், நிபுணத்துவத் தேவை; தடையற்ற பாதை;...
	ii. நைக் கோட் லீடர்ஷிப் தரநிலை மற்றும் உள்ளூர் விதிமுறைகளுடன் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட திரும்பப்பெறுதல் மற்றும் அகற்றுதல் தேவைகளை அடையாளம் காணுதல்.
	f. உள்ளூரில் வடிவமைக்கப்பட்ட/உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரம்
	i. இயந்திரங்கள் ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து இயந்திரப் பாதுகாப்புக் கூறுகளுக்கான வடிவமைப்பு மறுஆய்வைக் கொண்டிருக்கின்றன.
	ii. ஆவணப்படுத்தப்பட்ட இயந்திர ஆபத்து மதிப்பீடு.
	iii. ஐரோப்பிய தரநிலை (EIC 60204-1 எலெக்ட்ரிக்கல், ஐரோப்பியப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டி 2006/42/EC – இயந்திரப் பாதுகாப்பு பின்னிணைப்பு I அத்தியாவசிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத் தேவைகள் மற்றும் ஏதேனும் தொடர்புடைய டைப் C தரநிலைகள்) அல்லது உள்ளூர் நெறிப்படுத...
	g. அளவீடுகள் - தொழிற்சாலைத் தரப்பு பாதுகாப்பான இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சதவீதத்தைப் பதிவுசெய்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
	h. இயந்திரப் பாதுகாப்பு வியூகத் திட்டம் – தொழிற்சாலைக் கூட்டாளர் 100% பாதுகாப்பான இயந்திரங்கள் இலக்கினை அடைவதற்கு ஒரு வியூகத் திட்டத்தினைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	a. இயந்திரங்களுடன் பணிபுரிகின்ற அனைத்துப் பணியாளர்களும் அவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்ட தொடக்கத்திலிருந்து கண்டிப்பாக பாதுகாப்புப் பயிற்சியினைப் பெறவேண்டும். பயிற்சியில் குறைந்தபட்சமாக இவை அடங்க வேண்டும்:
	i. இயந்திரத் தீங்குகள் மற்றும் அந்த தீங்குகளிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பது.
	ii. பாதுகாப்பான இயக்குதல் நடைமுறைகள்.
	b. இயந்திரங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கத்தில் ஈடுபடும் அனைத்துப் பணியாளர்களும் கண்டிப்பாக இயந்திரப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகள் மற்றும் செயல்முறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு நடைமுறைகளில் பயிற்சியினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
	c. தற்காலிகப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆப்பரேட்டர்களும் இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கு பயிற்சி/தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர்.
	d. பராமரிப்பு நபர்கள் இயந்திரத்தில் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் பயிற்சி/தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. லைஃப் உபகரணத்திற்கான சர்வதேச இயந்திரப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகளுடன் இணங்கும் இயந்திர செயல்முறை விளக்கத்திற்கான தொழில்நுட்பக் கோப்பு.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike நெறிமுறைத் தொகுதி தலைமைத்துவத் தரநிலைகள் - “தீங்கிழைக்கும் சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தல்”, “கட்டட கட்டமைப்புப் பாதுகாப்பு”, “தொழில்சார் இரைச்சல் வெளிப்படுத்தல்”, “பராமரிப்புப் பாதுகாப்பு”, “தீப் பாதுகாப்பு மேலாண்மை”, “அவசரநிலை நடவடிக்கை”, “இயந்திரத...
	 சர்வதேசத் தரநிலைகள் நிறுவனம் – ISO 12100 இயந்திரத் தொகுதியின் பாதுகாப்பு – வடிவமைப்பின் பொதுவான கோட்பாடுகள் – ஆபத்து மதிப்பீடு மற்றும் குறைப்பு
	 ஐரோப்பிய ஒன்றிய இயந்திரத் தொகுதி ஆணை – MD 2006/42/EC
	 சர்வதேச மின்தொழில்நுட்ப ஆணையம் – EIC 60204-1 – இயந்திரங்களின் மின் உபகரணம் – பகுதி 1: பொதுத் தேவைகள்
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	• அழுத்தக் கொள்கலன்கள் மற்றும் அமைப்புகள்: சூழல் அழுத்தத்தை விட கணிசமாக வேறுபட்ட ஒரு அழுத்தத்தில் வாயுக்களை அல்லது திரவங்களை வைத்திருக்க அல்லது இடமாற்ற வடிவமைக்கப்படும் ஒரு கொள்கலன் அல்லது குழாய்த்தொகுதி. உபகரணம் என்பது பின்வருபவற்றை உள்ளடக்கியது, ஆனா...
	• நீராவிக் கொதிகலன்: நீர் அல்லது பிற திரவத்தைச் சூடுபடுத்துவதில் பயன்படுத்தும் ஒரு மூடிய பாத்திரம். சூடுபடுத்திய அல்லது ஆவியாக்கப்பட்ட திரவம் பல்வேறு செயல்முறைகளில் அல்லது உற்பத்திச் செயல்முறைகள், மையச் சூடுபடுத்துதல், மத்திய சூடுபடுத்துதல் மற்றும் சம...
	• ஆடை சீர்செய்தல் வசதிகள்: ஃபேப்ரிக் கட்டிங், தைத்து உருவாக்குதல், தையல் போடுதல், அயர்ன் செய்தல், ஸ்கிரின் பிரிண்டிங், எம்ப்ராய்டரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கக் கூடிய ஆடைகளை உற்பத்திசெய்தல் உள்ளிட்ட உற்பத்திச் செயல்முறைகளைக் கொண்டிருக்கும் வசதிகள்.
	• நிலக்கரி: அதிகப்படியான கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்களைக் கொண்ட ஒரு எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கறுப்பு அல்லது பழுப்பான கறுப்பு நிற படிவுப்பாறை. இது பொதுவாக நீராவி உற்பத்தியில் பயன்படும் ஒரு புதுப்பிக்க இயலாத எரிபொருள் ஆகும்.
	• கனரக எரிபொருள் எண்ணெய்: கச்சா எண்ணெயின் வடிகட்டுதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான பிரிப்பிற்குப் பிறகு மீதமாகும் எண்ணெய். பிற வகையான எரிபொருள் எண்ணெயுடன் ஒப்பிடுகையில், எரித்தலின் போது கனரக எரிபொருள் எண்ணெயானது மற்ற எரிபொருள் எண்ணெய்களை விட மிகவும் அதிகப்படி...
	• அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்புகள்: ஒருங்கிணைந்த உபகரணங்களின் தொகுப்புகள் அடங்கிய ஒரு துணை அமைப்புகளின் குழு, இவை காற்று கம்ப்ரசர்கள், காற்றுச் சிகிச்சை உபகரணம், கட்டுப்படுத்திகள், பைப்புகள், காற்றுசார் கருவிகள், காற்றுசார்ந்த முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட இ...
	• துணைஒப்பந்ததாரர்: தொழிற்சாலைக்கு பாகங்கள், தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை வழங்கும் எந்த நபரும்.
	தேவைகள்
	a. அழுத்தக் கொள்கலன்கள் மற்றும் அமைப்புகள் தொடர்புடைய தீங்குகளின் மூலமாக அவற்றின் அடையாளங்காணுதல் மற்றும் வகைப்படுத்தல்.
	b. அழுத்தக் கொள்கலன்கள், பாய்லர் ஹவுஸ், நீராவிக் குழாய்கள் மற்றும் இந்தத் தரநிலை உள்ளிட்ட பிற அமைப்புகளிலிருந்து வருகின்ற தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகளின் மதிப்பீடு.
	c. அழுத்தக் கொள்கலன்கள் மற்றும் அமைப்புகள் தொடர்புடைய ஆபத்துகளைக் குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு அளவீடுகளை (எ.கா., கண்காணித்தல், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம்) அடையாளம் காணுதல்.
	d. புதிய அழுத்தக் கொள்கலன்களிற்கும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற அமைப்புகளில் மூலப்பொருள் மற்றும் வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் செய்கின்ற போதும் கண்டிப்பாக இடர் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
	a. புதிய இயந்திர நிறுவல் - உற்பத்தியாளரின் பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க அழுத்தக் கொள்கலன்கள் & அமைப்புகள் கண்டிப்பாக நிறுவப்பட்டு, அளவையிடப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட வேண்டும்:
	 நீராவி வழங்கல் அமைப்புகள், செயல்பாட்டிற்கு முன்னர் கண்டிப்பாக முறையாகப் பராமரிக்கப்பட்டு காப்பிடப்பட வேண்டும்.
	b. பாதுகாப்புச் செயல்பாடு – அழுத்தக் கொள்கலன்கள் மற்றும் அமைப்புகள் அனைத்தும் அவை எதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டதோ அந்தத் தேவைகளுக்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
	 அழுத்த நிலையில் அல்லது ஏதேனும் இயல்பற்ற சூழலில் கண்காணிப்பு அமைப்பானது முன்னெச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக் கொண்டிருக்கிறது.
	 ஆப்பரேட்டர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களாகவும் பயிற்சிபெற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.
	c. தடுப்புப் பராமரிப்புத் திட்டம் – அனைத்து அழுத்தக் கொள்கலன்கள் மற்றும் அமைப்புகள் பின்வருவனவற்றை குறைந்தபட்சமாகக் கொண்டு, பாதுகாப்பு வால்வுகள் மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்புகளின் செயலிழப்புகள் அல்லது தோல்விகளைத் தவிர்க்க நடப்பு தடுப்புப் பராமரிப்புத் தி...
	 வருடாந்திர ஆய்வுகள்.
	 அனைத்து அழுத்தக் கொள்கலன்களுக்கான பிரசர் ரெகுலேட்டர்கள், ஸ்விட்சுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வால்வுகளில் தொழில்நுட்பச் சோதனைகள்.
	 அழுத்தக் கொள்கலன்களுக்கான மூலப்பொருள் விரிதிறன் மற்றும் ஆயுளில் அல்ட்ராசோனிக் சோதனை (UT), திரவ ஊடுருவல் சோதனை (PT) மற்றும் பிற சோதனைகள்.
	 கொதிகலன் ஹவுஸ், நீராவிக் குழாய்கள், காப்பிடல் கவரேஜ், நீராவி டிராப் பராமரிப்பு மற்றும் போதுமான தண்ணீர் சேமிப்புத் தாங்கிகள் உள்ளிட்ட ஆவி மீட்டெடுப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றின் இருப்புத்தன்மை மற்றும் செயல்பாட்டிற்கான கருத்துக்கணிப்புடன் நீராவிக் கொதிகலன் அ...
	 அழுத்தப்பட்ட காற்று வழங்கல் அமைப்புப் பராமரிப்பு மற்றும் முழுமையான அமைப்பின் அழுத்த நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் காற்றுக் கசிவு வீதங்களின் கருத்துக்கணிப்புடனான அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்புகள்.
	 அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்புகள் கண்டிப்பாக காற்று வழங்கல் குழாய்களின் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் மாற்றுதலுக்கான மற்றும் காற்றுக் கசிவினைக் கண்டறிதல் மற்றும் நீக்குதலுக்கான முறையான பராமரிப்பு நடைமுறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	 நீராவிக் கொதிகலன் அமைப்பானது கொதிகலன் ஹவுஸ்கள், நீராவிக் குழாய்கள், மேலும் காப்பிடல் கவரேஜ், நீராவி டிராப் பராமரிப்பு மற்றும் போதுமான தண்ணீர் சேமிப்புத் தாங்கிகள் உள்ளிட்ட செறிபொருள் மீட்டெடுப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கான முறையான பராமரிப்பு நடைமுறைகளைக...
	d. வெட்டித், தைக்கும்ஆடை சீர்செய்தல் வசதிகளுக்கான கூடுதல் நீராவிக் கொதிகலன் தேவைகள்
	 மையப்படுத்திய நீராவிக் கொதிகலன்களை புதிதாக ஆலைகள் வாங்கக்கூடாது.
	 அயர்னிங் செயல்முறைகளில் தற்போதைய அல்லது எதிர்கால மையப்படுத்திய நீராவிக் கொதிகலன்களை, துணை ஒப்பந்ததாரர் தொழிற்சாலைகளில் இருப்பவை உள்ளிட்டவற்றை நீக்க நடைமுறைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை நீக்கப்பட்டதும், செயல்படுத்தக்கூடாதவை என்று லேபிளிட்டு முறையாக அகற்ற...
	 ஜனவரி 1, 2020 முதல் மையப்படுத்திய நீராவிக் கொதிகலன்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதைக் குறிப்பிடும் எழுத்துப்பூர்வக் கொள்கை.
	 அகற்றலுக்கான பதிவேடுகள் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பராமரிக்கப்படும்.
	a. அனைத்து அழுத்தக் கொள்கலன்கள்: அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களும் கண்டிப்பாக தொடக்ககாலப் பயிற்சியினையும் அதன் பின்னர் வருடாந்திரப் பயிற்சியினையும் பெற வேண்டும். பயிற்சியில் குறைந்தபட்சமாக இவை உள்ளடங்க வேண்டும்:
	 உபகரணம் மற்றும் அமைப்பின் சாத்தியமான தீங்குகள்.
	 பாதுகாப்பான இயக்க மற்றும் பராமரிப்பு நடைமுறைகள்.
	 அவசரகால நடைமுறைகள்.
	b. கொதிகலன்கள் & அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்புகள்: அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களும் கண்டிப்பாக தொடக்ககாலப் பயிற்சியினையும் அதன்பின்னர் வருடாந்திரமும் பெற வேண்டும். பயிற்சியில் குறைந்தபட்சமாக இவை உள்ளடங்க வேண்டும்:
	 தொழில் புரியும் இடத்தில் தற்போதுள்ள கொதிகலன் அல்லது அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்பின் வகை.
	 கொதிகலன் ஆபரேட்டர் உரிமத்தைப் பெறவும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான பராமரிப்புப் பதிவேடுகள்
	c. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான ஆய்வுப் பதிவேடுகள்.
	d. பின்வருவனவற்றுக்கான வரைபடங்களை கிடைக்கும்படியாக வைத்தல்:
	 நீராவி அமைப்பு மற்றும் அழுத்தப்பட்ட காற்று அமைப்பின் குழாய்ப்பதிப்பு.
