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 معیار
 

Nike �ط � بطور، سپ�ئر اس ضابطہ اور اس � ہمراہ آ�ن وا �ن � ایک �� �ن �اروباری طرز عمل منی قابل  Code Leadership Standards � ساتھ �ام کر اور اٮ�

ن کو نفاذ اور یکجا کرے گا، جس منی نظم و  ے۔اط�ق قواننی نگ � ل�ی ا� جمع کروانا شامل �� �  نسق � مؤثر نظاموں کو فروغ دینا اور تصدیق اور مانی�� سپ�ئر اس ضاٮ�

ن  ن � زبان (زبانوں) منی سبھی اہم جا�ئ �ار منی آویزاں کرے گا؛ اس ضابطہ اور قابل اط�ق مل� قانون � ذریعہ م�زمنی �ن م�زمنی دے � حقوق � بابت انہنی تربیت  کو اٮ�

�ن ک اری� ملحقہ پروڈ�ٹس ت Nike ایبرانڈ �  Nike گا؛ اور ک�  بنا�ئ گا۔ ین یقیکو  لیتعم � داریکیٹھ وا� ضمین  ر

 تعریفات

انک یا تحریری مطبوعہ، دستاویزات یا دستاویز • ��  الی��� ے۔ ہوی�  معلومات کردہ اسٹور � طرٮی ، رپورٹس، ری�ارڈز، منی  اس �� ، کمپیوٹر ش�ایات، نوٹ�ن  ذای�  فائلنی

، ے۔ شامل تحدید ب� مراسلت دیگر اور میلز ای ری�ارڈز، کیپنگ ٹائم اور رول ��  فائلنی �� 

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�   ان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��
 Code Leadership Standards� گا۔ کرے تعمیل 

 پذیری اط�ق � CODE LEADERSHIP STANDARDS اور ضابطہ .2

a.  Nike اور Nikeا ضابطہ اخ�ق (ضابطہ) اور  � ملحقہ�Code Leadership Standards (CLSs)  ا اط�ق�Nike ای  

 Nikeے، معا�دہ وا� سبھ � ملحقہ ے۔ داروںیکیٹھ بشمول ضمین  کچررز،ینوفیم یپروڈ�ٹس بنا ر��  پر ہوتا ��

b. ن �ار�نان اور جا�ئ �ار ن قابل اط�ق  یقانون � سبھ مل� نی � سلس� م CLSsاور  اراتیمع ای� ی� ضابطہ اور ماحول صحت و س�می�  � Nike �ی

امات قانوین  ن �� ہ یموجود سبھ نی لحاظ � سپ�ئر � احاطوں م ال��  ۔نی افراد پر �گو ہو

c. �ے مطلوب کچھ جو ذریعہ � قانون مل  � طرح اس تک، حد � معیارات � مزدوری تر اع� کردہ � � CLSs یا/اور ضابطہ نسبت بہ � اس ��

��  �گو پر �ار�نان سبھی � �ئن پروڈکشن موجود منی  عمارت اس معیارات ے۔ ر�ا جا بنایا پروڈکٹ �ا ملحقہ Nike یا Nike منی  عمارت جس ہنی  ہو �� 

۔ شامل �ار�نان � �ئن پروڈکشن کردہ بحال ذریعہ � رش��  جای�  معا�دہ/م�زمی�  دیگر کچھ یا ثالث فریق منی  اس  ہنی

d. ایجنٹس اور یابندگان �ئسنس ۔ایجنٹس اور یابندہ �ئسنس Nike یا Nike ضابطہ، منی  سلس� � مینوفیکچر � پروڈکٹ � برانڈ � ملحقہ 

CLSs بنائنی  یقیین  کو تعمیل � تقاضوں اط�ق قابل � قانون مل� اور  
�
 منی  پالی�/�تابچہ دسی�  � ایجننٹ اور یابندہ �ئسنس موجودہ اور �

۔ کریں تعمیل � تقاضوں دیگر درج
�
� 

 انضمام �ا معیارات مںی  عمل طرز �اروباری � سپ�ئر .3
 

a. م�زمت سپ�ئر � � ائط اور اصول اٮی ے �اربند پر اس اور گا اپنا�ئ  �� ن  � اس منی  جس گا ر�� ام �ا م�زمنی ن  اور مل� کم از کم جو اور ہو اح��  ا�قوامی بنی

ن  � سیکیوری�  سماجی اور مزدوری  ہو۔ کرتا تحفظ �ا حقوق � ان تحت � ضوابط اور قواننی

b. ہوں �ار طریق اور پالیسیاں تحریری پاس � سپ�ئر �ار۔ طریق اور پالیسیاں  
�
، وہ اور �   معط� اور تخفیف کر � � ضبط و نظم بحا�، بھری�

 گا۔ رک� کر سنبھال ری�ارڈز حتمی اور درست نافذ پر پہلو �ر � تک �ارروائیوں �

c. ان( مم��  � عملہ قابل تک حد معقول اور کردہ بیان پر طور واضح داری ذمہ � نسق و نظم � وسائل انساین  سپ�ئر  ) مم��
  گا۔ کرے تفویض کو
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d. کرم براہ ، ہ گھنٹوں � �ام بدسلو�، اور �راساین  معاوضہ، نظام، � ش�ایات سلوک، امتیازی غ�ی  بھری�   پالیسیوں منی  سلس� � وغ�ی

� کردہ تجویز اور تقاضوں مدنظر � �ار طریق اور   کریں۔ رجوع � CLSs اط�ق قابل ل�ی  � وضاحت مزید � عمل طرز اح�

 

 تدارک اور نگرای�  .4

a. یسپ�ئر پ 
�

  � ملحقہ Nike, Nike قانون � تقا�ن اور قابل اط�ق مل� CLS ارات،یضابطہ � مع �ی بغ �ی د اینوٹس دے کر  ش�
�ن � ل قیتصد � لیتعم ثالث � نمائندوں � پاس جمع کروا�ئ گا اور ان � قینامزد فر ایاور/  ۔ان � ساتھ تعاون کرے گا �ی کر

b. نگ اور تصدیق ے شامل منی  عر�ن  � مانی�� ��: 

i. ز تک و�اں ہنی  موجود منی  احاطوں جن دستاویزات متعلقہ یا منی  احاطوں وا� مینوفیکچرنگ � سپ�ئر  کو نمائندوں نامزد دیگر یا آڈی��

�ن  �ام منی  احا� اگر دینا۔ اجازت � رسایئ  طبعی ن  �ا صورتحال حقیقی � حا�ت � کر �ن  تعنی ورت � کر  وہ � �ار جا�ئ  منی  اس تو ہو �ن

��  گ�ئ  د�ی  قرار ممنوع ل�ی  � م�قاتیوں مدنظر � وجو�ات � دانش ام�ک یا حفاظی�  عموما جو ہنی  س���  ہو شامل ح� ۔ ہو  ہنی

ii. ویوز تصدیقی رازدارانہ ن  � سپ�ئر مدنظر � مقاصد � ان��  � سوا�ت ام�این  � آڈی��  سپ�ئر پہنچانا۔ بہم سہولت � رسایئ  پابند غ�ی  کو م�زمنی

ن  منی  سلس� ن  منی  سلس� اس یا گا ڈا� نہنی  خلل منی  م�قاتوں متعلق � تصدیق یا آڈٹس یا گا دے نہنی  'تربیت' کو م�زمنی  خ�ف � م�زمنی

 اور گا؛ کرے نہنی  �ارروایئ  انتقامی

iii. CLSs � ے مطلوب رکھنا کر سنبھال کو دستاویزات جن ذریعہ �ن  ثابت کو تعمیل � قانون مل� اط�ق قابل یا ضابطہ یا ��  جو ل�ی  � کر

 کرانا۔ دستیاب انہنی  ہنی  در�ار دیگر بصورت دستاویزات

c. رکھنا کر سنبھال کو دستاویز 

i. ن  ثابت کو تعمیل � قانون اط�ق قابل اور ضابطہ � سپ�ئر�  جاتا کیا تقاضہ �ا رک��ن  کر سنبھال کو دستاویزات سبھی در�ار ل�ی  � کر

ے ے گیئ  � نشاندہی � دستاویزات جن منی  CLSs پر طور خاص اور �� ے۔ جاتا کیا مطالبہ �ا رک��ن  کر سنبھال انہنی  ��  � طرح اس ��

 یا Nike وہ کہ جا�ئ  کیا منظم طرح اس انہنی  اور جا�ئ  رکھی کر سنبھال منی  احاطوں � سپ�ئر پر طور �زمی شہادت دستاویزی

Nike � ذریعہ � نمائندوں نامزد  
�

 ہوں۔ رسایئ  قابل � آساین  اور شناخت قابل تک حد � آماد�

ii. کر سنبھال تک مدت اس ہو تر طویل مدت بھی جو ہو، تقاضہ �ا قانون مل� تک جب یا تک مہنیوں 12 کم از کم کو دستاویزات 

ے۔ رکھنا �� 

d. اور ضابطہ کو سپ�ئر شفافیت۔ CLSs � ے۔ رہنا )ایماندار اور کھ� کھلم( شفاف � طرح پوری منی  سلس� � تعمیل اور نفاذ  غ�ی /اصل کو دستاویزات ��

وری رکھنا کر سنبھال منی  حالت شدہ تحریف ے۔ �ن ے۔ کرین  نہنی  بیاین  غلط یا سازی جعل منی  دستاویزات اور معلومات �� �� 

" "دو�ری مشتمل پر معلومات کن گمراہ یا جع� بابت � گھنٹوں � �ام گ�ئ  ک�ی  یا اجرتوں کو سپ�ئر مث�، ز اور رک��ن  کر سنبھال �تابنی  کو آڈی��

ے۔ گیا دیا قرار ممنوع � دک�ا�ن  �� 
  

 طرز عمل � بطور، سپ�ئر کو پالیسیوں، طریق �ار اور ان � � نفاذ اور متنبہ ک�ی جا�� پر ان مںی  ایک تجویز کردہ اح�

ے۔ �� � حوصلہ افزایئ � جای� �� �� � ل�ی جائزہ � ایک مستقل �ارروایئ نافذ کر  ترمیم کر
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e. ن  تدارک اور ازالہ بروقت �ا مسئ� ک� � تعمیل عدم کردہ شناخت دوران � آڈٹ سپ�ئر تدارک۔� ین اپین  ل�ی  � کر �ئ  کوششنی  بہ��  گا۔ ��ئ  �ار برو

ا�ن  کر نہنی  ایسا ��  منی  عمل �ئحہ � معا�دے � سورسنگ نتیجہ �ا ٮ� �ئ  ر��  ش�ل � محرومی ام�این  � اس یا کمی منی  آرڈرز بشمول پابندیوں، ہو

ے۔ س�تا ہو برآمد منی  �� 

ے ممنوع کرنا معا�دہ ضمی�  مجاز غ�ی  .5 �� 
  � ملحقہ � Nike یا Nike سپ�ئر

�
 شدہ منظور قبل ازیں جو ساتھ � سہولیات ای� ملکیت زیر � سپ�ئر یا ثالث فریق بغ�ی  � منظوری تحریری پیش�

ے۔ س�تا کر نہنی  معا�دہ ضمین  ل�ی  � تیاری � پروڈ�ٹس ملحقہ � Nike یا Nike ہوں نہ �� 

 تربیت اور مواصلت .6

a. ن  سپ�ئر� ن  اٮ�  گا۔ کرے آویزاں منی  �ار جا�ئ  اہم سبھی کو ضابطہ شدہ، ترجمہ منی ) زبانوں( زبان � م�زمنی

b. ن  ن�ئ  وقت � بحا� سپ�ئر تربیت۔ اور تمہید ل�ی  � م�زم  دیگر اور مراعات اصول، � سپ�ئر منی  جس گا، کرے فراہم تمہید ایک کو م�زمنی

  بشمول تعلقات، صنعی�  پالیسیاں، � وسائل انساین  اور استحقاقات
�

ام �ا حق � آزادی � وابست�  وضاحتنی  � س�می�  و صحت اور اح��

۔ شامل �ن  ثاین  نظر پر �ار طریق اور پالیسیوں پر، طور خاص اور پر، بنیاد مستقل کو تربیت ہنی ۔ کیا ڈیٹ اپ پر ہو  جا�ئ

c.  ن  � ان �ار طریق اور پالیسیاں اصول، � �ار جا�ئ  � ان تو، ہو مختلف � زبان مقامی وہ اگر منی ) زبانوں( زبان وا� جا�ن  بو� ذریعہ � م�زمنی

ن  ۔ جائنی  بتایئ  کو م�زمنی
�

� 

d. وائزر وائزر کہ گا بنا�ئ  یقیین  یہ سپ�ئر ۔تربیت � س�� ، مل� اط�ق قابل س�� ن ۔ یافتہ تربیت منی  معیارات � CLS اور ضابطہ قواننی  ہنی

e. ین اور) تاریخوں( تاریخ ،)عنوانات( عنوان بشمول تربیت � طرح اس ل�ی  � سپ�ئر ۔دستاویزات � تربیت  تحریر ضبط کو) ناموں( نام � حا�ن

وری کرنا ے۔ �ن �� 
 
 

معیارات کم از کم  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ

ے �ں � حوصلہ افزائئ  - � کرتا �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ے جو سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں � جائ� ��

ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کرتا ہو۔  ان � م�زمںی
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 معیار

ی سپ�ئر ے کرتا نہنی  استعمال �ا مزدوری ج�� ے ��  م�زمی�  ل�ی  � �ار�نان سبھی سپ�ئر ہو۔ دیگر بصورت یا منی  ش�ل � مزدوری بندهوا مزدوری، پابندی مزدوری، محبوس یہ چا��

  � فیس � بھری�  بشمول فیس، � ا�لیت
�

ے۔ دار ذمہ �ا ادائی� �� 

 تعریفات

 ی ے خدمت یا �ام ایسا بھی کویئ  مزدوری ج��  نہنی  پیش پر طور رضا�ارانہ کو خود �ن  فرد متعلقہ ل�ی  � جس یا جا�ئ  � حاصل تحت � دهم� � جرما�ن  جو ��

 ۔ہنی  شامل منی  مثالوں � اس مزدوری بندهوا اور محکومی رضا�ارانہ غ�ی  ہو۔ کیا

 اروبار قانوی�  غ�ی  �ا انسانوں� ، � ہمقدر � اس یا ج��  یا فریب زبردسی� ے ہوتا حصول �ا خدمات یا مزدوری ذریعہ � برتاؤ اٮی ی جو ��  یا مزدوری ج��

 ہوگا۔ حاوی تک حد معقول پر مر�ن  � فرد اس مدنظر � مقاصد � جنس تجاری� 

  ن  یہ کو فرد اس منشاء � جن ہنی  �ارروائیاں ای� محکومی رضا�ارانہ غ�ی ے رکھتا نہنی  جاری خدمات یا مزدوری وہ اگر کہ ہو د�نا یقنی ن  وہ تو �� ر سنگنی  �ن

۔ دی دهم� � استعمال بیجا � �ارروائیوں قانوین  ا� یا ہوگا ش�ار �ا بدسلو� یا بندش جسماین  یا  جا�ئ

 ے ش�ل ایک � محکومی مزدوری بندهوا ے جاتا کیا ادا واپس ذریعہ � مزدوری راست قرض یا لون �ا خانہ ا�ل � اس یا �ا �ارکن منی  جس ��  طور معقول اور ��

ے جاتا کیا نہنی  �گو منی  ضمن � امالیت � قرض کو قدر � مزدوری کردہ فراہم مطابق � تشخیص گیئ  � پر  مناسب کو نوعیت اور طوالت � مزدوری یا ��

 �� ن  یا محدود � طرٮی ے جاتا کیا نہنی  متعنی  ۔��

  �ہوی�  وابستہ � م�زمت جو ہنی  ہوی�  �گتنی  اور فیس وہ فیس � ا�لیت م�زمی ، �ن  بھری�  منی  جس ہنی  ویزا، فیس، � فرم پلیسمنٹ/ایجن� وا� کر

یشن ل�ی  � �ام اور پرمٹ ورک جانچوں، � صحت ے۔ شامل فیس � رجس�� �� 

  ن  وہ � �ئن پروڈکشن �ار�نان مل� غ�ی ��  م�زمنی  قومیت � جن اور ہنی  جا��  ک�ی  بحال ذریعہ � سپ�ئر معرفت � ثالث فریق یا راست براہ تو یا جو ہنی  ہو

ے ہوتامختلف� ملک اس ملک اصل یا ے۔ واقع سائٹ � سہولیات/�ام � سپ�ئر پر جہاں �� �� 

  ��ے مطلب �ا ایجنٹس لی �ن  بھری�  ، private employment agencies, (PEAs)  ایجنسیاں م�زمی�  نجی �� �ن  بھری�  مزدور ایجنسیاں، وا� کر  کر

، � �ار�نان اور بروکرز لی��  ایجنسیاں، ڈسپیچ وا�،  ثالث۔ فریق دیگر کویئ  شامل منی  نسق و نظم اور/یا حمل و نقل بحا�، انتخاب، بھری�

 تقا�� 

�ن م�زموں � ساتھ م�زمی�  تیثیح آجر � .1 ے۔ سپ�ئر اع� �، سپ�ئر اٮ�  Code Leadership Standardsان  ایقانون  تر قابل اط�ق مل� رش�� �ا ذمہ دار ��

 کرے گا۔ لیتعم �

ے ممنوع استعمال �ا مزدوری محبوس .2 �� 
 مواد، بھی ک� مستعمل ل�ی  � تیاری � پروڈ�ٹس منی  اس دے۔ نہ ٹھیکہ ضمین  �ا �ام کو قیدیوں یا کرے نہ استعمال �ا مزدوری محبوس بھی �رگز سپ�ئر

ے۔ شامل حصولیای�  � خدمات یا سامان �� 

ی .3 ے ممنوع مزدوری ج�� �� 

a. م�زمت یا بھری�  سپ�ئر � �  جو یا ہو بناتا پابند یا محکوم �ا �ار جا�ئ  کو م�زم ک� جو ہوگا نہنی  شامل منی  اس یا گا کرے نہنی  استعمال �ا طرز اٮی

،  ہو۔ کرتا حاصل خدمات یا مزدوری � کر استعمال �ا ج��  یا فریب زبردسی�
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b. برقراریت � دستاویزات 

i.  ن ط � م�زمت � م�زمنی �ن  بطور � �� �( �اغذات شناخی�  اصل اٮ� �ن ) �ٹیفکیٹس اسکول یا IDs مل� پرمٹس، ر�ائ��  یا سفر پاسپورٹ، جٮی  لی��  آجر، اٮ�

�ن  حوا� � فریق دیگر ک� یا ایجنٹ �ن  حاصل رسایئ  تک دستاویزات اپین  � ان ہی نہ گا، جا�ئ  کیا نہنی  مطالبہ �ا کر  کیا مطالبہ �ا کروا�ن  'ڈیپازٹس' ل�ی  � کر

 ۔گا جا�ئ 

ii. ے۔ س�تا کر فراہم سہولت � رک��ن  محفوظ کو دستاویزات شناخی�  آجر پر، درخواست � م�زم رکھنا۔ محفوظ کو دستاویزات  ان وقت ہمہ کو سپ�ئر ��

وری کرنا واپس انہنی  پر درخواست � م�زم اور کرنا فراہم رسایئ  فوری تک دستاویزات ن  �ن ےن�ی  بحفاظت کو دستاویزات شناخی�  ہو۔ نہ پابندی کویئ  پر اس ��

�ن  واپس کو دستاویزات ان اور رک��ن  وری ہونا دستخط پر اس �ا دونوں سپ�ئر اور م�زم اور ہونا تحریر ضبط ڈپازٹ � کر ے۔ �ن  دیگر یا ایجنٹس لی��  ��

�ن  دستاویزات ذای�  � �ارکن ثالث فریق ۔ رکھ نہنی  پاس اٮ�   س���

c.  ن ط � م�زمت � م�زمنی ، جمع ڈپازٹس بطور � �� �ن  پوسٹ بونڈز کروا�ن کت منی  اسکیموں بچت �زمی یا کر �ن  ��  گا۔ جا�ئ  کیا نہنی  مطالبہ �ا کر

d. یادائ �ی �ار�نان م�زمت � ل 
�

۔  ںیکر  ںی نہ �
�

بشمول مطلوبہ  سیف ای نی � ساتھ وابستہ �گت تیا�ل م�زمی�  یبھ � کویئ  نی دونوں م جنٹسیا �� یسپ�ئر اور ل�

اجرتوں �  ان � ایس���  رک نی �ار�نان پر چارج نہ سیف فرم � سمنٹی/پلجن�یا بھری�  ایورک پرمٹ  شن،یرجس��  �ی جانچوں، م�زمت � ل صحت � زا،یو 

۔ معاوضہ اور فوائد �  نی نہ ) �ٹوی� گریبصورت د ای �ٮی رقم � ذر  (آسائشوں، �رجانوں، ڈپازٹس، ضمانی�   Code Leadership Standardکر س���

 ۔نی کھید

 آزادی � حرکت و نقل .4

a. ن  بشمول دینا، اجازت � جا�ن  پر طور آزادانہ دوران � اوقات � �ام منی  حصوں � �ام نامزد � ان کو م�زموں ل�ی  � سپ�ئر� ٮی  تک سہولیات � الخ�ء بیت اور پاین  � ٮ�

وری دینا اجازت � رسایئ  ے۔ �ن وری ہونا اجازت � جا�ن  با�ر � سہولت اس بعد � گھنٹوں � �ام یا دوران � اوقات � ک�ا�ن  کو م�زموں �� ے �ن  ۔��

b.  ن کہ ل�ی  � م�زمنی ن  اط�ق قابل پر سپ�ئروں وا� رک��ن  خوابگاہنی  مش�� وری دینا بتا منی  بارے � پالیسیوں � کرفیو بشمول عمل، طرز � سیکیوری�  کو م�زمنی ے۔ �ن �� 

ن  اور ہونا معقول کرفیو �ن  آرام ل�ی  � م�زمنی �ن  �ام اور کر کت منی  �گرمی ذای�  منی  گھنٹوں ع�وہ � کر �ن  �� وری ہونا وقت �ا�ن  ل�ی  � کر ے۔ �ن ے ��  ہوا لگا کرفیو چا��

ن  مل� یہ ہو، �ن  �گو پر طور یکساں پر دونوں �ار�نان مل� غ�ی  اور م�زمنی ۔ ہو  چاہئنی

امات خصو� ل�ی  � �ار�نان" مل� "غ�ی  .5 �  ال��

 :سپ�ئر و�اں ہو کیا بحال کو �ار�نان مل� غ�ی  �ن  سپ�ئر جہاں ع�وہ، � تقاضوں سبھی با� مذکورہ

a.  ن  ساتھ � �ار�نان مل� غ�ی  پالی�۔ متعلق � �ارکن مل� غ�ی� ، � برتاؤ منصفانہ کم، از کم منی  پالی� گا۔ رک� پالی� تحریری ایک منی  سلس� � برتاؤ اٮ�  تقا�ن

، � فیس � ا�لیت م�زمی� 
�

، � اخراجات � حمل و نقل ادائی�
�

۔ ہونا شامل تقا�ن  کویئ  تحت � قانون مل� اور واپ� وطن ادائی� �ی  مل� غ�ی  ل�ی  � سپ�ئر چا��

�ن  پالی� اپین  متعلق � �ارکن ن  �ارکن مل� غ�ی  اٮ� وری دینا بتا کو م�زمنی ے �ن �ن  تحت � پالی� وہ تاکہ �� ۔ ہو واقف � حقوق اٮ�  � �ارکن مل� غ�ی  سپ�ئر اور جائنی

�ن  دار ذمہ ل�ی  � نفاذ اور آوری عمل � پالی� اپین  متعلق  ۔گا دے تربیت منی  سلس� � داریوں ذمہ اور مناصب � ان کو عملہ اٮ�

b. برتاؤ۔ منصفانہ � ن  مل� انہنی  اور کریں برتاؤ منصفانہ ساتھ � م�زموں اٮی ائط جی� م�زمنی  غ�ی  اور تعطی�ت معاوضہ، منی  جس کریں فراہم ضوابط و ��

ی ے شامل ر�ائش کویئ  کردہ فراہم � آجر اور چھٹیاں � حا�ن  � فوائد � سیکیوری�  سوشل مث�( ہو متقا�ن  �ا فوائد مختلف قانون مل� جب � صورت اس سوا�ئ  ��

 
�

 ۔)منی  سلس� � ادائی�
 

c.  ے۔ جای�  دی انجام منی  زبان � م�زم تربیت حفاظی�  اور متعلق � �ام سبھی کہ بنائنی  یقیین ��  
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d.  �فیس � ا�لیت م�زمی �  
�

 ادائی�

i. ن  تو یا( ساتھ � م�زمت ع�وہ، � کردہ فراہم منی  ذیل� �ن  وصول یا وا� بھیح�  � ا�لیت م�زمی�  یافتہ اجازت پر طور قانوین  وابستہ) � لحاظ � ملک وا� کر

�ن  �اروبار بشمول فیس سبھی  ڈپازٹس، �رجانوں، آسائش، فیس � طرح اس کریں۔ ادا راست براہ فیس � ایجن� پلیسمنٹ یا بھری�  بطور � �گت � کر

ے۔ س�ی�  جا �ای�  نہنی  � اجرت دیگر بصورت یا راس��  � رقوم ضمانی�  ۔ Code Leadership Standard � فوائد اور معاوضہ ��  دیکھںی

ii. راست براہ فیس دیگر � ا�لیت م�زمی�  اور � ایجن� جہاں  
�

 قانوین  کرنا ادا فیس بھی کویئ  با� مذکورہ � �ارکن مل� غ�ی  اگر یا ہو، نہ ممکن کرنا ادا پیش�

بان فیس � طرح اس گا۔ کرے ادا واپس کو م�زم پورا �ا پورا اور پر طور فوری فیس وہ سپ�ئر و�اں ہوں نہ مطلوب پر طور ن �ن  � م�زم منی  ملک م�ی  پہنح�

�ن  نہ ادا واپس خرچ وہ پاس � سپ�ئر کہ یہ ا� جا�ئ  دی کر ادا واپس اندر � ماہ ایک �  ہو۔ موجود وجہ تصدیق قابل اور درست � کر

e. ۔ � �گتوں � حمل و نقل
�

 و�اں ہو کیا بحال کو �ار�نان مل� غ�ی  � ملک دو�ے �ن  سپ�ئر جہاں ع�وہ، � فیس � بھری� /ا�لیت م�زمی�  کردہ ذکر اوپر ادائی�

  بشمول �گتوں � حمل و نقل/کرا�ی  � جہاز ہوایئ  طرفہ دو سپ�ئر
�

 ان �گتنی  � حمل و نقل طرفہ دو متعلقہ ہوگا۔ دار ذمہ �ا فیس اور ٹیکس متعلق � روان�

ے نہنی  مطلوب کرنا ادا ل�ی  � �ار�نان مل� غ�ی   ہوں۔ موجود منی  ملک ساتھ � دستاویزات درست وا� �اج �ام ہی � پہ� جو ��

f. ۔ � بیمہ �ن  سپ�ئر �گتںی �ن  وصول یا وا� بھیح� �ن  احاطہ �ا �ار�نان مل� غ�ی  سمیت بیمہ طی�  منی  ملک بھی ک� � منی  دونوں وا� کر  ک� مطلوبہ ل�ی  � کر

 ہوگا۔ دار ذمہ �ا �گتوں � بیمہ

g.  ��ڈ/شدہ منظور پر طور قانوین ) ہو اط�ق قابل جہاں( مطابق � قانون مل� ل�ی  � سپ�ئر ایجنٹس۔ لی وری کرنا استعمال �ا ایجنسیوں لی��  رجس�� ے۔ �ن �� 

 

h. واپ� وطن 

i.  �بان منی  سلس� � واپ� وطن � �ار�نان مل� غ�ی  پر، جا�ن  ہو ختم م�زمت پہ� � اس یا پر، جا�ن  ہو مکمل رشتہ م�زمی ن  اور ملک م�ی

 ہوایئ  واپ� کو �ارکن مل� غ�ی  ک� کردہ بھری�  یا کردہ بحال � سپ�ئر � ملک دو�ے سپ�ئر ع�وہ، � تقا�ن  قانوین  ک� � ملک آبایئ 

ائط � معا�دے م�زمی�  � م�زم سپ�ئر گا۔ کرے فراہم ٹکٹ � حمل و نقل زمیین  یا جہاز  گا۔ کرے تعمیل � تقا�ن  اس نظر قطع � ��

ii. ل�ی  � واپ� وطن  
�

ے ہوتا نہنی  �گو و�اں تقاضہ �ا ادائی�  :م�زم جہاں ��

ے؛ جاتا کیا برخاست مدنظر � برتاؤ قانوین  غ�ی  )1( �� 

ے؛ لیتا کر حاصل م�زمت قانوین  دیگر ہی منی  ملک )2(  یا ��

ائط � معا�دہ م�زمی�  )3( �ن  کو انجام �� ے۔ دیتا کر ختم پر طور رضا�ارانہ م�زمت اپین  ہی پہ� � پہنح� �� 

 کردہ تجویز ایک � ��  تعینات �ار رابطہ سائٹ آن ایک کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز اح�  دی ترغیب � کرا��  دستیاب یا کر

ے جای�   ہو۔ بولتا زبان � دونوں آجر اور �ارکن مل� غ�ی  جو ��

  ��نسق و نظم �ا ایجنٹس لی 

•  ، �ئ جہاں بھی ممکن ہو �ار�نان � بھری� اور نظم و نسق مںی لی�� ایجنٹس اور دیگر فریق ثالث �ا استعمال کم � کم رک��� ہو

ے۔  �� اور م�زمت پر رک��� � ترغیب دی جای� ��  سپ�ئروں کو براہ راست غ�ی مل� �ار�نان کو بحال کر

ت مںی مستعمل ک� لی�� ایجنٹس، بشمول ضمی� ایجنٹس � بابت پوری دور اندی�� سپ�ئروں کو غ�ی مل� �ار�نان � بھری� اور م�زم •

ے۔ اس طرح � احتیاط مںی لی�� ایجنٹ � اخ��� طرز عمل اور اس � خ�ف دائر کردہ ک� ش�ایت �ا  �� � ترغیب دی جای� �� انجام دٮی

 کہ وہ ان 
�

� یہ یقیی� بنا�� � ل�ی مستقل آڈٹس شامل ہوں � کم از کم مںی شامل  Code Leadership Standardsجائزہ ن�ی

۔ �� ہںی  تقاضوں کو پورا کر
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  ل�ی  � واپ� وطن کو سپ�ئر بھی اب تاہم، )4(
�

وری کرنا ادائی� ے �ن �ن  کو انجام معا�دہ م�زمی�  اگر ��  ختم م�زمت � وجہ اس م�زم ہی پہ� � پہنح�

ے دیتا کر  :کہ ��
 ط ٹھوس ک� � معا�دے م�زمی�  سپ�ئر ے، کرتا ورزی خ�ف � ��  یا ��
 ے بنتا مستوجب �ا بدسو� یا �راساین  ای� م�زم �ن  ش�ایت � جس �� ے جاتا کیا نہنی  ازالہ �ا اس بروقت پر کر  �راسائں  اور برتاؤ امتیازی غ�ی  دیکھنی ( ��

ے جائ�  � نہںی  برداشت بدسلو� اور �� Code Leadership Standards(۔ 
 

 

 
 

i.  معا�دے � م�زمت ل�ی  � �ارکن مل� غ�ی 

ے"  جای�  "مستقل م�زمت فراہم � نی کھیتقاضوں (د یعموم نی م�زمت � معا�دوں � سلس� م ��Code Leadership Standard ( 
�� وقت مل� �ی ع�وہ، غ �  :�ار�نان کو بحال کر

i. ائط کردہ بیان منی  معا�دے م�زمی�  تحریری � م�زم   � ملک آبایئ  � ان ��
�

ور ساتھ � وضاحت پوری انہنی  قبل � روان� ن  جائنی  د�ی  بتا �ن  ن�ی

�ن  جائزہ انہنی  ۔ دیا وقت معقول �ا لٮی   منی  اصط�حات ای� اور مکمل قطعی، وضاحت یہ جا�ئ
�

� ہو� ۔ سمجھ م�زم ح�  � م�زمت منی  اس جا�ئ

ائط  ہوں۔ شامل وجو�ات � معط� اور ��

ii.  �ہو۔ شدہ تحریر منی  زبان � م�زم اور ہو العمل واجب پر طور قانوین  منی  ملک �نندہ وصول وہ کہ جا�ئ  کیا تحریر طرح اس معا�دہ م�زمی 

iii. ملک آبایئ  کو م�زم �  
�

۔ ہوین  موصول �ای�  ایک � معا�دے م�زمی�  قبل � روان� �ی  نہنی  فراہم ل�ی  � دستخط � م�زم پر اڈے ہوایئ  معا�دے چا��

۔ س���  جا ک�ی   ہنی

j.  سپ�ئر ۔�ار�نان قانوی�  غ�ی � ے س�تا کر نہنی  استعمال �ا �ار�نان مل� غ�ی  اٮی �ن  �ام منی  ملک �نندہ وصول جنہنی  ��  نہنی  اجازت پر طور قانوین  ل�ی  � کر

ے۔ م� اگراف با� مذکورہ �ارکن مل� غ�ی  بھی کویئ  کردہ بحال سبب � عمل طرز نامعقول � بحا� یا کردہ بحال بوجھ جان ذریعہ � سپ�ئر ��  � 4h پ�ی

ے۔ مستحق �ا واپ� وطن مطابق �� 

k. وری بنانا یقیین  یہ کو سپ�ئر ۔کرنا بحال کو �ار�نان مل� غ�ی  مںی  ملک �نندہ وصول ے �ن  ہی � پہ� جو �ارکن مل� غ�ی  ایسا بھی کویئ  کردہ بحال کہ ��

ے موجود منی  ملک �نندہ وصول �ن  �ام پر طور قانوین  وہ �� ے۔ مجاز �ا کر   اجازت � م�زمت یا ویزا م�زمی�  سپ�ئر ��
�

�ن  تبدیل دستاویزات دیگر � دہند�  کر

ے۔ دار ذمہ �ا خرچ ک� وابستہ ساتھ � اگراف با� مذکورہ سپ�ئر �� ے۔ کرتا قبول بھی داری ذمہ � واپ� وطن مطابق � 4h پ�ی �� 
  

 کو سپ�ئر  � � صورتحال ہنگامی دیگر مںی  خاندان یا بیماری سنگںی  کو انجام معا�دہ م�زمی�  مںی  اقدام جوای�  � حا�ت مخصوص جٮی

 �� ��  فراہم کرایہ �ا جہاز ہوایئ  واپ� قبل � پہنح� ے۔ جای�  دی ترغیب � کر �� 
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ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 
 حوا�:

 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) 
 The Trafficking Victims Protection Act, 22 USC §7101 (2000) 
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  معیار

ن  � سپ�ئر �ن  مکمل تعلیم �زمی یا سال 16 کم از کم عمر � م�زمنی ن  � عمر کم � سال 18 ہو۔ زائد � اس ہو، زیادہ بھی جو عمر، � کر ت کو م�زمنی  رساں م�ن

ے۔ جاتا کیا نہنی  بحال منی  حا�ت �� 

 تعریفات

  غ�ی  � تعریف � قانون مل� �ام۔ مںی  رات •
�

، موجود� �ں  �ام( ہو، نہ یافتہ جواز � حا�ت" معمو� "غ�ی  تک جب منی  ہںی  نہںی  زیادہ � حد اوقات � کر

Code Leadership Standard  ے �ام ایسا بھی کویئ  �ام منی  رات ،)دیکھنی  تعریف منی ��  10:00 شام پر، طور جزوی یا �� جو �� ��  5:00 صبح اور ٮ�  ٮ�

ے۔ جاتا کیا بیچ � �� 

ے م�زم ایسا بھی کویئ  م�زم �ا عمر کم • �ن  �ام کردہ � ذریعہ � قانون مل� تو یا عمر � جس �� کم از  مطلوب ذریعہ � معیار اس یا عمر قانوین  کم از کم � کر

 ہو۔ کم � عمر کم

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�  Code Leadership Standards ان یا قانون � �اؤنی�  اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��

 گا۔ کرے تعمیل �

 تقاضہ کم از کم عمر �ا .2

a. Nike س���  جا ک�ی  � معیارات � عمر کم از کم تر اع� منی  ممالک یا صنعتوں بعض ذریعہ � یافتگان الحاق � اس یا/اور ،  بتا کو سپ�ئروں متعلقہ جو ہنی

۔ جائنی  د�ی 
�
� 

b. کرتا پورا تقاضہ �ا عمر کم از کم دہندہ درخواست کہ گا رک� برقرار اور موجود عمل طرز اور نظام معقول � وسائل انساین  ل�ی  � تصدیق � امر اس سپ�ئر 

ے۔ �ن  بحال اور تربیت � ا�ل�ار وا� جا�ن  ک�ی  بحال پالی�، تحریری ایک � بحا� منی  عمل طرز اور نظام � طرح اس ��  دستاویزات � ثبوت' � 'عمر وقت � کر

ے۔ شامل کرنا طلب �� 

 ثبوت �ا عمر .3

�ن  بحال کو سپ�ئرز وری کرنا طلب شہادت دستاویزی � ثبوت" � "عمر وقت � کر ے �ن یشن �ا ا�ل�ار �تاب، خانداین  پیدائش، سند منی  جس ��  ڈرائیونگ �ارڈ،) ID( رجس��

یشن ووٹنگ اور �ئسنس ے۔ س�تا ہو شامل �ارڈ رجس�� وری رکھنا کر سنبھال منی  فائل دوران � میعاد پوری � م�زمت نقول � دستاویزات ان �� ے۔ �ن �� 

a. وری کرنا اقدامات معقول � بنا�ن  یقیین  یہ کو سپ�ئر ے �ن ۔ مکمل اور درست دستاویزات ای� � ثبوت � عمر کہ ��  یا معت��  غ�ی  دستاویزات � ثبوت � عمر ہنی

�ن  نہنی  دستیاب ، صورت � ہو �ن  تصدیق � عمر � آجر کو سپ�ئر منی ��  دو�ے � کر وری کرنا ت�ش طرٮی ے۔ �ن " مہر "باضابطہ � �ٹیفکیٹ اسکول ��
�

 نقل ل�

۔ شامل منی  مثالوں نامہ حلف کردہ حاصل � نمائندے � حکومت مقامی یا  ہنی

b. ے س�ی�  جا � پھ�ی  ہ�ی  یا سازی جعل � آساین  منی  دستاویزات � ثبوت' � 'عمر چونکہ  � صحیح � عمر � م�زم دوران � معائنہ طی�  کو سپ�ئروں لہذا ��

�ن  تصدیق �ئ  خدمات � ڈا���  میڈی�ل شدہ تصدیق � حکومت ل�ی  � کر ورت � ��ن  �ار برو ے۔ س�ی�  پڑ �ن  � دستاویز دیگر ایک � ثبوت" � "عمر مندرج اوپر ��

۔ � منسلک پر طور �زمی دستاویزات دیگر ایک � نتائج � امتحان کم از کم ساتھ  جا�ئ

 تدارک �ا م�زمت مںی  عمری کم .4

a. ئ  قرار ممنوع ذریعہ � ضابطہ اس یا قانون مل� سپ�ئر� ��  �ام منی  حا�ت گ�ئ  دٮی �ئ  کر ا�ئ  ہو ن  عمر کم وا� جا�ن  ٮ�  �ار طریق اور پالیسیاں ل�ی  � تھام روک � م�زمنی

�ن  اور گا رک� برقرار انہنی  گا، کرے تحریر ضبط انہنی  گا، کرے � ن  اٮ� ��  مؤثر کو فریقوں خواہشمند دیگر اور م�زمنی  گا۔ بتا�ئ  منی  بارے اس � طرٮی
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b. ار طریق اور پالیسیوں دیگر � طرح اس� ، � کو سپ�ئر ک� جب منی ن  اٮی  کم � معیارات � عمر کم از کم جو گا جا�ئ  پایا منی  حالت � رک��ن  م�زمنی

ین � م�زم پر طور مجموعی تو، ہوں ن  � ملک مینوفیکچرنگ اور آہنگ ہم � مفادات بہ�� ��  منی  تقاضوں � قواننی ، ر�� �ئ  ذیل درج � سپ�ئر ہو

�ن  �ارروائیاں  :گا جا�ئ  کیا مطالبہ �ا کر

i. ن�النا۔ � �ار جا�ئ  کو م�زم عمر کم 

ii. ،ن  �ام یا تک عمر � سال 16 م�زم عمر کم �ا طرح اس تاکہ کرنا فراہم تعاون دیگر اور ما� معقول�  بھی جو تک، عمر قانوین  کم از کم � کر

 ہو۔ ا�ل �ا رک��ن  برقرار ا� اور جا�ن  منی  پروگرام تربیی�  حرفی�  یا اسکول ہو، زیادہ

iii. ن  فراہم دستاویزات � بات اس م�زم عمر کم اگر� ے یافتہ اندارج منی  پروگرام تربیی�  حرفی�  یا ک�سوں � اسکول وہ کہ ہو قادر پر کر ے ر�ا جا یا �� �� 

��  ادا اجرت بنیادی تک تب کو م�زم عمر کم اس ل�ی  � سپ�ئر تو وری رہنا کر ے �ن  � اس یا جا�ئ  ہو نہ پوری تربیت/تعلیم � اس تو یا تک جب ��

�ن  �ام وہ یا جا�ئ  ہو نہ سال 16 عمر ، پہنچ نہ کو عمر قانوین  کم از کم � کر  ہو۔ زیادہ بھی جو جا�ئ

iv. ن  �ام یا سال 16 م�زم عمر کم جب� ، پہنچ کو عمر قانوین  کم از کم � کر  �ا جا�ن  ک�ی  بحال دوبارہ ذریعہ � سپ�ئر ا� تو ہو، زیادہ بھی جو جا�ئ

۔ دیا �زما موقع  جا�ئ

v. ے کرتا انتخاب پر طور رضا�ارانہ �ا جا�ن  نہنی  منی  پروگرام تربیی�  حرفی�  یا تعلیم اسکو� علم طالب عمر کم اگر  � جانب � سپ�ئر وہ تو ��

ا�ن  معاوضہ ما� مسلسل وری کرنا تحریر ضبط فیصلہ یہ گا۔ جا�ئ  ہو محروم � حق � ٮ� ے۔ �ن �� 

c. اور سپ�ئر Nike ین � م�زم اور صورتحال نمائندے نامزد � اس یا  کر را�ئ  اتفاق پر پروگرام تدار� مختلف یا اضا�ن  ایک مناسب � لحاظ � مفاد بہ��

۔ س���   ہنی

ت کو �ار�نان نوعمر .5  بچانا � حا�ت رساں م��

a. ن  � عمر کم � سال 18 سپ�ئر ت کو م�زمنی � با�ر � اس یا منی  �ار جا�ئ  یہ گا، کرے نہنی  مبت� منی  حا�ت رساں م�ن ��  حا�ت اٮی  ہنی  ہو

�ن  �حق جوکھم کو طریق طور یا س�می�  صحت، � م�زم � جن ے۔ ہوتا ام�ان �ا ہو �� 

b. ت کو سپ�ئر �ن  نشاندہی � تفویضات عم� وا� س��ن  ہو رساں م�ن وری رکھنا موجود �ارروایئ  � کر ے۔ �ن ت ��  � ان یا ساتھ � کیمی�لز رساں م�ن

ی خطرناک کرنا، �ام قریب  منی  مثالوں � اس �ام کردہ نشاندہی ذریعہ � قانون مل� دیگر بصورت یا کرنا �ام منی  رات کرنا، �ام ساتھ � مشی�ن

۔ شامل  ہنی
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  اط�ق اع� کو قابل ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 
 :حوا�

 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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 معیار

ن  اور مرد کردہ بحال ذریعہ � سپ�ئر ، سیا� قومیت، حیثیت، ازدواجی حمل، رجحان، جن� معذوری، عمر، مذہب، نسل، صنف، کو خواتنی ن  ٹریڈ را�ئ  الحاق، � یوننی

 نہنی  مستوجب �ا سلوک امتیازی منی  ضبط و نظم یا تر��  معاوضہ، بحا�، بشمول م�زمت، پر بنیاد � حیثیت دیگر یافتہ تحفظ � قانون مل� یا نژاد نس� یا سماجی

ے۔ جاتا بنایا ن  اور مرد ��   مساوی ل�ی  � �ام وا� قدر یکساں کو خواتنی
�

۔ موصول ادائی�
�

 ہو�

 تعریفات

�ن  منع � م�زمت پر بنیاد � کسوی�  متعلقہ � نوکری غ�ی  یا حیثیت یافتہ تحفظ پر طور قانوین  لسٹنگ بلیک •   مقصد � �رجا�ن  دیگر یا کر

ن  � ن  ام�این  یا م�زمنی ، تیار فہرستنی  � م�زمنی �ن ، برقرار انہنی  کر �ن  استعمال رک��ن �ن  مواصلت منی  بارے اس یا/اور کر ے۔ عمل �ا کر �� 

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�    Code Leadership Standardsان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��

 گا۔ کرے تعمیل �

 پالی� � امتیاز عدم .2

a. وری ہونا موجود پالی� تحریری ایک خ�ف � سلوک امتیازی پاس � سپ�ئر ے۔ �ن �� 

b. پالی� � امتیاز عدم ، �ی  ہونا شامل کم، از کم منی  :چا��

i. ن  اط�ق قابل � ملک مینوفیکچرنگ اور معیار با� مذکورہ �ن  قرار ممنوع کو سلوک امتیازی منی  م�زمت مطابق � قواننی  بیان؛ ایک وا� دٮی

ii. ن  دائر نالشنی /)ش�ایات( ش�ایت اندروین  منی  سلس� � سلوک امتیازی� ��  �( طریقہ �ا کر  ] )طرٮی
�

 بازی سودے اجتماعی اور آزادی � وابست�

Code Leadership Standard]  ںامات � ش�ایت مںی  اور ؛کریں رجوع � ال��

iii. ی  یا برتاؤ امتیازی ساتھ � نیی�  نیک کہ بیان ایک� �ن  اط�ع � رو ا کو م�زم ک� پر دٮی   جا�ئ  دی نہنی  �ن
�

 �ارروایئ  انتقامی خ�ف � اس یا �

۔ جا�ئ  � نہنی 
�

� 

c. ن  پر پالی� � امتیاز عدم اپین  پر طور �زمی سپ�ئر ۔مواصلت ن  تاکہ گا کرے مواصلت ساتھ � م�زمنی �ن  آزاد � سلوک امتیازی م�زمنی  � ہو

حق �ن ۔ ہو واقف � اٮ� ے شامل منی  مواصلت مؤثر جائنی ��: 

 تربیت؛ تمہیدی ل�ی  � بحا� نیئ  •

وائزر •  تربیت؛ � مینیجمنٹ/س��

ن  جہاں کرنا شائع پالی� پر مقامات دیگر ان یا) تختیوں( تخی�  اط�عی ل�ی  � م�زم • ۔ پڑھ اور دیکھ � آساین  انہنی  م�زمنی  سکنی

d. ن  دار ذمہ ل�ی  � نفاذ اور آوری عمل � پالی� � امتیاز عدم سپ�ئر تربیت۔ � عملہ�  منی  سلس� � داریوں ذمہ اور مناصب � ان کو عملہ اٮ�

 گا۔ دے تربیت
 

 عمل طرز م�زمی�  امتیازی غ�ی  .3

a. ۔ جائنی  ک�ی  پر بنیاد � کسوی�  متعلق � م�زمت فیص� � م�زمت
�
ن  مث�: � ، � م�زمنی ، لیاقتنی  پر طور مجموعی اور پیداوار قوت ا�لیت، ہ�ن

۔ � �ام
�

 �ارکرد�
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b. �ن  تجاری�  الحاق، سیا  "لسٹنگ بلیک" پر بنیاد � کسوی�  متعلق � م�زمت غ�ی  یا حیثیت یافتہ تحفظ پر طور قانوین  دیگر ک� یا حیثیت � یوننی

ے۔ ممنوع پر طور خاص �� 

c. ن  � زمرہ نامزد کو سپ�ئر ن  � ملک مینوفیکچرنگ منی  سلس� � م�زمت � م�زمنی وری کرنا تعمیل � قواننی ے۔ �ن  سابق معذور، � لحاظ جسماین  ��

ن  متقا�ن  � برتاؤ خصو� یا ترجیحی ساتھ � نابالغان یافتہ تحفظ اور فوجی ۔ س���  ہو شامل منی  مثالوں � اس قواننی  ہنی
 

 

d. ۔ مساوی ل�ی  � �ام مساوی
�

ن  ادائی� ، مساوی ل�ی  � �ام وا� قدر مساوی کو مردوں اور خواتنی
�

 پیمایئ  قدر مساوی � معیار � �ام � ان ادائی�

�ن  عہدے خا� اور ۔ ہوں موصول مواقع مساوی ل�ی  � بھر
�
� 

e. ۔ اور طرفداری ن  منی  بد� � برتاؤ خصو� یا نوکریوں کو ا�ل�اروں انتظامی رشوتںی ن  متوقع یا م�زمنی  دیگر یا ادائیگیاں تحائف، � م�زمنی

۔ کرین  وصول نہنی  �رگز حمایتنی  �ی  چا��
 

 
4.  �  حقوق � خواتںی

a. ن  سپ�ئر �ام۔ محفوظ ن  خواتنی  کو سپ�ئر گا۔ کرے فراہم سہولیات معقول اور مناسب منی  معام� � نرسنگ اور حمل وضع حمل، � م�زمنی

ن  حاملہ مطلوب ذریعہ � قانون مل� �ن  �ام ل�ی  � م�زمنی  �ئسنس اور کرنا تعمیل � پابندیوں عم� دیگر یا حد ک� منی  سلس� � گ�ن��  � کر

ن  یافتہ ن  حاملہ مطابق � تجویز � فزیشنی ت کو خواتنی �ن  �ام بشمول �ام رساں م�ن  معقول دیگر ل�ی  � رک��ن  محفوظ � گھنٹوں ممنوعہ � کر

وری کرنا اختیار اقدامات ے۔ �ن �� 

b. ط � م�زمت جانچنی  � حمل جانچ۔ � حمل ، ہوں نہنی  ��
�

ن  ہی نہ �  حمل ہو۔ مطلوب ذریعہ � قانون کہ یہ ا� گا، جا�ئ  کیا مطالبہ �ا ان � م�زمنی

، س�ی�  جا � فراہم پر درخواست � م�زم �ف جانچنی  رضا�ارانہ � وری ہونا تحریر ضبط درخواست �ر � طرح اس اور ہنی ے۔ �ن �� 

c. ن  حمل۔ امتناع �ن  استعمال �ا حمل مانع ذریعہ � سپ�ئر کو م�زمنی  گا۔ جا�ئ  ڈا� نہنی  دباؤ ل�ی  � اس یا گا جا�ئ  کیا نہنی  مجبور پر کر

d.  
�

۔ � زچ� ن  چھی� ن  خواتنی  زیادہ بھی جو مطابق، � Code Leadership Standard فوائد اور معاوضہ � Nike یا تقا�ن  � قانون مل� م�زمنی

  ہو،
�

۔ حقدار � چھی�  � زچ�  ہنی

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � ئئ افزا ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 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) 

  ، �� � کو معقول سہولت فراہم کر �� پر بھی، سپ�ئر کو معذور م�زمںی بشمول غسل خانوں اور مل� قانون �ا تقاضہ نہںی ہو

ے۔ ی � دیگر سہولت تک رسایئ � سہولت بہم پہنچا�� � ترغیب دی جای� ��  فی���

 ین طرز عمل � بطور سپ�ئر کو مذہی� اعمال � ل�ی �ار�نان ے۔ ایک بہ�� �� � ترغیب دی جای� ��  کو معقول سہولت فراہم کر
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 معیار

  سپ�ئر
�

ن  � بازی سودے اجتماعی اور آزادی � وابست� ام �ا ان اور تسلیم کو حق � م�زمنی   جہاں گا۔ کرے اح��
�

 قانون حق �ا بازی سودے اجتماعی اور آزادی � وابست�

ے محدود تحت �   آزادانہ اور مختار خود سپ�ئر و�اں ��
�

�ن  فروغ ذرائع متوازی � بازی سودے اور وابست� ے۔ دیتا اجازت � دٮی �� 

 تعریفات

�ن  پر را�ئ  اتفاق ک�بازی سودے � نیی�  نیک •   ل�ی  � پہنح�
�

  ساتھ � آماد�
�

�ن  گفتگو اور مل�ن  � باقاعد� ے۔ عمل �ا کر �� 

�ن  منع � م�زمت پر بنیاد � کسوی�  متعلقہ � نوکری غ�ی  یا حیثیت یافتہ تحفظ پر طور قانوین  لسٹنگ بلیک • ن  � مقصد � �رجا�ن  دیگر یا کر  ام�این  یا م�زمنی

ن  ، تیار فہرستنی  � م�زمنی �ن ، برقرار انہنی  کر �ن  استعمال رک��ن �ن  مواصلت منی  بارے اس اور/یا کر ے۔ عمل �ا کر �� 

�  منی  Code Leadership Standard پورے اس • �  تجاری�  یا یونںی ��  �گو بھی پر تنظیموں دیگر � �ارکن اط�ق حسب حوا� � یونںی ۔ ہو  ہنی

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�   ان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��
Code Leadership Standards � گا۔ کرے تعمیل 

��  وابستہ پر طور آزادانہ .2  حق �ا ہو

a. ن  مل� � ممالک جن ن  تجاری�  بغ�ی  � مداخلت قواننی �ن  قائم تنظیمنی  دیگر � �ارکن � پسند اپین  خود اور یونی�ن �ن  شامل منی  ان اور کر  طور اجتماعی اور ہو

�ن  سودا پر ن  � کر ��  تسلیم کو حقوق � م�زمنی  تعمیل � تقاضوں � Code Leadership Standard اس اور قانون مل� سپ�ئر و�اں ہنی  کر

۔ رہنی  جاری تک اختتام � م�زمت پر طور اتفا��  بشمول دہی انجام � م�زمت حقوق یہ گا۔ کرے
�
� 

b.  ن ن  ٹریڈ � پسند اپین  خود کو م�زمنی �ن  شامل منی  تنظیموں دیگر � �ارکن یا یوننی �ن  نہنی  شامل یا ہو ے۔ حق �ا ہو �� 

c. ٹھوس قانون مل� جہاں  ��   � طرٮی
�

�ن  پر طور اجتماعی اور پر طور انفرادی سپ�ئر و�اں ہو کرتا محدود کو آزادی � وابست� ن  اٮ�  اختیار شمولیت ساتھ � م�زمنی

�ن  ن  اور کر �ن  ظا�ر ش�ایات اپین  ل�ی  � م�زمنی �ن  �ام اور کر ائط � م�زمت اور حا�ت � کر �ن  تحفظ �ا حقوق � ان منی  سلس� � ��  � ذرائع متبادل � کر

ے۔ رکھنا موجود �ارروایئ  مؤثر ایک � ش�ایت مطلب �ا اس کم از کم گا۔ پہنچا�ئ  بہم سہولت اگراف منی  ذیل( ��  ۔)دیکھنی  6 پ�ی

 
 

d.  � ۔ � یونںی ن  � اجرتوں � م�زم بغ�ی  � منظوری تحریری اور واضح � م�زم انفرادی سپ�ئر بقا�ی ، � ر�نیت � یوننی  کرے نہنی  وضع جرما�ن  فیس، بقا�ی

 قانون یا ہو گیا دیا کر بیان پر طور واضح منی  معا�دے � بازی سودے اجتماعی درست اور شنید و گفت ہویئ  پر طور آزادانہ دیگر بصورت کہ یہ ا� گا،

 ہو مطلوب ذریعہ �

e.  ن ن  اور سپ�ئر یا حا�ت کردہ � ذریعہ � قانون مل� کو نمائندوں � یوننی �ن  تحت � را�ئ  اتفاق باہمی بیچ � یوننی وں اٮ� ۔ ہوین  حاصل رسایئ  تک مم�� �ی  چا��

 
  

  � آزادانہ طور پر منتخب کردہ �ارکن � اس � ع�وہ، قانون � � �� م�زمںی مجاز حد تک، سپ�ئر کو اٮ�

ے۔ �� � ترغیب دی جای� ��  کمیٹیوں � قیام � تائید کر

 

  ش�ایت �ا ازالہ � ، جٮی �� �� فرائض انجام دٮی � � نمائندوں کو اٮ� � طرز عمل � بطور ٹھیکیدار کو م�زم � یونںی ایک اح�

�� اور معقول طور پر  �� � ل�ی با معاوضہ معقول چھی� دٮی  کر
�

وں � نمائند� �� اور مم�� مطلوب ہو س��� وا� اس طرح کر

۔ سہولیات اور جو  �� � ا�ل ہوپائںی ے تاکہ وہ نمائندے مؤثر طور پر �ام کر �� � ترغیب دی جای� �� � سہولیات فراہم کر

� � تعداد، �ارکن � نمائندوں � تعداد، اجتماعی اتفاق را�ئ مںی   کردہ م�زمںی
�

ے وہ نمائند� چھی� مناسب ہو س�ی� ��

ام � ۔موجود ال��
�

ہ � لحاظ � مختلف ہوں �  ات، وغ�ی



 
�

 NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  یآزاد  � وابست�

 
�

 2017ستم��   16صفحہ  – CLS یآزاد  � وابست�

 مداخلت عدم .3

a.  ن ن  اپین  بغ�ی  � مداخلت � سپ�ئر کو م�زمنی �ن  منتخب نمائندے اور قائدین � یوننی �ن  انجام �گرمیاں اور کر ے، حق �ا دٮی  ٹریڈ ذریعہ � آجروں منی  جس ��

ن  ول پر اس یا �اری مالیہ � اس تسلط، پر یوننی �ن  قائم �ن�� �ن  فروغ ا� یا کر ۔ شامل اعمال وا� دٮی  ہنی

b. �ن  واحد ایک منی  معاملوں جن مطابق، � قانون مل ن  یوننی   � م�زمنی
�

ے کری�  نمائند� ن  سپ�ئر و�اں، ��   � م�زمنی
�

�ن  نمائند�  قائم تنظیمنی  دیگر وا� کر

�ن  ن  � کر ن  ایک سپ�ئر گا۔ کرے نہنی  کوشش � ڈال�ن  خلل منی  اس یا رسوخ و اثر پر ا�لیت � م�زمنی ن  دو�ی پر یوننی � طرفداری � یوننی   کر
�

 � وابست�

 گا۔ کرے نہنی  مداخلت منی  حق � آزادای

ے ممنوع �ارروایئ  انتقامی اور �راسای�  .4 �� 

a. ن  کو سپ�ئر �ن  ا� یا ڈال�ن  خلل منی  اس یا رو��ن  کو �گرمیوں ای� یا ل�ی  � دهم�ا�ن  کو م�زمنی   جو ل�ی  � توڑ
�

ن  بشمول آزادی � وابست�  مینٹگوں، � یوننی

�ن  نظم �ا �ڑتالوں قانوین  اور اجتماعات �گرمیوں، �ئ  پر طور پرامن اور قانوین  حق �ا کر  � پولیس یا تشدد یا دینا دهم� ہو، مستلزم کو ��ن  �ار برو

 
�

۔ کرنا نہنی  �رگز استعمال �ا موجود� �ی  چا��

b.  ن  ک� م�زم متوقع یا م�زم بھی کویئ ن  تجاری�  قانوین  یا ر�نیت � انجمن � �ارکن یا یوننی   یا یوننی
�

کت منی  �گرمی دیگر � آزادی � وابست� �� ، �ن  کر

ن  بشمول �ئ  حق �ا بنا�ن  یوننی ، سلوک، امتیازی معط�، � وجہ � ��ن  �ار برو  گا۔ جا�ئ  بنایا نہنی  مستوجب �ا �ارروایئ  انتقامی یا تخویف �راساین

c. ن  وابستہ پر طور آزادانہ لسٹنگ۔ بلیک� �ن  مخالفت � حق � ہو ن  پر، طور � مثال استعمال، �ا لسٹس" "بلیک ل�ی  � کر ن  قانوین  یا ر�نیت � یوننی  � یوننی

کت منی  �گرمی ے۔ ممنوع پر طور خاص استعمال �ا لسٹس بلیک پر بنیاد � �� �� 

d. امات متعلقہ سبھی پر جگہ اس سپ�ئر ن ن  قانون مل� جہاں گا کرے تعمیل � ال�� �( �گرمی مخصوص ک� � یوننی ن  جٮی  م�وف منی ) تشکیل � یوننی

ن  �( نمائندوں � �ارکن حامل � حیثیت مخصوص ک� یا کو نمائندوں � �ارکن یا م�زمنی ن  جٮی وں اسا� � یوننی ن  موجودہ یا مم��  کو) برداران عہدہ � یوننی