	 நீராவி டிராப்கள் இருப்பிடம், எண்ணிக்கை மற்றும் வகை, அதே போன்று பராமரிப்புப் பதிவேடுகள்.
	 அழுத்தத்திற்கான இடம் மற்றும் வெப்பநிலை அளவுமானிகள்.
	 தண்ணீர் சேமிப்பு இடம் மற்றும் வகை.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலைகள் - “இயந்திரப் பாதுகாப்பு”, “கழிவு நீர்”, “திடக் கழிவு”, “காற்று உமிழ்வுகள்”
	 சர்வதேச வினைத்திறன் (IE) தரநிலை IEC 60034-30-1: 2014
	 சர்வதேச தரநிலைகள் நிறுவனம் – (ISO) 31000:2009 ஆபத்து மேலாண்மை
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. நகர்கின்ற இயந்திரப் பாகங்களுடன் தொடர்பான தீங்குகள் குறித்து அனைத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணத்தின் கருத்துக்கணிப்பு.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அமலாக்குதல் (எ.கா. நிலையான காவலர்கள், உள்பூட்டுகள், இரு கையால் கட்டுப்பாடுகள்).
	a. முதலில் தீங்குகளை நீக்குவது, பிறகு பாதுகாப்பது என்பதைக் கருத்திகொள்ளும் புதிய மற்றும்/அல்லது திருத்திய உபகரணத்திற்கான மதிப்பீடு.
	b. காப்புகள் நன்றாக இயங்கும் நிலையிலும் பாதுகாப்பாக நடைமுறையிலும் இருக்க வேண்டும்.
	c. காப்புகள் கூடுதல் தீங்கை ஏற்படுத்தக் கூடாது.
	d. பணிபுரியும் இடத்தின் மேற்பரப்புக்கு மேலே 2.1 மீட்டர் (7 அடி) இடைவெளிக்கும் குறைவாக அமைந்துள்ள மின்விசிறிகளும் பிற சுழலும் உபகரணமும் 1.25 செ.மீ (0.5 அங்.) அளவை விடச் சிறிய துவாரங்களால் காப்பிடப்பட வேண்டும்.
	e. சுழலும் பாகங்களைக் கொண்ட இயந்திரங்களை தானியங்கு ஷட் ஆஃப் முறையால் உள்ளடக்கி, உள்ளே வைத்துப் பூட்ட வேண்டும்.
	f. இயக்கத்தின் போது நடக்க அல்லது நகரக் கூடிய இயந்திரங்கள் அல்லது உபகரணத்தைப் பத்திரப்படுத்த வேண்டும்.
	g. இயந்திரங்களிலுள்ள காப்பின் வருடாந்த ஆய்வுகள்.
	h. லாக்கவுட்/டேக்கவுட் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் தடுப்புக்குரிய பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு.
	a. தீங்குகளுடன் தொடர்பான இயக்கங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் எலிவேட்டர்கள், எஸ்கலேட்டர்கள் மற்றும் மெட்டீரியல் லிஃப்டுகளின் பராமரிப்பு.
	b. ஆபத்துடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தை ஏற்கத்தக்க அளவுக்குக் குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அமலாக்கம் (எ.கா. உள்பூட்டுகள், தடுப்புக்குரிய பராமரிப்பு).
	திட்டம்: ஒவ்வொரு வசதியும் எலிவேட்டர்கள், எஸ்கலேட்டர்கள் மற்றும் மெட்டீரியல் லிஃப்டுகளுக்கான செயல்முறைகளை அமல்படுத்த வேண்டும், இது குறைந்தபட்சம் பின்வருபவற்றை உள்ளடக்க வேண்டும்:
	a. பாதுகாப்பாக உயர்த்தும் சுமையைக் குறிக்க வேண்டும். உபகரணமானது மனிதர் பயன்படுத்துவதற்கு அல்ல என்றால், அதைக் குறிக்கும் அடையாளம்.
	b. பயனர்களுக்கும் அப்பகுதியால் செல்பவர்களுக்கும் காயம் ஏற்படும் ஆபத்தைத் தடுக்குமாறு நிலையமைக்கப்பட அல்லது நிறுவப்பட வேண்டும்.
	c. பொருந்தினால், காயத்தைத் தடுக்க, முறையாக நிறுவப்பட்டு, இயங்கக் கூடிய தடைகள் மற்றும் பாதுகாப்புச் சாதனங்கள்.
	d. ஒழுங்குமுறையாகச் செய்யப்படும் தடுப்புக்குரிய பராமரிப்பு.
	e. லாக்கவுட்/டேக்கவுட் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணியும் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புச் செயற்பாடுகள்.
	f. உபகரணம் செயற்படாத போது, நுழைவைத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தடைகளும் சின்னங்களும்.
	g. அவசரநிலை ஏற்படும்போது, எலிவேட்டர்கள், எஸ்கலேட்டர்கள் மற்றும் மெட்டீரியல் லிஃப்டுகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தெரிவிக்கும் செயல்முறைகள்.
	h. உள்ளூர்ச் சட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் இடைவெளிகளில் மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு மற்றும் சான்றளிப்பு.
	i. தலைக்கு மேலுள்ள தடை எதற்கும் குறைந்தது 2.1 மீ (7 அடி) செங்குத்து இடைவெளி.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. உபகரணத்தின் ஆயுளுக்காக புதிய மற்றும் திருத்திய உபகரணத்திற்கான மதிப்பீட்டுப் பதிவுகள்.
	c. ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பேண வேண்டும்.
	d. கருவி ஆயுளின் பழுதுபார்ப்புப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீங்கான சக்தியின் கட்டுப்பாடு” நடத்தை தலைமைத்துவ தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 8-16
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, லேசர் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக லேசர் பாதுகாப்புச் செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், லேசர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees லேசர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. லேசர்களின் அடையாளமும் வகையும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களும்.
	b. ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க, கட்டுப்பாட்டு அளவீடுகளை (எ.கா., கண்காணித்தல், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம்) அடையாளம் காணுதல்.
	a. பீமிலிருந்து வெடிக்காதபடி, பாதுகாப்பு மற்றும் இன்டர்லாக்குகளைக் கொண்டு பாதுகாத்தபடி, லேசர் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	b. பகுதியில் அதிகாரப்பூர்வமானவர்கள் வரும்படியும் மற்றவர்கள் வராதபடியும் தடை இருக்க வேண்டும்.
	c. லேசர் உள்ள பகுதிகளில் பலகைகள் மற்றும் போஸ்டர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
	d. தனிநபரைப் பாதுகாக்கும் தகுந்த கருவிகள் இருக்க வேண்டும்.
	e. லேசர்களைக் கையாளும்போது அல்லது வேலைசெய்யும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வேலை தொடர்பான குறிப்பிட்ட செயல்முறைகள் எழுத்துவடிவில் இருக்க வேண்டும்.
	f. அவசரகால நடைமுறைகள்.
	g. ஒவ்வொரு உற்பத்தியாளரின் பரிந்துரைகளின்படி லேசர் அமைப்புகள் கேலிபரேட் செய்யப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	h. செயல்பாட்டிற்கு முன்பு எல்லாக் குறைகளும் சரிசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. சோதிக்கும் கருவிகளின் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான கேலிபரேஷன் பதிவுகள்.
	c. கருவி ஆயுளின் பராமரிப்புப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager கண்டிப்பாக பராமரிப்புப் பாதுகாப்புக் கொள்கையும் செயல்முறைகளும் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative பராமரிப்புப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Maintenance Representative கண்டிப்பாக பராமரிப்புப் பாதுகாப்புக் கொள்கையையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், பராமரிப்புப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees பராமரிப்புப் பாதுகாப்புக் கொள்கை மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பணிகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகளின் அடையாளம்.
	b. அறியப்பட்ட ஆபத்துகளின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைப்பதற்கான அல்லது தவிர்ப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு அளவீடுகளின் அடையாளம் (எ.கா. தனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவி, நெருப்பு சார்ந்த வேலைக்கான அனுமதி).
	a. நல்ல மற்றும் சுத்தமான சூழ்நிலையில் பராமரிக்கப்படும் பணியிடங்கள்.
	b. எல்லாக் கருவிகளும் பாதுகாப்பான மற்றும் சரியாகப் பணி செய்யக்கூடிய முறையில் இருத்தல்.
	c. உற்பத்தியாளரின் கருவி கைப்புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
	d. தனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவி வழங்கப்பட்டு அதைப் பயன்படுத்துதல்.
	e. செயலிழப்பைத் தடுக்கும் பராமரிப்பு மற்றும் சரிசெய்யும் அமைப்பில் இருக்க வேண்டியவை:
	f. நெருப்பு சார்ந்த பணி நிகழும் பகுதியில் (பிரத்யேகமாக அதற்கான வடிவமைக்கப்பட்ட செயல்முறை இல்லாமல்) நெருப்பு மற்றும் எரிப்பு சம்மந்தமான பணிகளைச் செய்ய பாதுகாப்புச் செயல்முறைகள் மற்றும் நெருப்பு சார்ந்த பணி அனுமதி. நெருப்பு சார்ந்த பணியில் இருக்க வேண்டி...
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகள்.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு தடுப்புக்குரிய பராமரிப்புப் பதிவுகள்.
	c. கருவி ஆயுளின் பழுதுபார்ப்புப் பதிவுகள்.
	d. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு நெருப்பு சார்ந்த வேலைக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதிகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “ஆபத்தான பொருட்கள்” நடத்தை தலைமைத்துவ தரநிலை.
	 Nike “மின் பாதுகாப்பு” நடத்தை தலைமைத்துவ தரநிலை.
	 Nike “தீங்கான சக்தியின் கட்டுப்பாடு” நடத்தை தலைமைத்துவ தரநிலை.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, மின் பாதுகாப்புத் திட்டச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE பிரதிநிதியானவர் ஆபத்து மதிப்பீடு, எழுத்துப்பூர்வ செயல்முறைகள், பயிற்சி, பதிவை நிர்வகித்தல் மற்றும் மின் தொடர்பான பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கான ஆண்டு மதிப்பாய்வு போன்றவற்றை உருவாக்கி, பராமரித்து அதை நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், பாதுகாப்பான மின்சார் செயல்முறைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees மின்சார் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. மின் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் தொடர்புடைய தீங்குகளின் அடையாளம்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான அல்லது தவிர்ப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு அளவீடுகள் (எ.கா. தனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவி, இயக்கச் செயல்முறைகள், பயிற்சி, பாதுகாப்பான பணி நடத்தைகள் போன்றவை).
	a. பொது மின் பாதுகாப்பு:
	b. மின் ஆய்வுகள்:
	c. பாதுகாப்புக் கருவி (இயக்க சர்க்யூட்களில் பணிபுரிவதற்கு):
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: மின் சம்மந்தப்பட்ட காயம் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடு பற்றிய பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. கருவி மற்றும் நிறுவனத்தின் ஆயுளுக்கான ஆய்வு அறிக்கைகள் கட்டாயமாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, LOTO செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக LOTO செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், LOTO செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees LOTO செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. உபகரணம், பணிகள் (எ.கா. இயந்திரத் தொகுதி அல்லது உபகரணத்தை நிறுவுதல், பராமரிப்பு, ஆய்வு செய்தல் அல்லது பழுதுபார்த்தல்) மற்றும் கட்டுப்படுத்தாத தீங்கான சக்தி மூலங்களால் ஏற்படும் அவற்றின் தொடர்பான தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல்.
	b. தீங்கான சக்தியுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகளின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்துகளைக் குறைக்க அல்லது நீக்க, தடுப்பு நடவடிக்கைகள் (எ.கா. LOTO செயல்முறைகள்).
	a. இயந்திரத்திற்குத் தனித்துவமான LOTO செயல்முறைகளை பல சக்தி மூலங்களுள்ள உபகரணத்திற்கு ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
	b. சக்திக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனங்களைப் பத்திரப்படுத்த, தனித்தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட பூட்டுகள், சாவிகள் மற்றும் சிட்டைகளை அளித்தல். பூட்டுகளையும் சிட்டைகளையும் பொருத்துகின்ற பணியாளர்கள் மட்டுமே அவற்றை அகற்ற முடியும்.
	c. உபகரணத்தைப் பிரித்தல் மற்றும் சக்தியூட்டலை நிறுத்தல்:
	d. அமைப்பின் சக்தியூட்டத்தை நீக்கிய பிறகு, சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தி எதனதும் சிதறல்:
	e. தனிப்படுத்தல் மற்றும் சக்தியூட்டத்தை நீக்குதலைச் சரிபார்த்தல்.
	f. உபகரணத்திற்கு மீண்டும் சக்தியூட்டுதல்:
	g. வேறு எந்தத் தனிப்படுத்தல் வழிமுறைகளும் இல்லாதபோது, சிட்டையை மட்டும் பயன்படுத்துதல்.
	h. தனிப்படுத்தல் செயலாக்கத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படும்போது, பல லாக்கவுட் உபகரணம் மற்றும் செயல்முறைகள்.
	i. இயந்திரத் தொகுதி பாதுகாப்பாக உள்ளது மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவரும் ஆபத்தான பகுதிக்கு வெளியில் இருக்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திய பிறகு, location manager நேரில் இருந்தால் மட்டுமே, பூட்டுகளைக் கட்டாயப்படுத்தி அகற்றுவதை அனுமதிக்கலாம்.
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: தீங்கான சக்திக்கு வெளிப்படுத்துதல் சம்பந்தமான எல்லாச் சம்பவங்கள் பற்றியும் பதிவுகளை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தப் பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகளைப் பேண வேண்டும்.
	b. ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, கண்காணிப்புப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, மூடிய இடத்திற்குள் நுழையும் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக மூடிய இடத்திற்குள் நுழையும் செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், மூடிய இடத்திற்குள் நுழையும் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees மூடிய இடத்திற்குள் நுழையும் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	a. அனைத்து மூடிய இடங்களும், அவற்றுடன் தொடர்புடைய தீங்குகளும் அடையாளங்காணப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	b. ஒவ்வொரு தீங்குடனும் தொடர்புடைய இடரின் மதிப்பீடு இருக்க வேண்டும்.
	c. இடரைக் குறைப்பதற்கான அல்லது அகற்றுவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்க வேண்டும் (எ.கா. நுழைவதற்கான செயல்முறைகள், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம், தகவல்தொடர்பு, பயிற்சி போன்றவை).
	a. அனுமதி தேவைப்படுகின்ற, மூடிய இடங்கள்:
	b. அனுமதி தேவைப்படுகின்ற மூடிய இடங்களுக்குள் செல்பவர்கள் மற்றும் அவர்களின் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் உடன் செல்பவர்களின் பொறுப்புகள்.
	c. நுழைவதற்கான அனுமதி சம்பந்தப்பட்ட தேவைகள்:
	d. கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை உபகரணங்கள் அனைத்துக்குமான வருடாந்திர மற்றும் நுழைவுக்கு முந்தைய அளவை வகுத்தல் (கேலிபரேஷன்).
	e. ஒவ்வொரு ஆலையிலும், மூடிய இடங்களுக்கு என்று, பணியாளர்கள், ஆன்சைட் ஒப்பந்ததாரர்கள், உப-ஒப்பந்ததாரர்கள் என அனைவருக்குமான உள்நுழைவு செயல்முறைகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இவை ஒவ்வொரு வருடமும் மறுஆய்வு செய்யப்படும் ஆவணங்களாக இருக்க வேண்டும்.
	f. இடத்தை அனுமதி தேவைப்படாத மூடிய இடம் என்று வகைப்படுத்துவதற்கான தேவைகள்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: மூடிய இடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்வுகளும் ஆவணங்களில் பதிவுசெய்யப்பட வேண்டும். இந்தப் பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகள்.
	b. குறைந்தபட்சம் 1 ஆண்டுக்கான, மூடிய இடத்தில் நுழைவதற்கான அனுமதிகள்.
	c. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான, கண்காணிப்பு உபகரண அளவை வகுத்தல் ஆவணங்கள்.
	d. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான, கண்காணிப்பு ஆவணங்கள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கான பாதுகாப்பு செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative ஒப்பந்ததாரர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களும், பணியாளர்களும் பயிற்சி பெற்று, ஒப்பந்ததாரர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி நடக்கிறார்களா என்பதை ஒப்பந்ததாரர் தொடர்பாளர் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
	சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் தொடர்பாளரும் பணியாளர்களும் பயிற்சி பெற்று, ஒப்பந்ததாரர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி நடக்கிறார்களா என்பதை Managers and Supervisors உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
	Onsite Contractors மற்றும் Employees ஒப்பந்ததாரர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. ஒப்பந்தத்திற்கு அல்லது உப-ஒப்பந்தத்திற்கு வழங்கப்படும் பணிகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய தீங்குகள்.
	b. பட்டியலிடப்பட்ட ஒவ்வொரு தீங்குடனும் தொடர்புடைய இடரின் மதிப்பீடு.
	c. இடரைக் குறைக்க அல்லது நீக்குவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல்.
	a. சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு ஒப்பந்ததாரரும், முன்கூட்டிய தகுதி அறிதலுக்கான படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அந்தப் படிவத்தில் பின்வரும் விவரங்கள் இருக்கும்:
	b. ஒப்பந்ததாரர்களை ஏற்பதற்கு அல்லது நிராகரிப்பதற்கான மதிப்பீட்டு செயல்முறை.
	c. தகுதிபெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பட்டியலிடப்பட்ட ஆவணம்.
	d. தகுதிபெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பட்டியலிடப்பட்ட ஆவணம் வருடாந்திர முறையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
	a. அவசரகாலத்தில் வெளியேறும் வழிகள், அலாரங்களைப் புரிந்துகொள்ளுதல், அவசர காலங்களில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய, ஆலையின் அறிமுகம்.
	b. தேவைப்படுகின்ற, ஒப்பந்ததாரர்/உப-ஒப்பந்ததாரர் பயிற்சி மற்றும்/அல்லது சான்றளிப்புகளை சரிபார்த்தல்.
	c. ஆலைக்குக் கொண்டுவரப்படும் வேதிப்பொருள்களுக்கான மெட்டீரியல் பாதுகாப்புத் தாளை (MSDS) சரிபார்த்தல்.
	d. ஆலைக்குக் கொண்டுவரப்படும் உபகரணங்கள் நல்ல நிலையில் உழல்தா என்றும், தேவையான விதிமுறைகள் அனைத்துக்கும் இணங்கி உள்ளதா என்று உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆய்வு செய்தல்.
	e. பொருந்தக்கூடிய அனைத்து HSE கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஆலைக்கான HSE கொள்கைகள் மற்றும் செயல்முறைகளை மறுஆய்வு செய்தல்.
	f. பொதுவான பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மறுஆய்வு செய்தல்.
	g. ஹவுஸ்கீப்பிங், சுத்தம் செய்தல், தேவையற்ற குப்பைகளை அப்புறப்படுத்துதல் போன்றவற்றுக்கான விதிமுறைகள்.
	h. சம்பவங்கள் குறித்து புகாரளித்தல்.
	i. இணக்கமின்மைக்கான விதிமுறைகள்.
	a. ஒவ்வொரு ஆலைக்கும் நடப்பு முந்தைய தகுதி ஆய்வு/தகுதி ஆய்வுப் படிவங்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
	b. ஒவ்வொரு ஆலைக்கும் முந்தைய தகுதி ஆய்வு/தகுதிக்கான நடப்பு மதிப்பாய்வுப் படிவங்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்
	a. ஒவ்வொரு ஆலைக்கும், ஒப்பந்ததாரர் பணிகளுக்கான நடப்பு இடர் மதிப்பீட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
	b. ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, கண்காணிப்புப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	4. ஆவணப்படுத்தல்

	பிற்சேர்க்கை – சிராய்ப்புப் பொருள் வெடிப்பு
	ஆடைத் தயாரிப்புகளில் ஏற்படும் அழிவுடன் தொடர்புடைய கூடுதல் தேவைகளை இந்தச் சேர்க்கை விவரிக்கிறது.

	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	3. ஆவணப்படுத்தல்

	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, இரைச்சல் வெளிப்படுத்தல் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative ஒப்பந்ததாரர் இரைச்சல் வெளிப்படுத்தல் திட்டத்தை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், இரைச்சல் வெளிப்படுத்தல் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees இரைச்சல் வெளிப்படுத்தல் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. அதிக இரைச்சலுள்ள பகுதிகளை அடையாளங்காண, இரைச்சல் மதிப்பீட்டை நடத்தவும். அதிக இரைச்சலுள்ள பகுதிகள் என்பவை 85 dB அல்லது அதிகமாக உள்ளவை என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
	b. அதிக இரைச்சலுடன் தொடர்பாகவுள்ள ஆபத்தை மதிப்பிடவும் (எ.கா. கேட்டல்திறன் இழப்பு, கவனிக்க முடியாமை, தீப்பற்றல் குறித்த அலாரங்களைக் கேட்க முடியாமை).
	c. இரைச்சல் வெளிப்படுத்தலை குறைந்தபட்சம் 85 dB-ஐ விடக் குறைப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகளை மதிப்பிடவும்:
	a. இயந்திரத் தொகுதி அல்லது உற்பத்திச் செயல்களில் குறிப்பிட்ட மாற்றம் செய்துள்ளபோது, இரைச்சல் கண்காணிப்பு.
	b. கேட்டல்திறன் பாதுகாப்பு அவசியமான இடங்களைச் சுட்டிக்காட்டும் அடையாளங்கள்.
	c. தேவையான இடங்களில் கேட்டல்திறன் பாதுகாப்பு கிடைத்தல் மற்றும் அதைப் பயன்படுத்தல்.
	d. குறித்துள்ள இரைச்சல் அளவுகளுக்கான வினைத்திறனைத் தீர்மானிக்க, கேட்டல்திறன் பாதுகாப்பின் மதிப்பீடு.
	a. பணியாளர்களுக்குச் செலவு இல்லை.
	b. அத்தாட்சி பெற்ற மருத்துவ நிபுணர்களால் நடத்தப்படுகிறது.
	c. ஆரம்பத்திலும் வருடாந்தமும் நடத்தப்படும் சோதித்தல் (ஆடியோகிராம்).
	d. பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு முடிவுகள் தெரிவிக்கப்படுதல்.
	e. அத்தாட்சி பெற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அடையாளங்கண்டவாறு, கேட்டல்திறனிலுள்ள மாற்றம் எதற்கும் பின்தொடர்பு/சரிப்படுத்தல் நடவடிக்கை.
	a. கேட்டல்திறன் மீது இரைச்சலின் விளைவுகள்.
	b. கேட்டல்திறன் பாதுகாப்புக் கருவிகளின் நோக்கம்.
	c. பல்வேறு வகைகளின் நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் குறைப்பு.
	d. தேர்வு, பொருத்துதல், பயன்பாடு, கவனிப்பு ஆகியவை பற்றிய அறிவுறுத்தல்கள்.
	e. ஆடியோமெட்ரிக் சோதனையின் நோக்கம் மற்றும் சோதனைச் செயலின் விளக்கம்.
	மருத்துவப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் குறைந்தபட்ச காலத்துடன் மேலும் 30 வருடங்களுக்கு பாதுகாப்பாகப் பேண வேண்டும். சட்டத்தால் கோரப்பட்டால் தவிர, பணியாளரின் எழுத்துமூல ஒப்புதல் இல்லாமல் மருத...
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. இரைச்சல் மதிப்பீட்டு அளவீடுகள் குறைந்தது 5 ஆண்டுகளுக்குத் தக்கவைக்கப்படும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	சப்ளையர்கள் தமது பணியிடத்தில் தொழில்சார் ஆரோக்கிய மற்றும் சுகாதாரத் தீங்குகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள், அடையாளம் காண்கிறார்கள், மதிப்பிடுகிறார்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். பணியிடத்தில் இருக்கின்ற தீங்குகளின் சாத்தியமுள்ள ஆரோக்கிய விளைவுகளைத் தீர்ம...
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, சுவாசம்சார் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative சுவாசம்சார் திட்டத்தை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், சுவாசம்சார் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees சுவாசம்சார் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. சுவாசப் பாதுகாப்பு தேவைப்படக் கூடிய பணிகளையும் அவற்றின் சாத்தியமான தீங்குகளையும் அடையாளம் காணுதல்.
	b. ஆபத்துடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதலும் அமலாக்குதலும், முதலில் பொறியியல் கட்டுப்பாடுகளையும், இரண்டாவதாக நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகளையும், கடைசியாக சுவாசப் பாதுகாப்பின் உபயோகத்தையும் கருத்திலெடுக்கின்றன.
	a. தீங்கிழைக்கு காற்று மாசுக்களுக்குப் பணியாளர்கள் வெளிப்படுத்தப்படுவதைக் குறைக்க, சுவாசிக்க உதவும் கருவி பயன்படுத்தப்பட்டால், சப்ளையர்கள் வேலைத்தலத்திற்குத் தனித்துவமான செயல்முறைகளுடன் எழுத்துமூலப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை உருவாக்கி, அமலாக்க வேண்டும். ...
	- தூசிகள், தீப்பொறிகள், நீர்த்திவலைகளை விசுறுதல், மூடுபனிகள், புகைகள், நீராவிகள், வாயுக்கள் அல்லது கதிர்வீச்சுப் பொருள் ஆகியவற்றின் தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயகரமான நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படும் காற்றை பணியாளர்கள் சுவாசிக்கக்கூடிய வேலைகளை சுவாசப் பாதுகாப்பு...
	b. சுவாசிக்க உதவுக் கருவிகளைத் தேர்வு செய்தல்:
	c. மருத்துவ மதிப்பீடு:
	- சுவாசிக்க உதவும் கருவியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய திறனுடன் தொடர்புடைய மருத்துவ அடையாளங்கள் அல்லது அறிகுறிகளை பணியாளர் அறிவிக்கிறார்.
	- PLHCP, திட்ட நிர்வாகி அல்லது மேற்பார்வையாளர் மறுமதிப்பீட்டைச் செய்யுமாறு பரிந்துரை செய்கிறார்.
	- பொருந்தும்தன்மைச் சோதனை மற்றும் திட்ட மதிப்பீடு செய்யும் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானங்கள் உட்பட சுவாசிக்க உதவும் கருவித் திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் தகவலானது ஒரு தேவையைக் குறிக்கிறது.
	- ஒரு பணியாளரின் உடலியல் சுமையைக் கணிசமாக அதிகரிக்கக் கூடிய பணியிட நிலைமைகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது
	- மருத்துவ நிலை பற்றிய ஆண்டு ஆய்வு தேவைப்படாது.
	d. பொருத்தச் சோதனை:
	e. சுவாசிக்க உதவும் கருவிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் கவனிப்பு:
	- பிரத்தியேகமாகப் பயன்படுத்தும் சுவாசிக்க உதவுக் கருவிகளுக்கு சுகாதார நிலையைப் பேண, தேவைக்கேற்ப அடிக்கடி.
	- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணியாளருக்கு வழங்கப்பட்டபோது வெவ்வேறு நபர்கள் அணியும் முன்.
	- அவசரகால பயன்பாட்டு சுவாசிக்க உதவும் கருவிகளுக்கும், பொருத்தச் சோதனையிலும் பயிற்சியிலும் பயன்படுத்தப்படுபவற்றுக்கும் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் பின்னர்.
	f. வடிகட்டிகள், கார்ட்ரிட்ஜ்கள் மற்றும் கேனிஸ்டர்களின் அடையாளம்:
	g. மாற்ற அட்டவணைகள்:
	சுவாசப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது ஆரம்ப நியமன நேரத்திலும், தமது பணி வேலைகளைப் பாதுகாப்பாகச் செய்ய சுவாசிக்க உதவும் கருவியை அணிய வேண்டிய அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் வருடாந்திரமாகவும் நடத்தப்படும். பயிற்சியில் குறைந்தபட்சமாக இவை அடங்க வேண்டும்:
	- பணியிட நிலைமைகளில் மாற்றம், புதிய வகையான சுவாசக் கருவிகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
	- பணியாளரின் அறிவு அல்லது பயன்பாட்டிலுள்ள குறைபாடுகள் தேவையைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. தற்போதைய பொருத்தச் சோதனைப் பதிவுகள் (சுவாசிக்க உதவும் கருவிகளுக்கு மட்டுமே).
	c. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான ஆய்வுப் பதிவேடுகள்.
	d. மருத்துவ மதிப்பீடுகளின் பதிவேடுகளைத் தக்க வைத்து, கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
	e. பொருத்தச் சோதனைகளிந் பதிவேட்டை உருவாக்கி, அடுத்த பொருத்தச் சோதனை வரை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
	f.  தற்போதைய திட்டத்தின் எழுத்துமூல நகலைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
	g. சப்ளையர்கள் வேலைவாய்ப்புக் காலத்திற்கு அனைத்துப் பதிவுகளையும் வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	a. கதிர்வீச்சு மூலங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆபத்துக்களைக் கண்டறிதல்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. வெளிப்படுத்தும் ஆபத்தைக் குறைக்க அல்லது நீக்கத் தேவையான கட்டுப்பாட்டு அளவீடுகளை (எ.கா., கண்காணித்தல், காப்பிடுதல், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம்) அடையாளம் காணுதல்.
	a. கதிர்வீச்சு மூலங்கள், அளவுக்கதிகமாக வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்க, காப்பிடல் மற்றும் உள்பூட்டுகளுடன் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
	b. வருடாந்தர தொழில்சார் கதிர்வீச்சு வெளிப்பாடு ஒரு நபருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 3 rem-ஐத் தாண்டக்கூடாது.
	c. பகுதியில் அதிகாரப்பூர்வமானவர்கள் வரும்படியும் மற்றவர்கள் வராதபடியும் தடை இருக்க வேண்டும்.
	d. கதிர்வீச்சுள்ள பகுதிகளில் பலகைகள் மற்றும் போஸ்டர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
	e. அதிக வெளிப்படுத்தலுக்கு உள்ளாகும் பணியாளர்களுக்கு அல்லது ஒழுங்குமுறைகளால் தேவைப்படும் வகையில் மருத்துவக் கண்காணிப்பு.
	f. சேதமடைந்த மூலத்திற்கு பதில்(கள்).
	g. கதிர்வீச்சு மூலங்களைக் கையாளும்போது அல்லது வேலைசெய்யும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வேலை தொடர்பான குறிப்பிட்ட செயல்முறைகள்.
	h. அவசரகால நடைமுறைகள்.
	i. உற்பத்தியாளரின் பரிந்துரைகளின்படி கதிர்வீச்சு உபகரணப் பராமரிப்பு மற்றும் அளவுத்திருத்தம்.
	j. கதிர்வீச்சு வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கும் பணி நடைமுறைகள்.
	a. செயல்முறைகள்
	b. கதிர்வீச்சு ஆய்வு
	c. உள்பூட்டுகள்
	d. கசிவு
	e. கதிர்வீச்சு ஏற்பளவியல் (தேவைப்பட்டால்)
	f. பணியாளர் மதிப்பீடு
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான வருடாந்த மதிப்பாய்வு.
	c. சோதிக்கும் கருவிகளின் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான கேலிபரேஷன் பதிவுகள்.
	d. கருவி ஆயுளின் பராமரிப்புப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. எழுத்துமூல வெப்ப அழுத்தத் தடுப்புத் திட்டத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல், இதில் உள்ளடக்க வேண்டியவை:
	- தேவைக்கேற்ப மாற்றத்தின் போது தண்ணீர் நிரப்புதல்.
	- தடுப்பு மீட்புக் காலங்களுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் பணியாளர் நிழலை அணுகுதல்.
	- சாத்தியமான வெப்ப நோய்களின் அறிகுறிகளுக்குப் பதிலளித்தல்.
	- அவசர மருத்துவ சேவைகளுக்கான தொடர்பு ஏற்பாடுகள்.
	b. வெப்ப அழுத்தம் சாத்தியமாகவுள்ள பணியிடம் மற்றும் வேலை ஒதுக்கீடுகளை அடையாளம் காணுதல்.
	c. வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான பணியாற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகளை வழங்குதல். வேலை வெப்பநிலை வரம்புகள்:
	- ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் ஒரு மணிநேரத்திற்கு ஒரு குவாட்டு வரை வழங்குவதற்குப் போதுமான அணுகக்கூடிய எடுத்துச்செல்லக் கூடிய குடிநீரை வழங்கல். வெப்பநிலைகள் 30º C (86º F) -ஐத் தாண்டும்போது, தண்ணீரைக் குளிராக்க ஐஸ் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	- ஊழியர்களுக்கு முழு ஷிஃப்ட்டிலும் நிழலுக்கு அணுகல் வேண்டும், அதே நேரத்தில், ஒரு ஷிஃப்ட்டில் ஊழியர்களில் 25 சதவீதத்தினரை இடஒதுக்கீடு செய்யக் கூடிய அளவில் இருக்க வேண்டும் என்பது பொது விதியாகும்.
	- ஒரு வாகனத்தின் உட்புறமானது நிழலை வழங்கப் பயன்படும் என்றால், அது ஒரு ஏர் கண்டிஷனரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	- திறந்த வெளியிலுள்ள நிழலுடன் ஒப்பிடத்தக்க குளிர்ச்சியான சூழலை வழங்கினால் ஒழிய, உலோக சேமிப்புக் கொட்டகைகளும், மற்றக் கட்டடங்களும் “நிழல்” வழங்காது. எடுத்துக்காட்டாக, அவற்றை இயந்திர இயக்கக் காற்றோட்டம் அல்லது காற்று நகர்வுக்குத் திறக்க வேண்டும்.
	- நிழலானது 200 மீட்டர்களை அல்லது நடந்து சென்றால் 5 நிமிடங்களை விட அதிகரிக்காத வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
	- தடுப்பு மீட்பு காலத்திற்கான ஏற்பாடுகள் (PRP). ஒரு ஓய்வு பெற்ற இடைவெளியை வெப்பத்தில் இருந்து மறைப்பதற்கு தேவைப்பட்டால் அல்லது ஒரு ஊழியர் வெப்ப நோய்க்கு அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினால் ஒரு PRP அவசியமாக இருந்தால் அவசியம்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 5-1
	தரநிலை
	Location Manager, ACM இருப்பதாக அறிந்த அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் இடங்களை அடையாளம் காணுதல், அவற்றை நிர்வகித்தல் மற்றும் அவ்விடங்களில் பணிபுரிதல் ஆகியவற்றுக்கான செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்பட்டு முறையாகப் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதி...
	HSE Representative, ACM-க்கான செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors, பணியாளர்களுக்கு ACM-க்கான செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் இவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees, ACM-க்கான செயல்முறைகள் மற்றும் பயிற்சியின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	a. தகுதி வாய்ந்த தனிநபரால் அறியப்பட்ட அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் ACM இடங்கள், அளவு, வகை, நிலை மற்றும் தொடர்புடைய தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல்.
	b. ACM உடன் தொடர்புடைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக்க் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா. லேபிளிடுதல், அணுகல் கட்டுப்பாடு, சோதனைகள்).
	a. ACM இருப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சுகாதாரத் தீங்குகளால் பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுடன் தொடர்பு.
	b. பின்வருபவற்றை உள்ளடக்க ACM லேபிளிடுதல்: ஆபத்துக்கள், அஸ்பெஸ்டாஸ்கள் உள்ளவை மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள்.
	c. ACM இல் உள்ள எல்லா வேலைகளுக்காகவும் வேலைக்கான அனுமதிப்பத்திரப் பயன்பாடு.
	d. பயிற்றுவிக்கப்பட்ட மற்றும் திறமையான நபர்களால் மட்டுமே வேலை முடிக்கப்படுதல்.
	e. ACM உடன் பணிபுரியும் போது தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பொறியியல் கட்டுப்பாடுகள், ஹவுஸ்கீப்பிங் தேவைகள், காப்பிடுதல் மற்றும் உபகரணத்தைச் சுத்தம் செய்வதற்கான விதிகள்.
	f. உள்ளூர் சட்டத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ACM முறையான அகற்றல்.
	g. அறியப்பட்ட அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் ACM நிலையைச் சரிபார்க்க காலாண்டுச் சோதனை.
	h. ACM உடன் பணிபுரியும் தனிநபர்களுக்கு மருத்துவ கண்காணிப்பு நடத்துதல்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ACM சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்வுகளும் ஆவணங்களில் பதிவுசெய்யப்பட வேண்டும். இந்தப் பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. நடப்பு ACM ஆபத்து மதிப்பீடு மற்றும் சரக்கு விவரப்பட்டியல்.
	b. தங்கும் காலம் முழுவதும் மற்றும் 30 ஆண்டுகள் காலத்திற்கு வைத்திருக்கப்படும் பராமரித்தல், பழுது பார்த்தல் மற்றும் அகற்றும் பதிவுகள் (அனுமதிப்பத்திரங்கள் மற்றும் ஆய்வக அறிக்கைகள் உள்ளிட்டவை).
	c. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கான அறியப்பட்ட அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் ACM காலாண்டு சோதனைகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, முதலுதவிச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative, கண்டிப்பாக முதலுதவிச் செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors, பணியாளர்களுக்கு முதலுதவிச் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees, முதலுதவி தேவைப்படும் எந்தவொரு வேலை சம்பந்தமான சம்பவத்தையும் உடனடியாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	a. அசம்பாவிதமொன்றை விளைவிக்கக்கூடிய தீங்குகள் மற்றும் இடம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்.
	b. தீங்குகள் தொடர்புடைய ஆபத்து மதிப்பீடு (ஒவ்வொரு இடத்திலும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அடங்கும்).
	c. ஆபத்தைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா. முதலுதவி வழங்கல்கள், உபகரணம் மற்றும் அலுவலர்கள்).
	a. எந்தவொரு மருத்துவ அவசரத்திற்கும் பதிலளிக்க (உட்புறமாக அல்லது வெளிப்புறமாக) கிடைக்கின்ற வளங்கள்.
	b. அவசர தொலைபேசி எண்கள் ஒவ்வொரு தொலைபேசியிலும் முனைப்பாக இருக்க வேண்டும்.
	c. மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் அவசர சேவைகளின் இடம் மற்றும் கிடைக்கும்தன்மை.
	d. முதலுதவி மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சைகளின் பதிவுகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
	a. பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பதிலளிப்பாளர்களின் போதுமான எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இடர்பாடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும்.
	b. சான்றிதழளிக்கப்பட்ட முதல் உதவி பதிலளிப்பாளர்களுக்கான பெயர்கள், இருப்பிடம் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்களை ஊழியர்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.
	c. தேவையான முதலுதவி சான்றிதழ்களை பராமரித்தல்.
	a. தூய்மையான ஆட்ஹெசிவ் பேண்டேஜ்கள் (வகைப்படுத்தப்பட்ட அளவுகள்).
	b. ஆப்சார்பென்ட் கம்ப்ரஸ்.
	c. தூய்மையான ஐ பேடுகள்.
	d. முக்கோண பாண்டேஜ்கள்.
	e. எரி சிகிச்சை.
	f. டிஸ்போசல் கையுறைகள்.
	g. முதலுதவி பெட்டிகளுக்கும் உபகரணங்களுக்கும் தெரிந்த அடையாளங்கள்.
	h. குறைந்தபட்ச உள்ளடக்க தேவைகள் பூர்த்தி செய்ய மாதாந்திர ஆய்வு மற்றும் நிரப்புதல்.
	a. தண்ணீர் குடிநீர் (குடிப்பழக்கம்) இருக்க வேண்டும்.
	b. தண்ணீர் வேகத்தால் எந்தக் காயமும் ஏற்படாது.
	c. குறைந்தபட்ச ஓட்ட விகிதம்: குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு 1.5 லி.
	d. இல்லை கூர்மையான கணிப்புகள்.
	e. வான்வழி மாசுபடுவதை தடுப்பதற்கு முனைகளில் மூடி மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
	f. கட்டுப்பாட்டு வால்வு எளிதில் அமைந்திருக்கும் மற்றும் செயல்படுத்தப்படும் வரை தொடர்ந்து இருக்கும்.
	g. 30 மீட்டருக்கும் (100 அடிக்குள்) தீங்கிழக்கும் பொருள்.
	h. மிகுந்த காணக்கூடிய அடையாளம் கொண்ட அணுகக்கூடிய மற்றும் அடையாளம் காணக்கூடியது.
	i. தரையிலிருந்து 83.8 செ.மீ (33 அங்குலங்கள்) மற்றும் 114.3 செ.மீ (45 அங்குலங்கள்) இடையில் பொருத்தப்பட்ட தண்ணீர் நாஸில்கள்.
	j. திரவமாற்ற திரவத்தை கொண்டிருக்கும் சுய-கட்டுப்பாட்டு அலகுகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத பொருட்களால் கட்டப்பட வேண்டும். மாசுபட்ட திரவத்தை வான்வழி அசுத்தங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும்.
	k. பிரிவுகளிலுள்ள தண்ணீரின் வெப்பநிலையை 15 மற்றும் 35 C (60 - 90  F)-க்கு இடையில் பேண வேண்டும்.
	l. அனைத்து உபகரணங்கள் மற்றும் குழாயமைப்பு உறையாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
	m. வலுவிழந்த கணுக்கால் அலகுகள் வரியின் வளைவு மற்றும் சரியான செயல்பாட்டைச் சரிபார்க்க வாராந்திரமாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்பின்படி செல்ஃப்-கன்டெய்ன்ட் யூனிட்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
	பயிற்சி—எல்லாப் பணியாளர்களும் இடத்தின் முதலுதவிச் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் தொடர்பான பயிற்சியைப் பெற வேண்டும். குறைந்தபட்சமாக பயிற்சியில் இருக்க வேண்டியவை:
	முதலுதவி அளிப்பவர்கள்: அனைத்து முதலுதவிப் பணியாளர்களும் கூடுதல் பயிற்சி பெற வேண்டும். குறைந்தபட்சமாக பயிற்சியில் இருக்க வேண்டியவை:
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	மருத்துவப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் குறைந்தபட்ச காலத்துடன் மேலும் 30 வருடங்களுக்கு பாதுகாப்பாகப் பேண வேண்டும். சட்டத்தால் கோரப்பட்டால் தவிர, பணியாளரின் எழுத்துமூல ஒப்புதல் இல்லாமல் மருத...
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் பின்வருவனவற்றுக்கான பதிவுகளைப் பராமரிக்க வேண்டும்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சமாக 1 ஆண்டுக்கான முதலுதவித் தொகுப்புகள் மற்றும் ஐவாஷ்/உடல் கழுவுதல் பிரிவுகளின் ஆய்வுப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “இரத்தத்தில் பரவும் நோய்க்கிருமி” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “காயம் மற்றும் உடல்நலமின்மை அமைப்பு மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, உடல்நல மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative உடல்நல மேலாண்மைத் தேவைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு உடல்நல மேலாண்மை குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அதன் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees உடல்நல மேலாண்மைத் தேவைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. பணியாளர் தொகைகளுக்கான தொழில் மற்றும் தொழில் சாராத உடல்நலத் தீங்குகளைக் கண்டறிதல்.
	b. சேமிப்பு தொட்டிகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை மதிப்பீடு செய்தல்.
	c. உடல்நல அபாயத்தை (எ.கா., தடுப்பூசி திட்டங்கள், புகைபிடித்தல் நிறுத்துதல் திட்டம்) குறைக்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை கண்டறிந்து செயல்படுத்துதல்.
	a. கிளினிக்குகள் (1000-க்கும் அதிக பணியாளர்களைக் கொண்ட அனைத்து இடங்களுக்கும் தேவை):
	 தொழில்சார் மற்றும் அவசர மருத்துவம் நடைமுறையில் அனைத்து சுகாதாரப் பணியாளர்களும் பயிற்சியளிக்கப்பட வேண்டும்.
	 நோயாளிகள் சேர்க்கை, சிகிச்சை, போக்குவரத்து மற்றும் வெளியேற்ற நடைமுறைகள் இருக்க வேண்டும்.
	 மருத்துவ மற்றும் கண்காணிப்புக் கருவிகளின் பராமரிப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்துதல், சோதனை செய்தல்.
	 நோய்த்தடுப்பு அல்லது தொற்று நோய்களின் விளைவாக பணியில் இருந்து பணியாற்றும் ஊழியர்கள் வேலைக்குத் திரும்புக.
	 எல்லா தொற்று நோய்களுக்கும் சிகிச்சை.
	 தொற்று கட்டுப்பாடு மற்றும் கையில் உள்ள பொருத்தமான உபகரணங்கள் (எ.கா. மலட்டுத்தசை, கையுறை, முதுகெலும்பு, செலவழிப்பு ஊசிகள், மற்றும் புடைப்பு கருவி).
	 ஒவ்வொரு 1000 பணியாளர்களுக்கு குறைந்தது ஒரு தனிப்பட்ட படுக்கை.
	 எல்லா நேரங்களிலும் 21 மற்றும் 27 டிகிரி செல்சியஸ் (70 – 80 F) வெப்பநிலைக்கு இடையில் பேணும் ஆற்றலுள்ள ஒரு பொறிமுறைக்குரிய காற்றோட்ட அமைப்புடன் கிளினிக் வசதியை அமைக்க வேண்டும்.
	 துப்புரவேற்பாட்டுத் தரங்களை கண்டிப்பாக பின்பற்றுதல்.
	b. சுகாதார கண்காணிப்பு:
	 இடர் மதிப்பீட்டின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட சுகாதார கண்காணிப்பு திட்டம்.
	 கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு முறை, சரியான நடவடிக்கை மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சைக்கான வழிகாட்டலை வழங்குதல்.
	 வேலைவாய்ப்பின் அனைத்து நிலைகளிலும் (முன் வேலைவாய்ப்பு, அடிப்படை சோதனை, முன் நியமனம், பிந்தைய நோய்) பணியாளர்களின் பொது சுகாதார மதிப்பீடு.
	 ஒரு தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர், தொழில்சார் சுகாதார தொழில்முறை அல்லது தகுதிவாய்ந்த அதிகாரம் சுகாதார கண்காணிப்பை செய்ய வேண்டும்.
	 தொழில்முறை உடல்நலம் தரவு போக்கு அடையாளம் மற்றும் சுகாதார ஊக்குவிப்பு செயல்பாடு திட்டமிடல் மதிப்பாய்வு.
	c. நலமேற்றல்: தடுப்பு நடவடிக்கைகள் வேலைவாய்ப்பு ஒட்டுமொத்த சுகாதார ஆபத்தை குறைக்கும் ஒரு வழி என இருக்க வேண்டும் (எ.கா. புகைத்தல் நிறுத்துதல், டெட்டானஸ் தடுப்பூசிகள், ஹெபடைடிஸ் பி தடுப்பூசிகள், பெண்கள் சுகாதார மாத நடவடிக்கைகள், முதலியன).
	d. ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் அவர் அல்லது அவருடன் தொடர்புடைய மருத்துவ பதிவுகளை அணுகலாம்.
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு ஆய்வுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. இரத்தப் போக்கிலுள்ள நோய்க்காரணிகளுக்கு ஆக்கபூர்வமான வெளிப்பாடுகளுடன் தொடர்புபட்ட ஆபத்துக்களைக் கண்டறிதல் (தனிநபர்கள், பணிகள் மற்றும் தொழில்முறை வெளிப்பாட்டின் அபாயங்கள் ஆகியவை அடங்கும்).
	b. ஒவ்வொரு தீங்குடனும் தொடர்புடைய இடரின் மதிப்பீடு இருக்க வேண்டும்.
	c. இடரைக் குறைக்க அல்லது நீக்குவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல்.
	a. இரத்தத்தையோ அல்லது பிற தொற்றுநோயான பொருட்களையோ தடுக்கும் (அனைத்து உடல் திரவங்களும் தொற்றுநோயாக கருதப்பட வேண்டும்).
	b. சாத்தியமான இரத்த அழுத்தம் உள்ள நோய்க்கிருமி நோய்த்தொற்று கசிவுகளுக்கு கையில் கழுவும் வசதிகள் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் கிடைக்கின்றன.
	c. தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பி.பீ.) கிடைக்கும் (எ.கா., டிஸ்போசல் கையுறைகள், CPR காவலர்கள், முதலியன).
	d. கூர்மையான பொருள்களுக்கான அகச்சிவப்பு கொள்கலன் (எ.கா., கண்ணாடி, கத்திகள், தையல் ஊசிகள், முதலியன) கிடைக்கும்.
	e. மூடுபனி, உயிரித்தொகை-பெயரிடப்பட்ட பைகள் மற்றும் கொள்கலன்களில் குருதி கொல்லி நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் உபகரணங்கள், தயாரிப்பு அல்லது பொருள் நீக்கல்.
	f. பொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கழிவு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க மாசுபட்ட பொருட்கள் பாதுகாப்பாக அகற்றப்படும்.
	a. மருத்துவ தடுப்பூசி நிரல்கள் மற்றும் பின்பற்றவும் உரிமம் பெற்ற மருத்துவர் மேற்பார்வையின் கீழ் அல்லது மற்றொரு உரிமம் பெற்ற சுகாதார பராமரிப்பு தொழில்முறை மேற்பார்வையின் கீழ் அல்லது பணியாளருக்கு எந்த செலவில் இருக்க வேண்டும்.
	b. ஹெபடைடிஸ் பி தடுப்பூசி மற்றும் தடுப்பூசி தொடர் ஆகியவை தொழில்முறை வெளிப்பாடு கொண்ட அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்கும்.
	c. வெளிப்பாடு மதிப்பீடு மற்றும் ஒரு வெளிப்பாடு சம்பவம் அனைத்து ஊழியர்கள் பின்தொடர் பதிவு.
	d. மருத்துவ நடைமுறைகள் 15 நாட்களுக்குள் மருத்துவ முடிவுகள்/கருத்துகளின் நகலை வழங்கிய பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்.
	a. ஹெபடைடிஸ் பி தடுப்பூசிகள் அல்லது தன்னார்வ அறிவிப்பு எழுதியுள்ள அறிக்கையின் பதிவுகள்.
	b. வெளிப்பாடு மதிப்பீடு மற்றும் பின்தொடர் பதிவுகளை இடுக.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager கண்டிப்பாக பராமரிப்புப் பாதுகாப்புக் கொள்கையும் செயல்முறைகளும் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக LOTO செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், பராமரிப்புப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees LOTO செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	கழிவுப்பொருட்களின் ஆபத்துகளுடன் மனித உறவுகளைத் தடுத்தல் மூலம் சுகாதாரத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான தூய்மையான வழிமுறை சுகாதாரமானது. அபாயங்கள் இருக்கலாம்; உடல், நுண்ணுயிரியல், உயிரியல் அல்லது நோய்க்குரிய இரசாயன முகவர்கள். சுகாதார பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற...
	தேவைகள்
	a. சுத்திகரிப்புடன் தொடர்புடைய ஆபத்துக்களைக் கண்டறிதல்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. இடர்களைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
	a. வேலைவாய்ப்பு இடங்கள் அனைத்தையும், சுத்தமாக, உலர்வாக, சிறந்த பழுதுபார்ப்பு நிலையில் வைக்க வேண்டும்.
	b. பூச்சிகள், பூச்சிகள் அல்லது பூச்சிகள் மற்ற நுழைவாயில்களை தடுக்க, ஒவ்வொரு பணியிடத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் பராமரிக்கவும்.
	c. ஈரமான சூழலில் இருந்து பாதுகாப்புப் பணிகள் ஈரமான சூழ்நிலையில் ஏற்படும் போது பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன.
	d. தினமும் காலையெடுத்து வைக்கப்படும் கசிவு ஆதாரமற்ற, உறிஞ்சப்படாத கொள்கலன்களில் ஸ்டோர் குப்பை மற்றும் மறுக்கும்.
	e. ஏதேனும் சிந்திவிட்டால் உடனடியாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் கழிவுகளை முறையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் (ஈரமான தரையில் எச்சரிக்கைச் சின்னங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்).
	f. பின்வரும் விகிதங்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பாலினத்திற்கும் தனித்தனியான கழிப்பறைகளை வழங்குதல்:
	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கழிப்பறைகளின் எண்ணிக்கை
	1 - 15 1
	16 - 36 2
	36 - 55 3
	56 - 80 4
	81 - 110 5
	111 - 150 6
	ஒவ்வொரு கூடுதல் 40 ஊழியர்களுக்கும் 150 1 க்கும் மேலான கூடுதல் புள்ளிகள்
	g. அனைத்து கழிப்பறை வசதிகளிலும் போதுமான காற்றோட்டம் மற்றும் மூடப்பட்ட வடிகால் குழாய்கள் உள்ளன.
	h. தினசரி குறைந்தபட்சம் கழிப்பறை வசதிகள் அனைத்தையும் சுத்தமான மற்றும் தூய்மையாக்க வேண்டும்.
	i. அனைத்து வேலைப் பகுதியிலும் சோப்புடன் வாஷ்பேசின்களை வழங்கவும்.
	j. தனிப்பட்ட காகித துண்டுகள், ஏர் பிளவர்ஸ், அல்லது சுத்தமான துணியிலுள்ள துணியுடன் துவைக்கும் அனைத்து துணி துவைக்கும் பகுதிகளுக்கு வளைந்து கொடுக்கும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 9-15
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, தண்ணீரின் தரத்திற்கான செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக தண்ணீரின் தரத்திற்கான செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு தண்ணீரின் தரத்திற்கான செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	பணியாளர்கள், தண்ணீரின் தரத்திற்கான செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. பணியிடக் குடிநீரை அசுத்தப்படுத்தும் சாத்தியமுள்ள தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல்.
	b. ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. அசுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கும் சாத்தியத்தை குறைக்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிதல் (எ.கா., மாதிரியாக்கம், சிகிச்சை).
	a. அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் குடிநீர் (குடிநீர்) வழங்கப்பட வேண்டும்.
	b. குடிக்கத்தகாத நீர் மூலங்கள், குடிக்கக் கூடாதவை எனப் பெயரிடப்பட வேண்டும்.
	c. நீர் விநியோக அலகுகள், தீங்குவிளைவிக்கும் பணிச் சூழல்களில் மூடப்பட வேண்டும்.
	d. தனிப்பட்ட குடிநீர் கப்கள் அல்லது கொள்கலன்களுக்கான சுகாதாரச் சேமிப்பு மற்றும் சுத்தம் செய்யும் பகுதிகள்.
	e. உணவைத் தயாரிப்பதற்கு அல்லது சமையல் செய்வதற்கு முன்னர் குடிக்கத்தகாத நீர் கொதிக்க வைக்கப்ப வேண்டும் அல்லது மாசுநீக்கப்பட வேண்டும்.
	f. மாசுபடுதல் அல்லது வசதி குடிநீர் நீரின் ஆதாரங்களைக் கண்டறிதல் ஆகியவற்றிற்கான எழுதப்பட்ட பதில் செயல்முறைகள்.
	g. நீர் மாதிரி திட்டம்: குடிநீர் வழங்குவதற்காக நிலத்தடி (கிணறு) அல்லது மேற்பரப்பு நீரைப் பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு ஆலையும் தண்ணீரின் தரத்திற்கான மாதிரியாக்கத் திட்டத்தை நடைமுறையில் வைத்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம், பின்வரும் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்...
	 பயனர் தொகையின் அடிப்படையில் மாதிரியாக்கத்தைச் செய்ய வேண்டிய கால இடைவெளி:
	பயனர் தொகை குறைந்தபட்ச மாதிரிகள்/காலாண்டு (ஒவ்வொரு 3வது மாதமும்)
	25 - 999  1
	1,000 - 4,999  10
	5,000 - 9,999  15
	10,000 - 19,999  20
	> 20,000   50
	 பாக்டீரியா மற்றும் தொற்றுநீக்குதல் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைகள்:
	- மலத்தின் கோலைவடிவங்கள் = 0.0.
	- ஜியார்டியா லாம்பிலியா சிஸ்டுகளின் 99.9% செயலிழப்பு, 99.99% வைரஸ்களின் செயலிழப்பு.
	- அமைப்புக்குள் நுழையும் கிருமிகள் கிருமி நீக்கம் செய்தல் 0.2 mg/L க்கும் குறைவானதாக இருக்க முடியாது
	- அளவிடப்பட்ட மொத்த குளோரின், ஒருங்கிணைந்த குளோரின் அல்லது குளோரின் டை ஆக்சைடு ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 95% மாதிரிகள் கண்டறியப்பட வேண்டும்.
	 முதலுதவி அல்லது பிற மருத்துவ உதவி தேவைப்படுகின்ற குடிநீர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த உடல்நலமின்மைக்கும் நடைமுறைகளை அறிக்கையிட வேண்டும்.
	 உடல்நலமின்மையைத் தெரிவிக்கும் செயல்முறைகள்.
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கு பகுப்பாய்வுசார்ந்த நீரின் தரச் சோதனை முடிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 9-18
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager கண்டிப்பாக கட்டடப் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளும் செயல்முறைகளும் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக கட்டடப் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு கட்டடப் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளையும் செயல்முறைகளையும் பற்றி பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees கட்டடப் பாதுகாப்புக் கொள்கை மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. கட்டடத்தின் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பை வலுவிழக்கச் செய்யக் கூடிய கட்டட வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் கூடுதல் காரணிகளோடு தொடர்புடைய தீங்குகளைக் கண்டறிதல். (எ.கா. பனி, நீர் ஊடுருவல், பூகம்பம், இயந்திரத்திலிருந்து அதிர்வு, அண்டை கட்டடங்களிலிருந்து அபாயங...
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தை குறைக்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் செயல்படுத்தல் (எ.கா. காலமுறை ஆய்வுகள், பயிற்சி, கட்டமைப்பு வலுவூட்டல், பூகம்ப ரெட்ரோஃபிட்கள் போன்றவை).
	a. கட்டட வடிவமைப்பு மதிப்பாய்வு
	b. கட்டட உபயோகம்
	c. பராமரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள்
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. நடப்பு கட்டடப் பாதுகாப்பு ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. கட்டடக்கலை வரைபடங்கள்
	c. பொருந்தினால் கட்டட அனுமதிப் பத்திரங்கள்
	d. காப்பீட்டு ஆய்வு அறிக்கைகள் உட்பட, குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்கப்படும் ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்பு பதிவுகள்
	e. மண் பரிசோதனைகள்
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்..
	 சர்வதேச கட்டட நெறிமுறைத் தொகுப்பு, 2012 இரண்டாம் பதிப்பு
	o பிரிவு 1705 தேவையான சரிபார்ப்பு மற்றும் ஆய்வு
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, தீப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative தீப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு தீப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகள் குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் இவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees தீப் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. வெடிக்கக்கூடிய மற்றும் எரியக்கூடிய பொருட்களின் சேமிப்பு மற்றும் பயன்பாடு தொடர்புடைய தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா பெரிய தீ ஆபத்துக்கள் மற்றும் தீப்பற்றல் மூலங்களின் பட்டியல்).
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அமல்படுத்துதல் (எ.கா. தீயணைப்புக் கருவி, பயிற்சி, எரியக்கூடிய பொருட்களின் பாதுகாப்பான சேமிப்பு போன்றவை).
	a. தீ தடுப்பு:
	b. தீப் பாதுகாப்பு:
	c. தீ முன்னெச்சரிக்கை:
	d. அவசரகாலத்தில் தீயணைப்பு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் ஊழியர்கள் தீயை எதிர்த்துப் போராடும் ஆபத்துக்களில் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.
	தீயணைப்பு: கூடுதல் தீயணைப்பு பொறுப்புகளை கொண்ட ஊழியர்கள் மேலே உள்ளவற்றுக்கும் கூடுதலாக ஆண்டு பயிற்சி பெற வேண்டும். பயிற்சியில் குறைந்தபட்சமாக இவை அடங்க வேண்டும்:
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. நடப்பு தீப் பாதுகாப்பு ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. தீப் பாதுகாப்பு உபகரணத்தின் தற்போதைய இடம்.
	c. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்புப் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “அவசர நடவடிக்கை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 6-4
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	தேவைகள்
	a. அவசர நிலைக்கு வழிவகுக்கும் நிகழ்வுகளின் அடையாளம். (எ.கா. தீ, வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல், சமூக மோதல், காற்று மாசுபாடு, கடத்தல், பிணை, வெள்ளம், சுனாமி, பூகம்பம், சூறாவளி, மருத்துவம் முதலியன).
	b. ஒவ்வொரு அவசர சூழ்நிலையுடனும் தொடர்புடைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைக்க அல்லது அகற்றுவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் கண்டறிதல் (எ.கா. அவசரகாலத் திட்டங்கள், பயிற்சி, அலார அமைப்பு, கட்டுப்பாட்டு மையம் போன்றவை).
	a. திட்டத்தினைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் அல்லது கடமைகளின் விளக்கத்திற்காக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நபர்களின் பெயர்கள் அல்லது பணிப் பெயர்கள்.
	b. அவசர பணியாளர்களின் பங்களிப்புகளும் பொறுப்புகளும் (கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாடு உட்பட).
	c. அவசர எண்களை இடுவது உட்பட அவசரங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான வழி.
	d. வெளியேற்றும் நடைமுறைகள் மற்றும் இடுகைத் திட்டங்கள் (வெளியேற்றப்பட வேண்டிய அவசரநிலைகளுக்கு).
	e. அவர்கள் வெளியேறுவதற்கு முன்னர், முக்கியமான தாவர உபகரணங்கள் அல்லது நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தும் பணியாளர்களுக்கான அடையாளம் மற்றும் ஏற்பாடுகள்.
	f. ஊனமுற்ற தனிநபர்களுக்கு உதவுவதற்கான அடையாளம் மற்றும் ஏற்பாடுகள்.
	g. மீட்பு மற்றும் மருத்துவக் கடமைகள்.
	h. அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் கணக்கில் வைக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகள்.
	i. அவசர நிலை குறித்து பணியாளர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க ஊழியர்கள் (எ.கா., வேலைக்குச் செல்வது, வீட்டிற்கு செல்லுதல், முதலியன) புதுப்பிப்பதற்கான தொடர்பாடல் செயல்முறை.
	j. ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் வருடாந்திர வெளியேற்றப் பயிற்சி.
	k. ஆண்டு அவசர நடவடிக்கை மற்றும் திட்டமிடல் மறுஆய்வு.
	a. செயல்முறைகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க போதுமான எச்சரிக்கை.
	b. வெளிப்புற இரைச்சல் மற்றும் ஒளி அளவுகளுக்கு மேலே தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய அறிவிப்பு/அலாரம்.
	c. தனித்துவமான மற்றும் அடையாளம் காணக்கூடிய அறிவிப்பு/அலாரம்.
	d. அறிவிப்பு/அலாரம் அமைப்பைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழி.
	e. சோதித்தல் அல்லது பழுதுபார்ப்புகளுக்கு அல்லது பராமரிப்புக்கு உட்படும்போது தவிர, அமைப்பு எல்லா நேரங்களிலும் இயங்க வேண்டும்.
	f. வருடாந்திர மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சோதித்தல் மற்றும் பராமரிப்பானது தகுதிவாய்ந்த தனிநபர்களால் செய்யப்பட வேண்டும்.
	அவசரநிலைப் பணியாளர்கள்: அவசரகாலத்தில் கூடுதல் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் உள்ள அனைத்துப் பணியாளர்களும் தங்கள் கடமைகளைப் பொறுத்தவரையில் வருடாந்தப் பயிற்சி பெற வேண்டும்.
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடுகள்.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான வெளியேற்றப் பயிற்சி ஆவணமாக்கம்.
	c. குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கு அறிவிப்பு/அலார அமைப்பைச் சோதித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு ஆவணங்கள்.
	d. நடப்பு அவசரநிலைத் திட்டம்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீப் பாதுகாப்பு மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 6-1
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, ஓய்வில்ல மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative ஓய்வில்ல மேலாண்மைத் தேவைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு ஓய்வில்ல மேலாண்மை குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அதன் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees ஓய்வில்ல மேலாண்மை தேவைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. ஓய்வில்ல வசதிகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் சம்பந்தப்பட்ட தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல்.
	b. ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் மதிப்பீடு.
	c. அபாயத்தை குறைக்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா., வெப்பமாக்கும் மற்றும் குளிரூட்டும் அமைப்புகள், தீப் பாதுகாப்பு, காவலர் முதலியன).
	a. பொது:
	 வீட்டுவசதியானது கட்டமைப்பில் சிறந்ததாக, நல்ல பழுதுபார்ப்புடன், சுத்தமாக, பாதுகாப்பாக மற்றும் கூறுகளுக்கு எதிராக தங்குவோருக்கு பாதுகாப்பை பாதுகாப்பை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
	 தீயணைப்பு, மருத்துவ மற்றும் பொலிஸ் முகவர் உள்ளிட்ட உள்ளூர் அவசர பதிலளிப்பு ஊழியர்களிடமிருந்து பொருத்தமான பதில் திறன்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனிப்பட்ட சேமிப்புக்கான ஏற்பாடுகளைக் கொண்ட, குறைந்தபட்சம் 4 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் வாழும் இடம் அளிக்க வேண்டும்.
	 போதுமான ஒளியமைப்பு மற்றும் மின்சார சேவைகள் எல்லா இடங்களிலும் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 சாக்கடை சேகரிப்பு மற்றும் குப்பை அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	b. தூங்கும் குடியிருப்புகள்:
	 தனிப்பட்ட படுக்கைகள், கட்டில்கள் அல்லது பெட்டியறைகள் (மூவருக்கான பெட்டியறைகளுக்கு அனுமதியில்லை) ஒவ்வொரு குடியிருப்பாளருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 ஆலையால் வழங்கப்படும் படுக்கைப் பொருட்கள் எதுவும் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு பாலினத்திற்கும் தனியான தூங்கும் பகுதிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	c. குளியலறை மற்றும் கழிப்பறை இடங்கள்:
	 ஒவ்வொரு 15 பேருக்கும் ஒரு கழிப்பறை விகிதத்தில் கழிப்பறை வசதிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு வாழும் அலகுக்கும் 50 மீட்டருக்குள் கழிப்பறை வசதி இருக்க வேண்டும்.
	 கழிப்பறை வசதிகளை பாலினப்படி பிரிக்க வேண்டும், மேலும் இது போன்ற குறிப்புகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
	 கழிப்பறை வசதிகள் தினசரி சுத்தம் செய்யப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
	 அனைத்து குளியல் மற்றும் சலவைப் பகுதிகளிலும் அழுத்தப்பட்ட, வெந்நீர் மற்றும் குளிர் குடி நீர் வழங்க வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு வாழும் அலகுக்கும் 50 மீட்டருக்குள் குளியலறை மற்றும் சலவை நிலையங்கள் இருக்க வேண்டும்.
	 ஷவர்ஹெட்ஸ் குறைந்தபட்சம் 1 மீட்டர் இடைவெளியிலும் ஒவ்வொரு 15 நபர்களுக்கும் ஒரு ஷீட்ஹெட் விகிதத்திலும் வைக்கப்பட வேண்டும்.
	 தனியான குளியல் மற்றும் கழுவுதல் வசதிகள் ஒவ்வொரு பாலின வகையினருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 குளியல் மற்றும் கழிவறைத் தளங்கள், அகத்துறிஞ்சப்படாத பொருட்களால் கட்டப்பட வேண்டும் மற்றும் தினசரி சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
	d. உணவுண்ணுதல் மற்றும் உணவு தயாரிப்பு பகுதி வழங்கப்பட வேண்டும்.
	e. தீப் பாதுகாப்பு மற்றும் முதலுதவி:
	 அவசரகாலத் திட்டத்தில் அவசர நடவடிக்கை திட்டங்கள் விரிவான வெளியேற்ற நடைமுறைகளை உள்ளடக்கும் வசதி முழுவதும் வெளிப்படையான இடங்களில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.
	 தீ அணைக்கும் உபகரணங்கள் ஒவ்வொரு வாழும் பகுதியில் இருந்து 30 க்கும் மேற்பட்ட மீட்டர் இல்லை எளிதாக அணுக இடத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 குறைந்தபட்சம் இரண்டு வெளியேறும் வழிகள் ஒவ்வொரு மாடியில் தெளிவாக குறிக்கப்பட வேண்டும்.
	 வருடாந்திர தீ பயிற்சிகளை ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
	 முதன்முதலில் உதவிப் பெட்டிகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், உடனடியாக 50 நபர்களுக்கு 1 கிட் என்ற விகிதத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
	 அபாயகரமான இரசாயனங்கள் மட்டுமே நியமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.
	 திருத்தச் செயல் திட்டம்.
	 தீயணைப்பு மற்றும் முதலுதவி கருவிகளின் இருப்பிடத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான தீ வெளியேற்றப் பயிற்சிகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீப் பாதுகாப்பு மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “கட்டடப் பாதுகாப்பு” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “அவசரநிலை நடவடிக்கை மற்றும் திட்டமிடல்” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 9-1
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, உணவுச் சேவைச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative உணவுச் சேவைச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், PMV செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees மின்சார் பாதுகாப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. ஆபத்துக்களை கண்டறிதல் (உணவு உண்டாகும் மற்றும் சமையல் பாதுகாப்பு உட்பட).
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
	a. உணவு சேவை ஊழியர்கள்:
	 மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுதோறும் தொற்று நோயிலிருந்து இலவசமாக சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.
	 தொடர்புள்ள நோய்களின் பரிமாற்றத்தை குறைப்பதற்கான நடைமுறைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
	 உணவு தயாரித்து தயாரித்து போது முடிக்கான வலைகள் கையுறைகள் மற்றும் ஏப்ரன்கள் அணிய வேண்டும்.
	 உணவோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு முன்பே கைகளை முற்றிலும் கழுவி, கழுவ வேண்டும்.
	b. உணவு தயாரித்தல் மற்றும் நுகர்வுப் பகுதிகள்:
	 சுத்தமான மற்றும் கிருமி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
	 5 டிகிரி C க்கும் அதிகமான வெப்பநிலையை பராமரிக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் குளிர்பதனக் கருவைக் கொண்டிருப்பது, அழிந்துபடக்கக்கூடிய உணவு பொருட்களை தளத்தில் சேமிக்கப்படும் போது.
	 சூடான மற்றும் குளிர்ந்த இயங்கும் நீர் இரண்டும் வழங்கப்படும் வாஷ்பேசின்கள் வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் பிறகு சமையல், சேவை மற்றும் சாப்பாட்டு பாத்திரங்கள் கழுவப்பட்டு, கிருமிகள் அழிக்கப்படுகின்றன.
	 டேப்லெட்டுகள் மற்றும் கவுண்டர்கள் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் பிறகு சுத்தம் மற்றும் கிருமி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
	 கொறிக்கும் மற்றும் பூச்சி தொற்றுக்களுக்கும் இலவசமாக இருக்க வேண்டும்.
	 தினமும் காலையெடுத்து வைக்கப்படும் கசிவு ஆதாரமற்ற, உறிஞ்சப்படாத கொள்கலன்களில் ஸ்டோர் குப்பை மற்றும் மறுக்கும்.
	 சமையல் எண்ணெய்கள் ஆரோக்கியமான அல்லது புயல் நீர் வடிகல்களில் தள்ளப்படக்கூடாது.
	c. ஓய்வு அறைகள்:
	 அனைத்து உணவு சேவை ஊழியர்களும் கழிவறையைப் பயன்படுத்தி கைகளை நன்கு கழுவி, கழுவ வேண்டும்.
	 கழிவறை பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கைகளை கழுவ வேண்டும்.
	d. உணவூட்டல் தொடர்பான நோய்களுக்கு அல்லது நோய்த்தடுப்பு நிகழ்வுக்கு ஒரு பதில் வழிமுறை மற்றும் நடைமுறைகள்.
	 இடர் மதிப்பீடு மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு.
	 உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்புத் தேவைகள்.
	 தனிப்பட்ட சுகாதாரம்.
	 உணவு பரவும் நோய்கள் மற்றும் தொற்றுநோயான நோய் விழிப்புணர்வு.
	 சமையலறை பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீப் பாதுகாப்பு மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “கட்டடப் பாதுகாப்பு” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “அவசரநிலை நடவடிக்கை மற்றும் திட்டமிடல்” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 9-11
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, குழந்தைப் பராமரிப்புச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative குழந்தைப் பராமரிப்புச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு குழந்தைப் பராமரிப்புச் செயல்முறைகள் குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் அவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees குழந்தைப் பராமரிப்புச் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	தேவைகள்
	a. அனைத்து சாத்தியமான குழந்தை பராமரிப்புத் தீங்குகளையும் அடையாளம் காணுதல்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தின் மதிப்பீடு.
	c. ஆபத்தைக் குறைப்பதற்குத் தேவையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா., முதலுதவி/CPR, பாதுகாப்பான விளையாட்டுப் பகுதிகள்).
	a. குழந்தைகளுடன் வேலை செய்தல்:
	 நிகழ்வு அமைப்பாளருக்கு உள்ளூர்ச் சட்டத் தேவைகள் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
	 முதலுதவி/CPR தகுதியுள்ள நபர்கள் இருக்க வேண்டும்.
	 பெற்றோரின் இடத்தில் செயல்படுவதற்கு எழுத்துமூல பெற்றோர்/காப்பாளர் ஒப்புதல், ஆகவே இதைக் கொண்டு சட்டபூர்வமாக முதலுதவி/மருத்துவ சிகிச்சையை வழங்கலாம் அல்லது கார்கள்/பேருந்துகள் அல்லது வேறு எந்தவொரு போக்குவரத்து வடிவத்திலும் குழந்தைகளைக் கொண்டு செல்லலாம்.
	 பெற்றோர்/காப்பாளர் தொடர்புத் தகவல் கோப்பில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
	 இரவு முழுவதும் குழந்தைகளுடன் பணியாற்றப் போகும் பணியாளர்களை வேலைக்கு முன் தகுதிகாணுதல், (எ.கா. காற்பந்து பள்ளிகள்).
	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெற்றோர்/பாதுகாவலர் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட தனிநபருடன் மட்டுமே குழந்தைகள் விடுவிக்கப்படலாம்.
	b. குழந்தைப் பராமரிப்பு வசதிகள்:
	 கட்டடமானது உள்ளூர் சட்டத் தேவைகள் அல்லது பொருத்தமான Nike தரநிலைகளை (இவற்றில் உயர் தரநிலையை) பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
	 குழந்தைகள் தொட முடியாதவாறு அனைத்து சூடான பரப்புகளும் காப்பிடப்பட வேண்டும்.
	 குழந்தைகள் அணுகக் கூடிய இடங்களில் உள்ள எலக்ட்ரிகல் அவுட்லெட்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும்போது அவற்றை ரிசெப்டாக்கிள் கவர்களால் மூட வேண்டும்.
	 தீ எரியும் இடங்களைக் காக்க வேண்டும்.
	 மருந்துகள், விஷங்கள் மற்றும் பிற ஆபத்தான பொருட்கள், பூட்டப்பட்ட கேபினட்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.
	 வளாகங்கள் சுத்தமாகவும், நன்கு பராமரிக்கப்பட்டும் இருக்க வேண்டும்.
	 குழந்தைகளைப் பங்கேற்க வைத்து மாதாந்திர தீ வெளியேற்றப் பயிற்சியைச் செய்ய வேண்டும்.
	 வெளிப்புற பகுதிகள் பாதுகாப்பாகவும், பத்திரமாகவும் இருக்க வேண்டும், எந்த திறந்த நீர் அல்லது குழாய்களும் வேலியமைக்கப்பட்டு அல்லது மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	 குடிக்கக்கூடிய குடிநீர் கிடைக்க வேண்டும். பொதுவான குடிக்கும் கப்கள் அல்லது பாத்திரங்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன.
	 குழந்தைகள் அணுகக்கூடிய கழிப்பறைகளில் குளிரான அல்லது 110 F (43 C) வெப்பநிலையை விட அதிகரிக்காத வெந்நீர் வழங்கப்பட வேண்டும்.
	 கழிப்பறை வசதிகள் சுத்தமாக, குழந்தைகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் கை கழுவும் வசதிகள் வழங்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு 15 குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கழிப்பறை மற்றும் வாஷ்பேசின் இருக்க வேண்டும்.
	 தனித்தனியான சுத்தமான கூரைகள், குட்டைகள் அல்லது பாய்களை (குழந்தையின் வயது மற்றும் வளர்ச்சியின் அளவுக்கு ஏற்றது) மற்றும் தூய்மையான துணி வகைகளை வழங்க வேண்டும். மாலை நேரப் பராமரிப்புக்கு, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு உறுதியான, நீர் உட்புகாத மெத்தை வழங்கப்ப...
	 60 -க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ள எல்லா வசதிகளிலும் ஒரு முழு நேர பயிற்சிபெற்ற வசதி இயக்குநர் இருக்க வேண்டும்.
	 ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் நோய்த்தடுப்புகள், மருந்துகள், தொடுகையால் பரவும் நோய்கள் மற்றும் புறக்கணித்த அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான காயங்கள் இருந்ததன் ஆதாரம் ஆகியவை உட்பட, உடல்நலப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும். புறக்கணித்த அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான காயங்கள் ஏற...
	 ஆபத்து மதிப்பீட்டின் கண்ணோட்டம்.
	 குழந்தைகளுடன் வேலை செய்வதற்கான நல்ல நடைமுறைகள்.
	 எழுத்திலுள்ள செயல்முறைகள்.
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடு.
	b. தற்போதைய பணியாளர் தகுதிகாணும் பதிவுகள்.
	c. தற்போதைய பெற்றோர்/பாதுகாவலர் தொடர்புத் தகவல்.
	d. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கான ஃபயர் ட்ரில் பதிவுகள்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீப் பாதுகாப்பு மேலாண்மை” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “கட்டடப் பாதுகாப்பு” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike “அவசரநிலை நடவடிக்கை மற்றும் திட்டமிடல்” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 9-21
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	பிற பதிவுகள்:


	தரநிலை
	 உரிமம் மற்றும் தகுதிபெற்ற தீங்கிழைக்கும் கழிவை இடம் மாற்றுபவர்கள், மறுசுழற்சி செய்பவர்கள் மற்றும் வெளியேற்றும் இடங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி செயல்படுத்தவும், மேலும் அவர்கள் சுற்றுச்சுழல் மேலாண்மை பயிற்சியை...
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, தீங்கிழைக்கும் கழிவுச் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative தீங்கிழைக்கும் கழிவுச் செயல்முறைகளை நிறுவ, பேண மற்றும் நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு தீங்கிழைக்கும் கழிவுச் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் குறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் இவற்றின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees தீங்கிழைக்கும் கழிவுச் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. அனைத்து தீங்கிழைக்கும் கழிவு நீரோட்டங்களையும் அடையாளம் காணுதல்.
	b. உருவாக்கப்படும் தீங்கிழைக்கும் கழிவுகளின் அளவையும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனித பாதிப்பையும் தீர்மானித்தல்.
	c. எடுக்கப்பட வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை (எ.கா., காற்றோட்டம், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம், அவசர குளிக்கும் அல்லது கண் கழுவும் நிலையங்கள், முறையான லேபிளிங் மற்றும் மார்க்கிங், தீங்கிழைக்கும் கழிவு துணைஒப்பந்ததாரர் மேலாண்மைத் திட்டம்) செயல்படுத்துதல்.
	a. மூலங்களையும் உருவாக்கப்படும் தீங்கிழைக்கும் கழிவின் அளவையும் அடையாளம் காணுதல்.
	b. உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க தீங்கிழைக்கும் கழிவு உற்பத்தி, சேமிப்பு மற்றும் அகற்றலுக்கு தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் பெறுதல்.
	c. தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புப் பகுதித் தேவைகள்:
	a. சேமிப்புப் பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்
	b. சேமிப்புப் பகுதிகளில் போதுமான காற்றோட்டம் மற்றும் அணுகக்கூடிய அவசர ஐவாஷ் ஷவர் நிலையங்கள் இருக்க வேண்டும்
	c. உணவருந்த, புகைக்க அல்லது குடிக்கக் கூடாது என்பதைக் குறிப்பிடும் அறிகுறிகள் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
	d. தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புப் பகுதிகள் கண்டிப்பாக மறைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
	e. இரண்டாம் காப்பிடுதலானது மொத்தக் கொள்கலன் கொள்ளளவுகளான 55 கேலன்களை (208 லிட்டர்கள்) மீறும்போது மிகப்பெரிய கொள்கலனின் கொள்ளளவின் குறைந்தபட்சம் 110% இருக்க வேண்டும்
	f. தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம் (PPE) உள்ளிட்ட கசிவு எதிர்வினை உபகரணம் கண்டிப்பாக தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புப் பகுதிக்கு அருகாமையில் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
	g. தீப்பற்றக்கூடிய மற்றும் எரியக்கூடிய கழிவுகள் கண்டிப்பாக தீப்பற்றல் மூலங்களிலிருந்து தூரமாகவே சேமிக்கப்பட வேண்டும்
	h. பொருந்தாத கழிவுகள் கண்டிப்பாக பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டும்
	i. கொள்கலன்களுக்கு இடையே போதுமான இடைவெளி பராமரிக்கப்பட வேண்டும்
	j. கொள்கலன்கள் கண்டிப்பாக அளவுக்கு அதிகமாக சேமிக்கப்படக் கூடாது
	k. தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புப் பகுதியானது தனியாக தீங்கற்ற கழிவுகளிலிருந்து அருகில் இல்லாமல் வைக்கப்பட வேண்டும்
	d. தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புக் கொள்கலன்கள் தேவைகள்:
	a. கொள்கலன்கள் உட்புகா மேற்பரப்புகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்
	b. கொள்கலன்கள் மற்றும் கழிவு கண்டிப்பாக பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும்
	c. கொள்கலன்கள் கண்டிப்பாக நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும்
	d. அனைத்துக் கொள்கலன்களும் கண்டிப்பாக தெளிவாக தீங்கிழைக்கும் கழிவு என்று லேபிளிடப்பட்டு கழிவு அடையாளம் மற்றும் தீங்குகள் உள்ளிடப்பட்டு இருக்க வேண்டும்
	e. கழிவை இடமாற்றும் நேரம் தவிர, அனைத்து நேரமும் மூடிகள் கண்டிப்பாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்
	e. ஒரு கழிவு குறைப்பு மற்றும் குறைந்தபட்சமாக்கல் திட்டத்தை ஆவணமாக்கி செயல்படுத்தவும்.
	f. தீங்கிழைக்கும் கழிவு சேமிப்புப் பகுதிகளை வாராந்திர ஆய்வுகளை நடத்தி ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
	g. தீங்கிழைக்கும் கழிவை ஏற்புடைய கால வரம்புக்குள் கண்டிப்பாக அகற்றப்பட வேண்டும் (வரம்புகள் உள்ளூர் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான உற்பத்தியாளர்களுக்கான அமெரிக்கச் சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு ஏஜென்சி-EPA தேவைகளைப் பார்க்க...
	h. உரிமம்பெற்ற மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட தீங்கிழைக்கும் கழிவு டிரான்ஸ்போர்ட்கள், சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றுதல் வசதிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
	i. Nike தீங்கிழைக்கும் கழிவு துணைஒப்பந்ததாரர்களின் தனது சொந்த மறுஆய்வை நடத்துவதற்கான உரிமையைத் தக்கவைத்துள்ளது. கூடுதலாக, அகற்றுதல் நடைமுறைகளைக் கடைபிடிப்பதற்கான ஆவணப்படுத்தப்பட்ட சரிபார்த்தலுடன் Nike-க்கு வழங்க ஒரு சப்ளையர் Nike -க்குத் தேவைப்படலாம்.
	j. இங்கே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு தீங்கிழைக்கும் கழிவின் ஆன்சைட் எரித்தல் அல்லது அகற்றுதல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது
	கழிவு வெளியேற்றப் பதிவுகள்: ஆபத்தான கழிவின் பதிவுகள் பின்வருபவற்றை உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும்: பொருளின் பெயர்; இயற்பொருள் சார்ந்த நிலை; மற்ற தொடர்புடைய ஆபத்துகள் (தீ பற்றும் தன்மை, அரிப்பு தன்மை, நச்சு தன்மை அல்லது எதிர்வினை தன்மை); வெளியில் அனுப்பப்பட...
	பயிற்சிப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு, பயிற்சிப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	மருத்துவப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் குறைந்தபட்ச காலத்துடன் மேலும் 30 வருடங்களுக்கு பாதுகாப்பாகப் பேண வேண்டும். சட்டத்தால் கோரப்பட்டால் தவிர, பணியாளரின் வெளிப்படையான எழுத்துமூல ஒப்புதல் ...
	அசம்பாவிதப் பதிவுகள்: ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கு, அசம்பாவிதப் பதிவுகளைப் பேண வேண்டும்.
	பிற பதிவுகள்:
	a. தற்போதைய ஆபத்து மதிப்பீடும் தேவையான அனுமதியும்.
	b. குறைந்தபட்சம் 1 வருடத்திற்கான ஆய்வுகள்.
	c. சப்ளையரால் பயன்படுத்தப்படும் உரிமம்/அனுமதி பெற்ற ஆபத்தான கழிவை எடுக்கும் துணை ஒப்பந்ததாரர்களின் பட்டியல்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “ஆபத்தான பொருட்கள்” நடத்தை தலைமைத்துவ தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 2-9
	 Nike கழிவுப் பணி வேண்டார் மேலாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு வழிகாட்டல்
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	Location Manager, திடக் கழிவைக் குறைந்தபட்சமாக்கி, பேணுவதற்கான செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, அமல்படுத்தப்பட்டு, பின்பற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக திடக் கழிவுச் செயலாக்கங்களையும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்.
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், திடக் கழிவுச் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees திடக் கழிவின் செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்.
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. திடக் கழிவைக் கையாளுதல், சேகரித்து வைத்தல், ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு அனுப்புதல், மறுசுழற்சி செய்தல் மற்றும் அப்புறப்படுத்துதல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய உடல்நல, பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தீங்குகளை அடையாளம் காணுதல்.
	b. தீங்குகளுடன் தொடர்புடைய இடர் மதிப்பீடு.
	c. இடர்களைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்படுத்தும் வழிகளை அடையாளம் காணுதல் (எ.கா. கழிவுகளை வகை பிரித்தல், சரியாக லேபில் குறித்தல், அடையாளங்கள் மற்றும் சொற்களின் மூலம் குறித்தல், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், இடர்களைக் குறைத்தல், தகுதிவாய்ந்த திடக் கழிவுப் ப...
	a. திடக் கழிவு வகைகள் அனைத்தையும் குறித்த விவரப் பட்டியல். உருவாகின்ற, மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்ற, அப்புறப்படுத்தப்படுகின்ற எல்லா திடக்கழிவுகளின் வகைகள் மற்றும் அளவுகள் மற்றும் அப்புறப்படுத்தப்படும் ஆலைகளின் இருப்பிடங்கள் ஆகிய விவரங்களை இந்த விவரப் பட...
	b. திடக் கழிவுக் குறைப்புத் திட்டம். உருவாகும் இடத்திலேயே திடக் கழிவுகளைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் அதற்காக செய்யப்படும் முயற்சிகளை அடையாளம் காண வேண்டும், ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
	c. மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியவை, மறுசுழற்சி செய்யத்தக்கவை மற்றும் மறுசுழற்சி செய்ய முடியாதவை என, கழிவுகளை வகை பிரித்தல். இந்த ஒவ்வொரு வகை கழிவுக்கும், தனித்தனியாக சுத்தமான கண்டெய்னர்கள் வழங்கப்பட.
	d. தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்றும் திடநிலையில் உள்ள கழிவுகளை தனியாகப் பிரித்து அருகிலுள்ள இடங்களில் தனியாக சேகரித்து வைக்க வேண்டும்.
	e. திடக் கழிவுகளை சேகரித்து வைக்குமிடம், மூடி, பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும், அதன் மேற்பரப்பு நீரோ, பிற திரவங்களோ புகாத வகையில் தடுப்புத் திறன் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
	f. உரிமம்பெற்ற மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட திடக் கழிவு கொண்டுசெல்லல் மற்றும் அகற்றுதல் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
	g. இங்கே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு திடக் கழிவின் ஆன்சைட் எரித்தல் அல்லது அகற்றுதல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
	 தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவுகளை அடையாளம் காணுதல்
	 மறுசுழற்சிக்காக சேகரிக்கப்படும் பொருள்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் அவை மாசுபடுவதைத் தடுத்தல்
	 சரியான திடக் கழிவு கையாளுகை, சேகரிப்பு, ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் அப்புறப்படுத்தல் உத்திகள் மற்றும் செயல்முறைகள்
	 உருவாகும் இடத்திலேயே குறைப்பதற்கான தனிப்பட்ட செயல்பாட்டு செயல்முறைகள்
	 தனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவியின் பயன்பாடு
	அப்புறப்படுத்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள்: திடக் கழிவை அப்புறப்படுத்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்தல் பற்றிய பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்களில், கழிவு பற்றிய விவரம், அளவு, வந்து சேர்ந்த தேதி மற்று...
	a. நடப்பு திடக் கழிவு இடர் மதிப்பீடு.
	b. தேவைப்படுகின்ற கட்டுப்பாட்டு அனுமதிகள்.
	c. குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களுக்கான திடக் கழிவு அப்புறப்படுத்தல் ஆவணமாக்கம்.
	d. சப்ளையர் பயன்படுத்துகின்ற, உரிமம் பெற்ற/அனுமதி பெற்ற திடக் கழிவுப் பணி வெண்டார்களின் பட்டியல்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
	 Nike “தீங்கான கழிவு” நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலை.
	 Nike ESH கையேடு, பக்கம் 2-20
	 Nike கழிவுப் பணி வேண்டார் மேலாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு வழிகாட்டல்கள்
	 Nike குறைந்தபட்சக் கழிவுத் திட்டக் கையேடு
	தரநிலை
	பொறுப்புகள்
	கழிவுநீரை நிர்வகித்தல், குறைத்தல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் ஆகியவற்றுக்கான செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்பட்டு, தவறாமல் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை Location/Facility Manager உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
	HSE Representative கண்டிப்பாக கழிவுநீர் மேலாண்மை தொடர்பான செயல்முறைகளை உருவாக்கி, பேணி, நிர்வகிக்க வேண்டும்
	Managers மற்றும் Supervisors பணியாளர்களுக்கு கழிவுநீரை மேலாண்மை செய்வது பற்றி பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அவர்கள் இதற்கான செயலாக்கங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
	Employees கழிவுநீர் மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் மற்றும் பயிற்சியின் தேவைகளுக்குக் கீழ்ப்பணிய வேண்டும்
	சொற்பொருள் விளக்கங்கள்
	தேவைகள்
	a. உள்ளே உருவாகும் கழிவுநீர் (வசிப்புக் குடியிருப்புகள், சமையலறை, ஷவர், கழிவறைகள்), தொழிற்துறைக் கழிவுநீர், பிற கழிவுக் குறைப்பு அமைப்புகளில் இருந்து (எ.கா. அசிட் ஸ்க்ரபர்கள், பாய்லர் ஸ்டாக் ஸ்க்ரபர்கள்) வரும் கழிவுநீர் மற்றும் கடுமையான வானிலையின்போது...
	b. ஒவ்வொரு வகை கழிவுநீர் வெளியேற்றத்திற்கும், தரம், எந்த வீதத்தில் பாய்கிறது மற்றும் உடல்நல, பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தீங்குகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
	c. தகுந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணக்கமற்ற கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதால் பிற பகுதிகளில் ஏற்பட சாத்தியமுள்ள தாக்கங்களைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உரிமையான நிலப்பகுதியின் எல்லைக்குள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கழிவுநீர் வெளியேற்றப் பகுதிகள் இருக்கின்ற ஆலைகளுக்கு, ஒவ்...
	d. சுற்றுச்சூழல் இடர்களைக் குறைப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் (பயிற்சி, ஆய்வு செய்தல், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள், போன்றவை).
	a. கழிவுநீர் வெளியேற்றத்திற்குத் தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் பெறவும்.
	b. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உபகரணம் பற்றிய விவரப் பட்டியலைப் பராமரிக்க வேண்டும். அதில் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து கட்டுப்பாடுகள், தரநிலைகள் ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதை விளக்குகின்ற பகுப்பாய்வு சோதனை முடிவுகளும், அனுமதி நிபந்தனைகளும் அதில் இருக்க வேண்டும். வருடா...
	a. பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உபகரணத்தையும் வரையறுக்க வேண்டும், கழிவுநீரில் உள்ள மாசுக்களை சுத்தம் செய்வதற்கு அது பொருத்தமானது என்பதை விவரிக்க வேண்டும்.
	b. கழிவுநீரானது, நன்னீர், குளிர்விக்கும் நீர், மழையால் சேர்ந்த நீர் அல்லது உற்பத்தி செயலின்போது உருவாகும் சுத்தமான அலசும் நீர் ஆகியவற்றால் நீர்த்துப்போகவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். கழிவுநீரை நீர்த்துப்போகச் செய்வதை, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு முறையா...
	c. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உபகரனத்திர்கான, ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்புக்கான கால அட்டவணை ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
	c. கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீர் சம்பந்தப்பட்ட கசடுக்கான மாதிரி எடுத்தல் குறித்த திட்டத்தை உருவாக்கி வெளியிட வேண்டும்.
	d. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைக்குள் (WWTP), முக்கியமான இடத்தில் உள்ளூர் கட்டுப்பாடுகள்/மதிப்புகளை அறிவிப்புக்கு வைக்க வேண்டும்
	e. நீர் மறுபயன்பாடு மற்றும் கழிவுநீர் உருவாகும் அளவைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்
	f. சட்ட அதிகாரமுள்ள அமைப்புகளின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, கழிவுநீர் மாதிரி சேகரித்து சோதனை செய்யவும். கூடுதலாக, ஒவ்வொரு ஆலையும் ZDHC கழிவுநீர் வழிகாட்டலுக்கு இணங்க, அவர்கள் வெளியேற்றும் கழிவுநீரை மாதிரி சேகரித்து, சோதனை செய்ய வேண்டும்.
	g. உள்ளூர் கட்டுப்பாடுகளின்படி கசடானது, தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக வகைப்படுத்தப்படுகிறதா அல்லது தீங்கு ஏற்படுத்தாததாக வகைப்படுத்தப்படுகிறதா எனத் தீர்மானிக்க, சட்ட அதிகாரமுள்ள அமைப்புகளின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, கசடு மாதிரி சேகரித்து சோதனை செய்யவும். எ...
	h. கழிவுநீர் மற்றும் கசடுகளுக்கான, பொருந்தக்கூடிய தரநிலை முறைகளில் புகழ்பெற்ற, ZDHC அங்கீகரித்த, பகுப்பாய்வு சோதனை ஆய்வகத்தைப் பயன்படுத்தவும். ZDHC அமைப்பின் சான்றளிப்பு/ஒப்புதல் பெற்ற ஒரு ஆய்வகமே, ZDHC கழிவுநீர் வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க சோதனை செய்ய வே...
	i. இணக்கமின்மை தீர்ப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையை உருவாக்கவும். இந்த செயல்முறையில், இணங்காமை ஏன் ஏற்படுகிறது என்ற மூல காரண ஆய்வையும், மீண்டும் இதுபோல் இணங்காமல் போகக்கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வதற்கான நிவாரண நடவடிக்கை குறித்த விவரமும் இருக்க வேண்டும...
	j. கழிவுநீர் பகுப்பாய்வு தொடர்பான ஆவணங்களை பத்திரமாக வைத்திருக்கவும். Nike, Inc. நிறுவன அதிகாரி ஆவணங்களை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டால், சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
	 கழிவுநீர் வெளியேற்ற வகைகள், வெளியேறும் பகுதிகள் மற்றும் உருவாகும் இடங்கள்.
	 கட்டுப்படுத்தாத விதத்தில் சுற்றுப்புறத்தில் கழிவுநீரை வெளிஎர்ருவதன் விளைவுகள்.
	கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை இயக்குபவர்களும், பராமரிப்பவர்களும், மேலே குறிப்பிட்ட பயிற்சிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் பின்வரும் பயிற்சிகளும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்:
	 தனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவியின் பயன்பாடு.
	 நன்னீர் மறுசுழற்சி உபகரணம் உட்பட, உள்வரும் நன்னீர் சுத்திகரிப்பு உபகரணங்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
	 உயிரியல் முறை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல். அவற்றின் இயக்கம் தொடர்பான தரவுகளை சேகரிப்பதும் இதில் உள்ளடங்கும்.
	 முறையான மாதிரி எடுத்தல் முறைகள் மற்றும் செயல்முறைகள்.
	 கழிவுநீர் முறையாகச் செல்லாமல் எழுந்தமானமாகச் செல்வதால், ஏற்படும் இணக்கமின்மைப் பிரச்சனைகளை சரிசெய்தல் மற்றும் சரிசெய்வதற்கான மூல காரண பகுப்பாய்வு.
	 செயல்முறையில் ஏற்படும் சீரற்ற நிகழ்வுகள் மற்றும் இணக்கமின்மை பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான திருத்த நடவடிக்கைத் திட்டங்களை உருவாக்குதல்.
	a. நடப்பு கழிவுநீர் இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கழிவுநீர் வெளியேற்ற உபகரணங்கள் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்கள் குறித்த விவரப் பட்டியல்கள்.
	b. நடப்பு கழிவுநீர் வெளியேற்ற அனுமதிகள்.
	c. குறைந்தபட்சம் 3 வருடங்களுக்கு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு உபகரணத்திற்கான ஆய்வுகள்.
	d. மாசுக் கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்களின் ஆயுட்கால பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள்.
	e. கழிவுநீர் சோதித்தல் தொடர்பான ஆய்வக பகுப்பாய்வு முடிவுகள், மிக சமீபத்திய முடிவுகளில் இருந்து குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்.
	f. சேர்ந்த கசடுகளை அப்புறப்படுத்துதல் தொடர்பான ஆவணங்கள் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்.
	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறையொன்றாக குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தப்படும் இடம் தவிர, இந்த நெறிமுறைத் தொகுப்பு தலைமைத்துவத் தரநிலையானது குறைந்தபட்சத் தரநிலைகளை அமைக்கிறது - சப்ளையர்கள் எந்தவொரு உயர் சட்டத் தேவையுடனும் இணங்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள...
	ஆதாரங்கள்:
	 பொருந்தக்கூடிய கூட்டரசு மற்றும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்.
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	 ZDHC கழிவுநீர் குறித்த வழிகாட்டல், www.zdhc.org
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