 گا۔ کرے فراہم تحفظ خصو�

e. ے کر اہتمام �ا �ڑتال قانوین  سپ�ئر کت منی  اس یا ر�� ے کر �� ن  ر��  گا۔ کرے نہنی  عائد پابندی کویئ  پر م�زمنی
 

f. ن  جن ن  دیگر بصورت جو یا ہو گیا پایا کردہ معزول معطل، پر طور منصفانہ غ�ی  کو م�زمنی  اور حقوق پر �ام سبب � عمل وا� سلوک امتیازی � یوننی

�ئ  مبت� منی  محرومی � مراعات ، ہو ط � تقاضوں � قانون مل� وہ ہنی ، ہوں مستحق � جا�ن  ک�ی  بحال مراعات اور حقوق جملہ شدہ ضائع ساتھ، � ��
�
� 

�ن  خواہش � م�زم منی  جس وع دوبارہ سینیاری�  اور اجرت ہی اتین  اور جلی�  ملی�  � اس یا ا� پر ہو ے۔ شامل کرنا �� �� 

g.  ن ن  � ان اور م�زمنی  اٹھا کو مسائل سام�ن  � مینیجمنٹ منی  سلس� � تعمیل � معا�دے � بازی سودے اجتماعی بغ�ی  � �ارروایئ  انتقامی نمائندے � یوننی

۔ سکنی 
�

� 

 بازی سودے اجتماعی .5

a. مشغول پر طور آزادانہ منی  بازی سودے اجتماعی سپ�ئر � �ن ن  منضبط ہو  گا۔ کرے تسلیم کو حق � م�زمنی

b. گا۔ کرے بھاؤ مول ساتھ � نیی�  نیک سپ�ئر 

c. ،ائط � معا�دے اس تک مدت � معا�دے � بازی سودے اجتماعی شدہ دستخط ک� ساتھ، � نیی�  نیک سپ�ئر ام �ا ��  گا۔ کرے اح��

d. ن  مل� جہاں ن  بعض قواننی ن ( یوننی �ن  بھاؤ مول کو) یونی�ن  معا�دے اجتماعی درست ایک � سپ�ئر و�اں ہوں بتا��  بطور � ایجنٹ خصو� وا� کر

ن  پر امور محیط ذریعہ � �ن  مشغول منی  بازی سودے اجتماعی ساتھ � تنظیموں یا گروپوں دیگر � م�زمنی  گا۔ جا�ئ  کیا نہنی  مطالبہ �ا ہو
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 �ارروایئ  مؤثر � ش�ایت .6

ن  جو گا دے تشکیل �ارروایئ  مؤثر ایک � ش�ایت سپ�ئر �ن  �ام کو م�زمنی ائط � م�زمت اور حا�ت � کر  �ا تشویشات � ان منی  سلس� � ضوابط و ��

�ن  ازالہ ، مقامی سائز، � اس �ارروایئ  مخصوص � ش�ایت ہو۔ بناتا ا�ل �ا کر ن ہ ثقافت قواننی ی � لحاظ � وغ�ی ی بہ فی��� ۔ مختلف فی���
�

 عام لیکن ہو�

ے شامل منی  �ارروایئ  مؤثر ایک � ش�ایت پر، طور ��: 

a. ن  نافذ اور پالی� متعلق � ش�ایت تحریری ایک� �ی  ہوین  شامل منی  پالی� �ار۔ طریق � کر  :چا��

i. ن  اظہار �ا تشویشات� �ن  فراہم را�ئ  سام�ن  � انتطامیہ اور کر ل�ئ  کر ؛ ش�ایت/تجویز مث�: چینلز۔ متعدد کٮی وائزرز/ٹیم باک�ن  HR لیڈرز؛ س��

/�ارکن ٹریڈ ڈپارٹمنٹ/ص�ح�اران؛ ن "؛ "�اٹ � کمپین  پالی�؛ ڈور" "اوپن نمائندے؛ � یوننی  اور انتظامیہ کمیٹیاں، � �ارکن ثالث، فریق �ئننی

، بیچ � نمائندوں � �ارکن ہ؛ میٹنگنی  اور وغ�ی

ii. گمنام یا/اور( پر طور رازدارانہ تشویشات  �� ط � تقاضوں � قانون مل� ا�لیت، � اٹ�ا�ن ) � طرٮی  انتقامی م�زم اگر ساتھ، � ��

 ہو۔ رکھتا خواہش ای� بغ�ی  � خوف � �ارروایئ 

b.  ن ن  تاکہ مواصلت مؤثر � پالی� � ش�ایت کو م�زمنی �ن  � اٹ�ا�ن  تشویشات اور �ارروایئ  � ش�ایت م�زمنی  ہوں۔ واقف � حق اٮ�

c. �ن  جواب �ا ش�ایات منی  سلس� � پالی�  اور تربیت؛ � ان بابت � داریوں ذمہ اور کردار � ان اور عملہ دار ذمہ � دٮی

d. ن  تحریر ضبط کو ش�ایات� �ن  اقدام جوای�  اور کر ے۔ گیا دیا جواب واپس بروقت کو م�زم کہ جا�ئ  بنایا یقیین  یہ تاکہ ذریعہ ایک ل�ی  � کر �� 

 
 

 تربیت .7

ن  سبھی ،)Code Leadership Standard نفاذ دیکھنی ( بطور � ح� � عمل طرز � تربیت � م�زم � سپ�ئر  متعلق � معیار اس کو م�زمنی

، کرین  حاصل تربیت � حقوق �ی ��  تسلیم یہ چا�� �ئ  کر ۔ س���  ہو مختلف حقوق یہ � لحاظ � مقام کہ ہو  ہنی
  

  سپ�ئر کو اس ، �� � صورت مںی � طرز عمل � بطور، اجتماعی سودے بازی �ا معا�دہ موجود ہو ایک تجویز کردہ اح�

� کو معا�دے �  ے۔معا�دے � ذریعہ محیط سبھی م�زمںی  �اپیاں دستیاب کرا�� � ترغیب دی جای� ��

  :ے کہ � طرز عمل � بطور، سپ�ئر کو یہ بھی ترغیب دی جای� ��  اح�

o  �� �� � ل�ی منصو � � جانب � اٹ�ا�ئ گ�ئ وسیع تر/نظام � متعلق مسائل �ا جواب دٮی ش�ایت � �ارروایئ � معرفت م�زمںی

 شناخت اور تیار کرے؛ 

o کت کو شامل کرے؛ جہاں بھی مناسب ہو، ش�ا  یت � حل مںی �ارکن � نمائندوں اور م�زم � ��

o  ؛ اور(  اپیل � �ارروایئ فراہم کرے (خاص طور پر نظم و ضبط یا معط� � معاملوں مںی

o ارکن � نمائندوں � تفصی�ت جا�ئ �ار مںی نمایاں طور پر آویزاں کرے۔� 
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ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�
 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)) 
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ے  ایک نی کو برداشت نہ /بدسلو��راساین   2017ستم��   19صفحہ  – CLSجاتا ��

 معیار

ن  � سپ�ئر ام ساتھ � م�زمنی ے۔ جاتا کیا برتاؤ �ا وقار اور اح�� ، سپ�ئر �� ے۔ کرتا نہنی  برداشت ا� یا شامل منی  بدسلو� یا �راساین  زباین  یا نفسیای�  جن�، جسماین �� 

 تعریفات

ا بدین ( تادیب جسماین  منی  بدسلو� جسمای�  • ے۔ شامل دهم� � اس یا استعمال �ا) �ن �� 

ن  منی  بدسلو� زبای�  اور نفسیای�  • � اور کرنا استعمال �ا الفاظ کن رسوا یا دهم�انا انہنی  چ�نا، چیخنا پر م�زمنی  �ا اعمال یا الفاظ اٮی

ے شامل کرنا استعمال  ہو۔ کوشش � کچل�ن  کو نفس عزت � م�زم منی  جس ��

ے شامل منی  بدسلو� یا �راسای�  جن� • ��: 

o جن� تب�ے، منی  بارے � �گرمی جن� یا ہیئت ظا�ری جسم، � فرد ک� بشمول تب�ے، جن� ناشائستہ 

 پیشکش۔ � زنا یا پیشقدمیاں کویئ  � نوعیت

o ن  مسدود یا معاندانہ درازی، دست بشمول برتاؤ جسماین  ناشائستہ�  خلل۔ جسماین  یا حرکت و نقل وا� کر

o �کرنا۔ پیش برتاؤ یا تفویضات ترجیحی � �ام منی  تباد� مضمر یا حقیقی � تعلق جن 

o ن  منی  انتقام � پیشقدمی جن� کردہ ان�ار  بنانا۔ مستوجب �ا برتاؤ جانبدارانہ کو م�زمنی

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�   قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��
 گا۔ کرے تعمیل � Code Leadership Standards ان یا

 پالی� � بدسلوک اور �راسای�  .2

a. وری ہونا موجود پالی� تحریری ایک خ�ف � بدسلو� اور �راساین  پاس � سپ�ئر ے۔ �ن �� 

b.  پالی� متعلق � بدسلو� اور �راساین ، �ی  ہونا شامل کم، از کم منی  :چا��

i. ن  اط�ق قابل � ملک مینوفیکچرنگ اور معیار با� مذکورہ �ن  قرار ممنوع کو بدسلو� اور �راساین  مطابق � قواننی  بیان؛ ایک وا� دٮی

ii.  ی  بدسلوک اور �راساین� �ن  دائر نالشنی /)ش�ایات( ش�ایت اندروین  منی  سلس� � رو ��  �( طریقہ �ا کر  ] )طرٮی
�

 سودے اجتماعی اور آزادی � وابست�

ںامات � ش�ایت مںی  Code Leadership Standard بازی  اور ؛[کریں رجوع � ال��

iii. ن  قانوین  یا منسوخی � م�زمت رویہ ناگوار کہ بیان ایک ے؛ س�تا ہو سبب �ا تادیب سمیت � اس اور تک مواخذہ ذریعہ � اتھارٹ�ی  اور ��

iv. ی  یا برتاؤ بدسلوک اور �راساین  ساتھ � نیی�  نیک کہ بیان ایک� �ن  اط�ع � رو ا کو م�زم ک� پر دٮی   جا�ئ  دی نہنی  �ن
�

 انتقامی خ�ف � اس یا �

۔ جا�ئ  � نہنی  �ارروایئ 
�

� 

c. ن  پر پالی� اپین  متعلق � بدسلو� اور �راساین  پر طور �زمی سپ�ئر مواصلت۔ ن  تاکہ گا کرے مواصلت ساتھ � م�زمنی  اور �راساین  م�زمنی

�ن  آزاد � بدسلو� حق � ہو �ن ۔ ہو واقف � اٮ� ے شامل منی  مواصلت مؤثر جائنی ��: 
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 تربیت؛ تمہیدی ل�ی  � بحا� نیئ  •

وائزر •  تربیت؛ � مینیجمنٹ/س��

ن  جہاں کرنا شائع پالی� پر مقامات دیگر ان یا) تختیوں( تخی�  اط�عی ل�ی  � م�زم • ۔ پڑھ اور دیکھ � آساین  انہنی  م�زمنی  سکنی

d. ن  دار ذمہ ل�ی  � نفاذ اور آوری عمل � پالی� متعلق � بدسلو� اور �راساین  سپ�ئر تربیت۔ � عملہ�  ذمہ اور مناصب � ان کو عملہ اٮ�

 گا۔ دے تربیت منی  سلس� � داریوں

 ا�ل�ار سیکیوری�  .3

ے کو، ا�ل�ار سیکیوری�  سائٹ آن ن  � سپ�ئر وقی�  �ل وہ چا�� ن  وا� معا�دہ ضمین  � �نندہ فراہم �وس خارجی ک� یا ہوں م�زمنی  اور � معمول ہوں، م�زمنی

وری دینا انجام منی  انداز اس �گرمیاں ہنگامی ے �ن ن  ہو یقیین  سیکیوری�  اور تحفظ �ا سطح ترین اع� � م�زم � جس ��  کیا تحفظ �ا بھی �ا وقار � اس ن�ی

۔ ۔ شامل تقا�ن  � ذیل منی  اس جا�ئ  ہنی

a. وری ہونا پالی� سیکیوری�  تحریری ایک پاس � سپ�ئر پالی�۔ تحریری ے �ن ن  مقامی اور داری ذمہ برتاؤ، ذای�  ہیئت، ظا�ری منی  جس ��  � قواننی

۔ شامل تقا�ن  � جان�اری �ن  کو ا�ل�اروں سیکیوری�  ہنی وری ہونا یافتہ تربیت منی  معام� � داریوں ذمہ اور مناصب اٮ� ے۔ �ن �� 

b. ن  سبھی کو ا�ل�اروں سیکیوری�  استعمال۔ �ا طاقت ام اور تشکر تئنی  � م�قاتیوں اور م�زمنی �ن  ساتھ � اح�� وری دینا انجام فرائض اٮ� ے۔ �ن  � معمول ��

�ی  جانا کیا نہنی  استعمال �ا طاقت منی  دہی انجام � �ام وری پر طور �� دفاع �ا خود جہاں � حا�ت ان سوا�ئ  چا�� �( ہو �ن  دیگر یا کو خود جٮی

ن   ہونا اندر � حدود � قانون مل� اور � مناسبت � صورتحال استعمال �ا طاقت منی  حا�ت محدود ان ۔)ہو �حق خطرہ حالیہ اور بدیہی کو م�زمنی

۔ �ی  چا��

c. ن  شناخت � صورتحال بحراین  مشتمل پر تشدد ام�این  یا تشدد خ�ف � ام�ک یا ا�ل�ار نسق۔ و نظم �ا بحران�  طور فوری کو ا�ل�ار سیکیوری�  پر، ہو

وری کرنا مطلع کو انتظامیہ � سپ�ئر پر ے۔ �ن وری ہونا تحریر ضبط �ا حا�ت بحراین  � طرح اس �� ے۔ �ن �� 

d. ے جای�  � نہنی  تجویز � ��ن  اسلحہ �ا قسم بھی ک� استعمال۔ �ا اسلحوں ت منی  ممالک جن کہ یہ ا� �� ے آتا پیش تشدد � ��� ن  و�اں ��  یا م�زمنی

�ن  مسلح ل�ی  � تحفظ � ام�ک ، صورتوں ای� ہوں۔ مطلوب) عہدے( عہدہ واس� � ہو  نظام ایک پاس � �نندہ فراہم �وس سیکیوری�  یا سپ�ئر منی

وری ہونا موجود ے �ن  بھی ک� منی  سہولیات � سپ�ئر ہو۔ کرتا فراہم تربیت ل�ی  � مینٹیننس � ان اور ہینڈلنگ مناسب � اسلحوں � طرح اس جو ��

ے۔ �نا نہنی  اسل� ذای�  کویئ  وقت �� 

e. ۔ � م�زم وری ت���  � م�زم ل�ی  � نگہباین  خ�ف � �گرمیوں قانوین  غ�ی  یا چوری اگر ت��� �ن  انجام ت�شیاں � طرح اس کو سپ�ئر تو ہو �ن  � معیارات � دٮی

۔ کرنا رجوع � ایجن� مقامی دیگر یا بیورو لی��  مقامی پہ� � سب منی  سلس� �ی ہ تھیلوں دسی�  اور ڈاؤنز" - "پیٹ منی  جس ت�شیاں، � م�زم چا��  کو وغ�ی

ے، شامل کھولنا ن  سبھی نظر قطع � عہدے �� وری ہونا �گو پر طور یکساں پر م�زمنی ے۔ �ن  بھی کویئ  اور جائنی  دی انجام منی  ک�� ت�شیاں � م�زم سبھی ��

�( ت���  جسماین  ام �ا فرد اس اور ہوں � صنف ہی � م�زم جو جا�ئ  دی انجام ذریعہ � ا�ل�ار سیکیوری�  اس) ڈاؤنز پیٹ جٮی ے۔ ملحوظ اح��  ر��

f. کہ ۔ مش�� کہ خوابگاہںی وری بنانا یقیین  یہ کو ا�ل�ار سیکیوری�  � خوابگاہ مش�� ے �ن ن  کہ �� ن  و مرد اور تحفط � م�زمنی   � خواتنی
�

 � سیکیوری�  مدنظر � علیحد�

۔ دستیاب سائٹ آن خدمات �ن  موجود کرفیو ہنی وری ہونا معقول ا� پر، ہو ے �ن �ن  نافذ کرفیو اور �� ن  بابت � کردار � سیکیوری�  منی  کر  دینا کر مطلع کو م�زمنی

وری ے۔ �ن �� 

g. وری ہونا یافتہ تربیت بابت � پالی� متعلق � بدسلو� اور �راساین  اور پالی� سیکیوری�  � سپ�ئر کو ا�ل�اروں سیکیوری�  سبھی تربیت۔ ے۔ �ن  � نوکری ��

وری ہونا تحریر ضبط تربیت ساری متعلقہ ے۔ �ن �� 
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 رکھنا کر سنبھال کو دستاویز .4
 

� نمائندوں � ثالث فریق نامزد یا Nike اور رکھنا کر سنبھال دستاویزات سبھی منی  سلس� � الزامات � بدسلو� اور �راساین  کو سپ�ئر ز جٮی  توثیق یا آڈی��

وری کرانا دستیاب انہنی  پر درخواست � �اران ے۔ �ن �� 
 
 

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 



�� � اوقات حد � زیادہ نہںی ہںی    NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  �ام کر

�ن � اوقات حد � ز   2017ستم��   22صفحہ  – CLS نی ہ نی نہ ادہی�ام کر

 معیار
 

 

�ن  �ام تک وقت زیادہ � اس � �ار�نان سپ�ئر �ن  م�زمت � بر � �ار�نان تک گھنٹوں ٹائم اوور اور مستقل جت�ن  گا کرے نہنی  تقاضہ �ا کر ے۔ اجازت � قانون � ملک وا� ر�� �� 

�ن  آرام گ�ن��  24 لگاتار کم از کم منی  وق�ن  � دن سات �ر سپ�ئر ہوگا۔ نہنی  زائد � گ�ن��  48 ہفتہ �ا �ام مستقل  � رضامندی باہمی �ام سارا �ا ٹائم اوور گا۔ دے اجازت � کر

  کریں نہنی  مطالبہ �ا ٹائم اوور پر بنیاد مستقل سپ�ئرز ہوگا۔
�
ح پریمیم معاوضہ �ا �ام سبھی � ٹائم اوور اور � ۔ کریں ادا � ��

�
 اوور اور باقاعدہ منی  ہف��  ع�وہ، � حا�ت استثنایئ  �

ان �ا گھنٹوں ٹائم ن ۔ ہونا نہنی  زیادہ � گھنٹوں 60 م�ی �ی  چا��

 تعریفات

  حا�ت وہ با�ر � اختیار � سپ�ئر حا�ت معمو� غ�ی  �� ے۔ جاتا سمجھا آفت“ قدری�  پر طور عام جنہنی  ہنی  ہو �( اعمال قدری�  منی  اس ”�� ، آتش جٮی
�

 زد�

، سی�ب
�

ن  �زمی اور امین  بد تمدین  یا عداوت ،)تباہی قدری�  دیگر یا زلزلہ زد� � یوٹیلیٹ�ی ے۔ شامل نا�امی � اس یا خلل �ا بج� جٮی �� 

 وار گھنٹہ  � ، وہ م�زمںی ن � م�زمنی ��  �ار�نان، � �ئن پروڈکشن جٮی �ن  ادا معاوضہ پر بنیاد وار گھنٹہ مطابق � قانون مل� جنہنی  ہنی  ہو  کیا تقاضہ �ا کر

ے جاتا ن  مستثین  غ�ی ( �� ن  وار گھنٹہ ۔)م�زمنی   پر بنیاد � تنخواہ یا اور عملہ انتظامی بموجب � اجازت � قانون مل� منی  م�زمنی
�

ا�ن  ادائی�  افراد دیگر وا� ٮ�

۔ نہنی  شامل  ہنی

 ن  �ام بموجب � تعریف � قانون مل� ٹائم اوور� ے۔ ہوتا �ام گیا دیا انجام ع�وہ � گھنٹوں مستقل � کر �� 
 

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�   ان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��
Code Leadership Standards � گا۔ کرے تعمیل 

��  �ام .2  گ�ن��  مستقل � کر

a.  ۔ � �ام گ�ئ  ک�ی ن  وار گھنٹہ گ�ن�� وری کرنا ادا اجرتکم از کم  کم � کم ل�ی  � گھنٹوں" � �ام گ�ئ  "ک�ی  سبھی کو م�زمنی ے �ن  � اصط�ح اس کہ جیسا ��

ے گیئ  � منی  قانون مل� وضاحت ے جاتا کیا ادا پر وقت معاوضہ" دیکھںی ( �� ��" Code Leadership Standard۔ 

b. وری رکھنا برقرار نظام معقول ایک �ا کیپنگ ٹائم کو سپ�ئر نظام۔ �ا کیپنگ ٹائم ے �ن ن  وار گھنٹہ جو ��  منی  انداز" "بروقت کو �گھنٹوں �ام یومیہ � م�زمنی

�ن  ری�ارڈ اوقات دنوں اختتام اور آغاز نظام �ا کیپنگ ٹائم کرے۔ ری�ارڈ � صحیح ۔ ہونا استعمال ل�ی  � کر �ی  ایک کو دونوں گ�ن��  � ٹائم اوور اور مستقل چا��

وری کرنا ری�ارڈ منی  نظام ہی ایک اور دستاویز وا� وقت ہی ے۔ �ن ن  وار گھنٹہ ��  �ام گ�ئ  ک�ی  کردہ ٹریک ذریعہ � نظام � کیپنگ ٹائم حساب �ا اجرتوں � م�زمنی

۔ جانا کیا پر بنیاد � گ�ن��  �ل � �ی  چا��
i. ے گیئ  � یوں پر طور معمو� تعریف � انداز" "بروقت  ہو۔ نہ زیادہ � منٹ 15 بعد � اس یا پہ� � شفٹ وہ کہ ��
ii. ن  اندر � منٹ 30 بعد � اس یا پہ� � شفٹ �ن  ری�ارڈ گ�ن��  � �ام یومیہ � م�زمنی ے س�تا جا کیا خیال "بروقت" کو کر طیکہ: ��  ب��

a. ہو؛ آہنگ ہم � تعریف � قانون مل� � گ�ن��  � �ام گ�ئ  ک�ی  سمیت تقا�ن  ک� متعلق � معاوضہ ل�ی  � وقت � تیاری یہ 
b. وا� کمرہ" "صاف �ارروایئ  � مینوفیکچرنگ �ار خود انتہایئ  ک� اگر مث�، ہوں۔ م�وف منی  �گرمیوں نمایاں � بعد � قبل/�ام � �ام �ار�نان �  ماحول اٮی

�ن  �ام منی   ہو؛ �زمی گزرنا � اسکریننگ سیکیوری�  بعد � اس یا پہ� � شفٹ اور پہننا یونیفارم خصو� ل�ی  � جس ہو متقا�ن  � کر

c. اور ہو؛ گیا دیا بتا منی  بارے � �ار طریق � آؤٹ/ان ک�ک کو �ار�نان 
d. استثناء Nike � ہو۔ شدہ منظور پر طور تحریری � جانب 

e. حد وہ عامل معاون ایک  
�

۔ جایا ہو ا�ل �ا آؤٹ/ان ک�ک اندر � وق�ن  � منٹ 30 بعد � اس یا پہ� � شفٹ ل�ی  � سہولت � �ار�نان تک حد جس ہو�  جا�ئ
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c. انکیال ای �ی�انی�ا نظام م پنگیطور پر ٹائم ک معمو� ،�ی بنا�ن � ل ین یقی تیاور شفاف تیمعت��  ت،یقطع انکیال ای �ی�انیم �ی غ ۔�ی ہونا چا��  ��� نظام  پر مبین  ���

�ئ ٹائم �ارڈز)  �،ٮی (ج ور  Nike�اتھ � لک� ہو ے ی� منظور شدہ ہونا �ن  ۔��

d. ام یا شفٹ�  �� �ن  �ام � �ارکن اگر تبدی�: مںی  گھنٹوں � کر ے گیا ہو تبدیل گھنٹہ �ا کر �� )،� ن  تو) منی  روٹیشن شفٹ یا شفٹ �یئ  � شفٹ � معمول جٮی  م�زمنی

  گ�ن��  24 کم از کم کو
�

۔ � فراہم اط�ع پیش�  جا�ئ

 حدود پر گھنٹوں � ٹائم/�ام اوور .3

a. ن  �ام اور گھنٹوں � �ام کو سپ�ئر� وری کرنا تعمیل � تقاضوں � قانون مل� منی  سلس� � حدود سا�نہ اور وار ہفتہ یومیہ، پر گھنٹوں ٹائم اوور � کر ے۔ �ن �� 

b. ح پریمیم   � ٹائم اوور ۔��
�

ح پریمیم کم از کم ادائی� وری ہونا � �� ے �ن ح وار گھنٹہ بنیادی � م�زم یا تقاضوں تر اع� � قانون مل� جو �� �� �   

 ہو۔ برابر �  125%

c. تحت ما � قانون مل� یا گ�ن��  60 ہفتہ �ن  تک، تب ہو نہ یافتہ جواز �) دیکھنی  منی  ذیل( حا�ت" معمو� "غ�ی  تک جب ٹائم، اوور بشمول گ�ن��  �ل � �ام 

 ہو۔ کم بھی جو ہو، نہ زائد � حدود

d. ن  کو سپ�ئر قانون مل� اگر پرمٹس۔ ٹائم اوور مقامی �ن  �ام تک گ�ن��  اضا�ن  ع�وہ � یافتہ اجازت پر طور مستقل ل�ی  � م�زمنی �ن  �گو اجازت � کر  سہولت � کر

ے دیتا �ئ  ا� اور کر �گو پرمٹ �ا طرح اس سپ�ئر تو �� ے، س�تا � �ار برو طیکہ ��  :ب��

i. ہوا؛ جاری پر سطح اع� یا میونسپل ہو، گیا کیا حاصل مطابق � تقا�ن  � قانون مل� پرمٹ 

ii.  ہو؛ گیئ  دی کر شائع �ای�  ایک منی  �ار جا�ئ 

iii.  اور ہوں؛ رضا�ارانہ گ�ن��  وا� ٹائم اوور اضا�ن  � �ام گ�ئ  ک�ی 

iv.  ہوں۔ نہ زائد � گ�ن��  60 ہفتہ �ن  گ�ن��  �ل � �ام گ�ئ  ک�ی  کر چھوڑ کو) دیکھنی  منی  ذیل( حا�ت" معمو� "غ�ی 

e.  حا�ت معمو� غ�ی 

i.  ن  یافتہ اجازت � قانون مل� اور منی  حالت محدود � حا�ت معمو� غ�ی�  زائد � گ�ن��  60 ہفتہ �ن  گ�ن��  �ل � �ام پر، ہو

، ہو نہنی  طیکہ: س���  ب��

)a.( پر طور فوری سپ�ئر Nike اس اور دے کر مطلع کو �  
�

 �؛ کر حاصل منظوری تحریر پیش�

)b.( ورت � ٹائم اوور اضا�ن  سپ�ئر �ن  کم �ن  کو حا�ت معمو� غ�ی  ٹائم اور اضا�ن  گیا کیا اور کرے، اقدامات معقول ل�ی  � کر

�ن  پورا وری ل�ی  � کر �ن  �ن  اور ہو؛ محدود تک ہو

)c.(  ہو۔ رضا�ارانہ گھنٹہ �ا ٹائم اوور اضا�ن  � �ام گ�ئ  ک�ی 

ii. Nike اور گا � جائزہ �ا درخواستوں � ٹائم اوور اضا�ن  تحت � دعووں � حا�ت" معمو� "غ�ی  پر بنیاد � معاملہ در معاملہ 

ن  �ا دورانیہ اور سطح � ٹائم اوور اضا�ن  یافتہ اجازت تحت � اس تو ہو استثناء کویئ  اگر  گا۔ کرے تعنی
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 )دن �ا آرام( دن �ا چھی�  .4

a. وری کرنا تعمیل � ضوابط اور تقاضوں � قانون مل� منی  سلس� � دن � آرام اور وقفوں کو سپ�ئر ے۔ �ن �� 

b.  ن  "سوئچ یا کر چھوڑ کو) دیکھنی  اوپر( حا�ت" معمو� "غ�ی� ن  بموجب، �) دیکھنی  منی  ذیل( پالی�" � کر  لگاتار کم از کم منی  مدت � دن سات �ر کو م�زمنی

۔ م� اجازت �) دن �ا آرام( آرام گ�ن��  24
�

� 
 

 
c. سوئچ  ��  پالی� � کر

i. یاں طیکہ: ہنی  س�ی�  کر سوئچ دن �ا آرام فی���  ب��

 ہو؛ مطابق � قانون مل� یہ 
  ن   گ�ن��  24 کم از کم کو م�زمنی

�
؛ دی کر فراہم اط�ع پیش�  جا�ئ

 �ن  تجاری�  اط�ق قابل ک ؛ لیا کر رجوع � نمائندے � �ار�نان یا یوننی  جا�ئ
 دن کردہ سوئچ �  �� ن  منی  نتٮی  ۔)ہو کم اگر تقا�ن  قانوین  مقامی یا( پڑے نہ کرنا �ام زیادہ � گ�ن��  60 منی  ہف��  ایک کو م�زمنی

ii. ے جاتا کیا تبدیل پر نوٹس � کم � گ�ن��  24 دن �ا آرام اگر   � دن � �ام گ�ئ  ک�ی  تو ��
�

ح � ٹائم اوور ادائی�  �وری ہونا � ��

ے وری ہونا رضا�ارانہ اور �� ے۔ �ن �� 

iii. ن  سوئچ ساتھ � ملک� ن  پالیسیاں � کر � فراہم تحفظات اور تقا�ن  اضا�ن  کو م�زمنی ۔ س���  جا ک�ی  �گو کر  ہنی

 ہوں متفقہ باہم اوقات � ٹائم اوور .5

a. وری کرنا تعمیل � تقاضوں � قانون مل� منی  سلس� � رضا�اری � گ�ن��  � ٹائم اوور کو سپ�ئر ے۔ �ن �� 

b. ن  پر، و�اں ہو اجازت � ٹائم اوور �زمی تحت � قانون مل� جہاں � مطلع � تقا�ن  اس وقت � جا�ن  ک�ی  بحال کو م�زمنی �ن  �ام ٹائم اوور کر  مطالبہ �ا کر

وری دینا منظوری � جا�ن  ک�ی  ے۔ �ن ن  ہوگا ممکن بھی جب تو گا جا�ئ  کیا مطالبہ �ا ٹائم اوور �زمی اگر ��   گ�ن��  24 کم از کم کو م�زمنی
�

 دیا نوٹس پیش�

 گا۔ جا�ئ 

c. ٹائم اوور اضا�ن  ک� � �ام گ�ئ  ک�ی  تحت � پرمٹ ٹائم اوور مقامی � ،   � کم � گ�ن��  24 یا حا�ت" معمو� "غ�ی  گ�ن��
�

 کردہ "سوئچ ساتھ � نوٹس پیش�

" ، صورت � گ�ن�� وری ہونا رضا�ارانہ منی ے۔ �ن �� 
 

 
 

ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 

 کردہ تجویز ایک � �  دن ہی ایک � ہف��  دن �ا آرام ہو، ممکن بھی جب بطور، � عمل طرز اح� �ی  ہونا متعںی  تاکہ چا��

 س�۔ بنا منصوبہ �ا دن اس � آرام م�زم

 

  � ے کہ سب � پہ� رضا�ارانہ اوور ٹائم ایک تجویز کردہ طرز عمل � بطور، سپ�ئر کو ترغیب دی جای� ��

�� � کوشش  ورت پوری کر � اضا�� گھنٹوں � اپی� ��  کرے۔درخواست کر



ے  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  معاوضہ وقت پر ادا کیا جاتا ��

ے  ایک معاوضہ وقت پر ادا  2017ستم��   25صفحہ  – CLSجاتا ��

 معیار

اف �ا امر اس سپ�ئر ے کرتا اع�� �ن  ات�ن  ل�ی  � ہف��  مستقل � �ام عورت یا ہو مرد کو، م�زم �ر کہ �� ے حق �ا معاو ورتنی  بنیادی � م�زم جو �� �ن  پوری �ن  کچھ اور کر

�ن  فراہم آمدین  صوابدیدی ن  � سپ�ئر ہو۔ �ا�ن  ل�ی  � کر  جو �، لحاظ � اجرت موجودہ یا اجرت کم از کم کم � کم مطلوب ذریعہ � قانون � ملک کو م�زمنی

  منی  انداز بروقت ہو، زیادہ بھی
�

ے جای�  � ادائی� �ن  ختم م�زمت اور چھٹیاں اور تعطی�ت بشمول مراعات، گیئ  دی قرار �زمی پر طور قانوین  اور ��  قانوین  پر ہو

ے۔ جاتا کیا فراہم معاوضہ �ا سبکدو��  وقت از قبل ��  
�

۔ ہوی�  نہنی  �ٹوتیاں انضباطی کویئ  � ادائی� �ن  جب ہنی ن  � معاو ورتنی  بنیادی � م�زمنی  ہوں نہ پوری �ن

فت سپ�ئر تو ہو نہ فراہم آمدین  صوابدیدی کچھ اور �ن  تسلیم معاوضہ ایسا منی  انداز � پی�� ، تیار عملیاں حکمت � کر �ن ، چیت بات منی  بارے اس کر �ن  اور کر

�ن  نافذ ا� یں یہ � جس گا کرے �ام �ا کر ن   ہوں۔ حاصل چ�ی

 تعریف

 ما� غ�ی  اور ما�( فوائد اور اجرتنی  کردہ فراہم کو آجر ذریعہ � سپ�ئر معاوضہ(  �� ۔ ہو  ہنی

 ے ہوی�  سطح وہ � اجرت اجرت مروج  اور داری ذمہ اور ل�ی  � �ام منی  شع��  ا� منی  ع���  اس � ملک یا منی  ملک متعلقہ پر طور عام جو ��

 �� ے۔ جای�  � ادا پر طور عام ل�ی  � سطحوں موازنہ قابل � تجر �� 

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�  Code Leadership ان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��

Standards � گا۔ کرے تعمیل 

اف �ا امر اس سپ�ئر .2 ے کرتا اع�� �ن  ات�ن  ل�ی  � ہف��  مستقل � �ام کو م�زم �ر کہ �� ے حق �ا معاو ورتنی  بنیادی � م�زم جو �� �ن  پوری �ن  آمدین  صوابدیدی کچھ اور کر

�ن  فراہم �ن  جب ہو۔ �ا�ن  ل�ی  � کر ن  � معاو ورتنی  بنیادی � م�زمنی فت سپ�ئر تو ہو نہ فراہم آمدین  صوابدیدی کچھ اور ہوں نہ پوری �ن  ایسا منی  انداز � پی��

�ن  تسلیم معاوضہ ، تیار عملیاں حکمت � کر �ن ، چیت بات منی  بارے اس کر �ن �ن  نافذ ا� اور کر یں یہ � جس گا کرے �ام �ا کر ن اگراف �ا ذیل ہوں۔ حاصل چ�ی  پ�ی

۔ 10  دیکھنی

 عمل طرز � معاوضہ بنیادی .3

a. ن  کم، � کم ح پریمیم بشمول اجرت، کم از کم قانوین  اط�ق قابل کو م�زمنی   � ٹائم اوور پر ��
�

۔ موصول ادائی�
�

�ں  �ام دیکھنی  ہو�   گ�ن��  � کر
Code Leadership Standard۔ 

b.  ۔ جائنی  � فراہم اور ادا پر بنیاد بروقت اور مستقل فوائد اور اجرتنی
�

�ن  � طرح اس �   جا�ئ  � بندی درجہ پر طور باقاعدہ � معاو
�

 تقاضوں � قانون مل� اور �

ن  ��اری مناسب بطور � اجرتوں مطابق � ۔ جا�ئ  � رپورٹ � اس کو اتھارٹ�ی
�

  � ٹیکسوں مطلوب پر طور قانوین  مث�، �
�

�ن  � کروا�ن  �ٹوتیاں مطلوبہ یا ادائی�  بح�

  یا "بھتہ" � مقصد �
�

  � گھنٹوں � �ام گ�ئ  ک�ی  بطور � ش�ل دیگر � ادائی�
�

. جا�ئ  � نہنی  بندی درجہ غلط � ادائی�
�

� 

c. حںی  � پیس ح � پیس یا ا�داف � کوٹا ۔کوٹا اور �� وری بنانا یقیین  یہ کو سپ�ئر نظر، قطع � معا�دوں � �� ے �ن   کم ل�ی  � گھنٹوں � �ام گ�ئ  ک�ی  کو م�زم �ر کہ ��

ے ہوی�  موصول اجرت کم از کم قانوین  کم �   � ٹائم اوور مطابق � Code Leadership Standard اس اور تقاضوں � قانون مل� اور ��
�

ے۔ جای�  � ادائی� �� 

d. ش�ل � چیک یا نقد ذریعہ، � ڈپازٹ راست براہ معاوضہ ،  گا۔ جا�ئ  کیا ادا منی  انداز بخش سہولت ل�ی  � م�زم منی

e. �ےکہ چلتا پتہ یہ اگر ۔اجرتںی  پچھ ، � اس کو م�زم ک� ��  پر طور مناسب انہنی  سبب � ا�اؤنٹنگ غلط � اجرتوں � ٹائم اوور یا/اور بنیادی بشمول اجرتنی

 
�

ے گیئ  � نہنی  ادائی� �ن  حساب غلط سپ�ئر تو ��   واپس � اجرتوں ان � مدت � سال ایک کم از کم یا � وقت � ہو
�

�ن  ادائی�  قانون مل� ہوگا۔ دار ذمہ �ا کر

  واپ�
�

ے۔ س�تا کر � مدت تر طویل ل�ی  � جوابدہی � ادائی� �� 
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f. ن  اور مرد امتیاز۔ عدم   مساوی ل�ی  � �ام وا� قدر یکساں کو خواتنی
�

۔ موصول ادائی�
�

ے کرتا نہںی  سلوک امتیازی سپ�ئردیکھنی  ہو� ��  

Code Leadership Standard۔ 
 

 �ٹوتیاں .4

a. جائنی  � نہنی  �ٹوتیاں � اجرتوں تحت � مقاصد انضباطی ۔�ٹوتیاں انضباطی ،
�

�ن  �ٹوتیاں ای� کویئ  بغ�ی  � منظوری تحریری واضح � م�زم متعلقہ اور �  کر

  جا�ئ  دی نہنی  اجازت �
�

۔ گیئ  � نہنی  فراہم ذریعہ � قانون � ملک مینوفیکچرنگ جو �   ہنی
�

  کو مسائل جای�  رویہ یا �ارکرد�
�

 دو�ے � نسق و نظم � �ارکرد�

ے۔ س�ی�  ہو شامل تربیت رواں یا/اور تنبیہنی  مشاورت، منی  جس گا، جا�ئ  نمٹایا � طریقوں �� 

b. ی کو سپ�ئر پالی� یہ   انفرادی یا فی���
�

�ن  ختم ا� یا لگا�ن  پابندی پر بونس � لحاظ � صوابدید پر بنیاد � �ارکرد� ے۔ رو�ی�  نہنی  � کر �� 

c.  ن ن  متعلق � نوکری اپین  � م�زمنی �ن  انجام فنکش�ن   � ٹولز ل�ی  � دٮی
�

�ن  ادائی�  ام�ک یا ٹولز � سپ�ئر مطابق، � اجازت � قانون مل� گا۔ جا�ئ  کیا نہنی  مطالبہ �ا کر

�ن  ضائع ا�ئ  دار ذمہ � پہنچا�ن  نقصان انہنی  یا کر ن  وا� جا�ن  ٮ� ے۔ س�تا جا دیا قرار دار ذمہ � لحاظ ما� کو م�زمنی �� 

d.  �وابستہ ساتھ � ا�لیت م�زمی�  سپ�ئر فیس۔ � ا�لیت م�زمی ، � �رجا�ن  یا فیس �گتنی یشن ل�ی  � م�زمت جانچوں، � صحت ویزا، مطلوبہ ک� جٮی  یا رجس��

 گا۔ �ا��  نہنی  � اجرتوں فیس � پرمٹ ورک

e.  � ۔ � یونںی ن  � اجرتوں � م�زم بغ�ی  � منظوری تحریری اور واضح � م�زم انفرادی سپ�ئر بقا�ی ، � ر�نیت � یوننی  یہ ا� گا، کرے نہنی  وضع جرما�ن  فیس، بقا�ی

 ہو۔ گیا دیا کر بیان پر طور واضح منی  معا�دے � بازی سودے اجتماعی درست دیگر بصورت کہ

f. اختیار ایک ل�ی  � م�زم لیکن ہنی  گیئ  دی نہنی  قرار �زمی ذریعہ � قانون �ٹوتیاں جو �  ان ہنی  گیئ  � فراہم بطور � پروگراموں بچت یا بیمہ فوائد، اضا�ن  جٮی

وری رکھنا کر سنبھال کو سپ�ئر دستاویزات تحریری � رضامندی رضا�ارانہ � م�زم � ے۔ �ن �� 

g. ے کیا نہنی  اتفاق �ن  م�زم مدنظر � فائدے � م�زم پر جن یا ہنی  نہنی  مطلوب پر طور قانوین  �ٹوتیاں جو ��  � ان ��  کم از کم قانوین  اط�ق قابل کو م�زم منی  نتٮی

 گا۔ م� نہنی  کم � اجرت

/قبل .5  فنڈز متعلق � معاوضہ � سبکدو��  وقت از سبکدو��

a. سوشل سبھی مطلوب پر طور قانوین  سپ�ئر ، �ن  � سبکدو��  وقت از قبل یا سبکدو��  روزگاری، ��  سیکیوری�  کبھار کبھی کو جس( رقوم متعلق � معاو

ے جاتا کہا فنڈز" "پراویڈنٹ   فنڈنگ پوری پوری �) ��
�

  منی  فنڈز � طرح اس اور کرنا کرنا/ادائی�
�

 کر سنبھال ری�ارڈز ما� معقول � میٹنٹیننس � اس اور/یا ادائی�

وری رکھنا ے۔ �ن �� 

b. اور معاوضہ � سبکدو��  وقت از قبل آئیین  سبھی سپ�ئر  
�

 ( فوائد دیگر ان � علیحد�
�

ن  �ا )ادائیگیوں متعلق � برخاست� �ن  تعنی  قانون مل� م�زم وہ �ا جن ل�ی  � کر

ے، حقدار تحت � �ن  ختم م�زمت اور، گا رک� العمل نافذ �ار طریقہ ایک ��   پر، ہو
�

 گا۔ کرے ادا پوری پوری کو م�زم ادائیگیاں � طرح اس متعلق � برخاست�

ی .6  اجرتںی  تربیی�  اور پروبیش��

a. ی ای� کویئ  سپ�ئر ح پریمیم منی  جس ہو، کم � اجرت کم از کم قانوین  جو گا کرے نہنی  ادا اجرت پروبیش�ن   � ٹائم اوور � ��
�

ے۔ شامل ادائی� �� 

b.  �کت منی  پروگرام شپ اپرنٹس یا اجرتوں" "تربیی �� �  
�

ے جائ�  � فراہم م�زمت مستقل � Nike اور قانون مل� ادائی� ��  

Code Leadership Standard � وری ہونا مطابق ے۔ �ن �� 
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 مذاکرہ سماجی اور مواصلت .7

a.  ن وع م�زمت کو م�زمنی �ن  �� ائط � م�زمت � ان پہ� � کر  � فراہم معلومات فہم قابل اور تحریری منی  بارے � فوائد اور اجرتوں بشمول ضوابط، اور ��

۔ جا�ئ 
�

� 

b.  
�

ے �زم پر سپ�ئر پرچیاں۔ � ادائی�   کو م�زم �ر کہ ��
�

  انہنی  بار �ر تک مدت پوری � ادائی�
�

  شدہ پرنٹ منی  زبان مقامی وقت � جا�ن  ک�ی  ادائی�
�

 ری�ارڈ �ا ادائی�

  کرے۔ فراہم
�

وری ہونا شامل ذیل درج کم از کم منی  ری�ارڈ � ادائی� ے �ن ��: 

  
�

  � اجرت اور مدت � ادائی�
�

؛ � ادائی�  تاریخنی

 ؛ � �ام گ�ئ  ک�ی  ٹائم اوور اور مستقل سبھی  گ�ن��

 ؛ � اجرت ل�ی  � گھنٹوں � �ام حنی �� 

 ان؛ �ا معاوضہ ٹائم اوور اور مستقل ن  م�ی

 معاوضہ انفرادی سبھی �  اور بونس؛ اجتماعی/انفرادی جٮی

 ٹوتیاں۔ سبھی ل�ی  � �ٹوتیوں گیئ  دی قرار �زمی پر طور قانوین  دیگر یا/اور بیمہ� 

c.  ن �ی  کرین  حاصل تربیت کو م�زمنی   وہ تاکہ چا��
�

۔ سمجھ کو فارمیٹ � ادائی�  لنی
 

 
d. ن  � ملک مینوفیکچرنگ ۔بازی سودے اجتماعی �ن  مشغول منی  بازی سودے اجتماعی ساتھ � نیی�  نیک سپ�ئر تک، حد مجاز ذریعہ � قواننی   ل�ی  � ہو

�
  نمائند�

ن  کردہ ائط � معا�دے � بازی سودے اجتماعی شدہ دستخط ک� اور گا؛ کرے تسلیم کو حق � م�زمنی ام تک مدت � معا�دے اس �ا ��  دیکھنی  گا۔ کرے اح��

 
�

 ۔Code Leadership Standard آزادی � وابست�

 �ار طریق اور پالیسیاں متعلق � چھی�  اور تعطیل .8

a. بیماری تعطی�ت، مطلوب پر طور قانوین  پاس � سپ�ئر � ، ، سا�نہ چھی�   چھی�
�

، � زچ�  سلس� � چھٹیوں دیگر مطابق � قانون مل� اور چھی�  جای�  �نبہ ,ہنگامی چھی�

وری ہونا �ار طریق اور پالیسیاں شدہ تحریر پر طور واضح منی  ے۔ �ن ن  منی  بارے � پالی� اپین  متعلق � چھی�  کو سپ�ئر �� وری کرنا مواصلت پر طور مؤثر � م�زمنی  �ن

ے۔ �ن  دار ذمہ ل�ی  � نفاذ اور آوری عمل � پالی� اپین  متعلق � چھی�  سپ�ئر ��  گا۔ دے تربیت منی  سلس� � داریوں ذمہ اور مناصب � ان کو عملہ اٮ�

b. ن  نہنی  آہنگ غ�ی  � قانون مل� اور، گا کرے فراہم چھٹیاں اور تعطی�ت مطلوب پر طور قانوین  سبھی سپ�ئر�  � تقاضوں اضا�ن  مخصوص � ذیل تک، حد � ہو

 :گا کرے تعمیل

i. ن  چھی�  � بیماری ۔ جا�ئ  � فراہم چھی�  � بیماری مطابق � تقاضوں � قانون مل� کو م�زمنی
�

� 
 

 
ii. ۔ سا�نہ ے گیئ  دی نہنی  قرار �زمی پر طور قانوین  چھی�  سا�نہ منی  ممالک جن چھی�  اور معاوضہ � م�زم � سپ�ئر پر، و�اں ��

�ن  فراہم چھی�  سا�نہ بطور � ح� � فوائد ے۔ جاتا کیا تقاضہ �ا کر �� 

  

  � � طرز عمل � بطور، سپ�ئر جہاں بھی ممکن ہو م�زمںی کو محفوظ بچت ا�اؤنٹس/مالیای� پروڈ�ٹس ایک تجویز کردہ اح�

 فراہم کرے یا اس � جوڑے۔
�

� کو مالیای� خواند� � م�زمںی  فراہم کرے/اور اس بارے مںی انہںی مطلع کرے، ن�ی

  کو � ے مل� قانون �ا تقاضہ نہ ہو، م�زمںی � طرز عمل � بطور، چا�� حکومت � تصدیق یافتہ میڈی�ل ایک تجویز کردہ اح�

 ، �� � صورت مںی ۔ تضاد ہو
�

�� � ل�ی چھی� فراہم � جا�ئ � ر � صحتیاب ہو ڈا��� � تقا�� � مطابق بیماری یا ��

ے۔  سپ�ئر ایک متبادل قابل طی� فراہم �نندہ � سپ�ئر � خرچ پر دو�ی را�ئ طلب کر س�تا ��
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iii.  
�

۔ � زچ� �ن  نہ مطلوب پر طور قانوین  چھی� ن  بھی، پر ہو ن  خواتنی   معاوضہ ب� م�زمنی
�

۔ حقدار � چھی�  � زچ�  حا�ت معمو� غ�ی  ہنی

� ائط مساوی � ان یا انہی وہ کر چھوڑ کو معام� � تخفیف جٮی �ن  واپس پر م�زمت اپین  پر ضوابط و ��   ہوں حقدار � ہو
�
�ن  چھی�  جو �  � لٮی

��  �گو پر ان پہ�  گا۔ جا�ئ  بنایا نہنی  مستوجب �ا محرومی � سینیاری�  سلوک امتیازی ک� انہنی  اور ت� ہو

iv. ۔ � حیض ایام �ن  تصدیق � ا�لیت ل�ی  � چھی�  � حیض ایام چھی� ے س�تا جا کیا نہنی  معائنہ جسماین  کویئ  واس� � کر  مل� یہ اگر ��

 ہو۔ فائدہ گیا دیا قرار �زمی ذریعہ � قانون

ی .9  سبکدو��  اور بندی � فی���

  یا تخفیف � م�زم نتیجہ �ا جس منی  صورت � نو تشکیل �ارپوریٹ ای� دیگر یا بندی � ادارے
�

 کم، از کم ہوگا، برآمد منی  صورت � برخاست�

 :سپ�ئر

a. زیادہ � زیادہ جتنا تحت � حا�ت نوٹس۔  
�

ن  منی  سلس� � تخفیف/چھنٹین  ہو ممکن پیش�  اور کو، نمائندوں � م�زم پر و�اں ہو اط�ق قابل جہاں کو، م�زمنی

ن  ��اری متعلقہ  دیں۔ معلومات متعلقہ اور نوٹس کو اتھارٹ�ی

i. یا دلیل � تخفیف یا بندی منی  معلومات متعلقہ ، ن  جن کسوی� �ن  متاثر � م�زمنی ے ام�ان �ا ہو  برخاستگیاں یہ اور زمرے اور تعداد � ان ��

�ن  منی  مدت جتین  ے ارادہ �ا کر ے۔ شامل مدت وہ �� �� 

ii. منی  بد� � نوٹس یا نوٹس، �ا طرح اس سپ�ئر کم، � کم  
�

�ن  فراہم نوٹس �ا دن 30 مث�،( ادائی�  معلومات اور) کرنا ادا اجرتنی  � دن 30 بجا�ئ  � کر

ے۔ مطلوب تحت � قانون مل� کہ جیسا گا کرے فراہم �� 

b. معاوضہ �ا سبکدو��  وقت از قبل 

i. ے جا ک�ی  چھنٹین  اور سیکیوری�  سوشل معاوضہ، سارا �ا سبکدو��  وقت از قبل ن  ر��   م�زمنی
�

 ہنی  مستحق ل�ی  � فوائد دیگر جن � علیحد�

 گا۔ کرے ادا پورا �ا پورا وہ

ii. ن  � سبکدو��  وقت از قبل یافتہ استحقاق پر طور قانوین  م�زم کہ گا کرے نہنی  مطالبہ یہ سپ�ئر دینا۔ قرار الذمہ بری � دعووں�  � معاو

 
�

�ن  وصول فوائد دیگر یا ادائی� ط ایک � کر �ن  قرار الذمہ بری � حقوق دیگر یا تخفیف صحت، اچھی بطور � ��  کرے۔ دستخط پر معا�دے � دٮی

�ن  قرار الذمہ بری یا/اور وصولیای�  � دعووں سپ�ئر �ن  � سبکدو��  وقت از قبل اضا�ن  یا � لحاظ � صوابدید پر دٮی  � وصو� � فوائد اور معاو

ط ے۔ س�تا کر عائد �� �� 

c. ن  متاثرہ معا�دہ۔ �ا بازی سودے اجتماعی   � م�زمنی
�

ن  ٹریڈ نمائند� ، صورت � جا�ن  ک�ی  ذریعہ � تنظیم � �ارکن یا یوننی  قابل سبھی � طرح پوری سپ�ئر منی

 فراہم منی  معا�دے � بازی سودے اجتماعی موجودہ جو گا کرے ادا فوائد وہ دیگر یا پلیسمنٹ آؤٹ معاوضہ، � سبکدو��  وقت از قبل مشاورت، نوٹس، اط�ق

ن  ٹریڈ � طرح اس اور سپ�ئر پر جن دیگر بصورت یا ہنی  گ�ئ  ک�ی   ہو۔ ہوا اتفاق بیچ � نمائندوں � م�زم یا یوننی

 
 ن  دفع کو چھنٹین /تخفیف مشاورت۔� �ن  کم یا کر ن  اور اقدامات �ئق جا�ن  اپنا�ئ  ل�ی  � کر �ن  اثرات ناموافق � چھنٹین  پر م�زمنی  صورت � پڑ

ن  و�اں، ہو اط�ق قابل جہاں پر اقدامات � تخفیف منی  �ن  مشاورت اور مل�ن  ل�ی  � نمائندوں � م�زم اور م�زمنی  موقع۔ �ا کر

 موقع۔ �ا منتق� منی  سہولیات ملکیت زیر دیگر ہی منی  ملک پر اجرت موازنہ قابل تو، ہو دستیاب اگر منتق�۔ 

 ۔ � اپیل ن  ذریعہ � جس �ارروایئ  ایک �ارروایئ ، جواب دوران � �ارروایئ  � چھنٹین  کو م�زمنی �ن �ن  چیلنج دٮی �ن  دائر اپیلنی  یا کر  موقع �ا کر

ے۔ جاتا کیا فراہم �� 
  

  ،ے اس � ع�وہ ، مل� قانون یا اجتماعی سودے بازی � معا�دے � ذریعہ جو کچھ مطلوب �� بندی یا تخفیف � صورت مںی

ے کہ یا تو براہ راست یا ��اری، غ�ی ��اری تنظیموں  اک �  (NGOs)سپ�ئر کو ترغیب دی جای� �� یا دیگر فریق ثالث � اش��

 فراہم کرے:
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 یا منی  صنعتوں جلی�  ملی�  پاس آس � اس دیگر بصورت یا دینا ترتیب بینکس" "جاب منی  اس اعانت۔ مںی  تربیت پلیسمنٹ/دوبارہ آؤٹ 

�ن  ت�ش مواقع � م�زمت دوبارہ ہی اندر � کمیونی�  ن  منی  کر ے؛ شامل کرنا مدد � م�زمنی ن  ذریعہ � جس دینا ترتیب �ارروایئ  ای� ایک ��  م�زمنی

؛ دی اط�ع منی  بارے � مواقع ام�این  � نوکری کو ن  ام�این  کر دے اشتہارات بامعاوضہ منی  اب�غ ذرائع مقامی اور جا�ئ  کرنا طلب کو م�زمنی

ن  متاثرہ تاکہ ۔ کیا تعاون �ا ان کر دے ترجیح منی  بحالیوں نیئ  کو م�زمنی  جا�ئ

  ��ما� ل�ی  � تربیت دوبارہ مواقع، م�زمی�  دیگر تاکہ چھی�  بامعاوضہ معاوضہ، �ا سبکدو��  وقت از قبل اضا�ن  بشمولتعاون ما� اضا 

پرائز مائیکرو وا� باہمی امداد اعانت،   ما� یا/اور پروجی�ٹوں ان��
�

 ہو۔ حاصل تعاون معا��  ل�ی  � تربیت � خواند�

  �ے مطلوب کچھ جو پر طور قانوین  فوائد طی  � ان ل�ی  � �ار�نان وا� رک��ن  کیفیات طی�  نمایاں اور �ار�نان حاملہ پر طور خاص ع�وہ، � اس ��

 سمیت۔ اعانت اضا�ن  قدر ہم � کیفیت

 حاصل فوائد ��اری  �� ن  منی  اس اعانت۔ مںی  کر  � ایجنسیوں حکومی�  مقامی مناسب اور دینا تعلیم منی  معام� � حقوق � ان کو م�زمنی

ے۔ س�تا ہو شامل کرنا تعاون باہمی ساتھ ہ NGOs مناسب ایجنسیوں، ��اری مث�، �� ی رکھنا، موجود وغ�ی  سہولت قریب ک� یا منی  فی���

ن  پر مقام بخش �ن  حاصل اعانت ��اری کو �ار�نان تاکہ رکھنا سیش�ن �ن  حاصل رسایئ  تک پروگراموں تربیی�  ��اری اور کر  منی  بارے � کر

�ن  پر کو فارموں اور جا�ئ  � فراہم معلومات ۔ � اعانت � ان منی  کر  جا�ئ

 حصول ارتقایئ  �ا اجرت منصفانہ .10

�ن  فروغ �ارروایئ  ای� ایک سپ�ئر �ن  نافذ اور دٮی اف �ا کر ے کرتا اع�� �ن  وقت جو �� ورتنی  بنیادی � م�زم ساتھ � گزر �ن  پوری �ن  کچھ � لحاظ � صوابدید بشمول کر

�ن  حاصل آمدین  �ن  � م�زم پر طور تدریجی منی  ضمن � کر  اس سپ�ئر جو ہنی  گیئ  دی مثالنی  وہ � �اروائیوں منی  ذیل ہو۔ بڑهاتا )کو فوائد اور اجرتوں( معاو

�ن  پورا کو جوابدہی ے: س�تا کر اختیار ل�ی  � کر �� 

a. فوائد اور اجرتوں �  
�

��  تعمیل � Code Leadership Standard اس اور اخ�ق ضابطہ � Nike ۔ادائی�  مطلوب ذریعہ � قانون مل� تاکہ رہنی  کر
�ن  ہو، زیادہ بھی جو اجرت، مروجہ یا اجرت، اقل کم از کم کم � کم ن  اٮ� ، کیا ادا پر وقت اور پورا پورا کو م�زمنی  بشمول فوائد گ�ئ  د�ی  قرار �زمی پر طور قانوین  جا�ئ

 ہو۔ تعمیل � ضوابط سبھی بابت � بیمہ سماجی اور جائنی  � فراہم چھٹیاں اور تعطی�ت

b.  
�

  ۔نظام � ادائی�
�

�ن  � م�زم پر بنیاد � ملحوظات ذیل درج منی  جس رکھنی  نافذ نظام ایک �ا ادائی� ۔ کیا ایڈجسٹ کو اس اور جا�ئ  لیا جائزہ �ا معاو �ئ  جا

  اجرت۔ کم از کم مطلوب پر طور قانوین 
 ۔ �اروباری � سپ�ئر ورتنی  �ن
 تعلیم، � م�زم ، ۔ مختلف � عہدے حاصل منی  کمپین  اور تجربہ ورانہ پیشہ تربیت، ہ�ن  سطحنی
 اجتماعی اور انفرادی منی  جس پروگرام ترغیی�  متعلق � معاوضہ  

�
 ہو۔ انعام پر �ارکرد�

  �ن  � عمل طرز متعلق � اجرتوں � حریفوں اصل منی  بازار محنت یا/اور کمپنیوں جلی�  ملی� ۔ � اجرت تقاب� پر بنیاد � مواز
�

 ادائی�
 تبدیلیوں منی  قیمتوں � صارف اور زر افراط � � ن  تاکہ رکھنا نگاہ پر اجرتوں مقاٮ�  نہ مبت� منی  گراوٹ ک� منی  اجرتوں اپین  منی  معنوں حقیقی م�زمنی

 ہوں۔
 مساوی ل�ی  � �ام مساوی  

�
 کرنا۔ نافذ عمل طرز � معاوضہ امتیازی غ�ی  دیگر بصورت اور کرنا فراہم ادائی�

 ن  �ام � �ار�نان کہ بنانا یقیین  یہ� �ن  �ام تک وقت زیادہ � حد � گھنٹوں � کر ے جاتا کیا نہنی  مطالبہ �ا کر   � گ�ن��  ک� � ٹائم اوور اور ��
�

 ادائی�

ح پریمیم ے۔ جای�  � � �� �� 
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c. اس ۔�ار طریق اور پالیسیاں Code Leadership Standard  عہد مشمولہ منی  
�

�ن  ع�ا� � بست�  انہنی  یا دیں تشکیل �ار طریق اور پالیسیاں ل�ی  � کر

�ن  � معاوضہ اور کریں آہنگ ہم �ن  نافذ کو نظاموں اٮ�  دیں۔ تربیت منی  سلس� � داریوں ذمہ اور مناصب � ان کو عملہ دار ذمہ � کر

d. ن  ۔مذاکرہ سماجی اور مواصلت ن  � ملک مینوفیکچرنگ اور کریں، فراہم معلومات مسلسل اور �ا�ن  بابت � معاوضہ کو م�زمنی   مطابق، � قواننی
�

 آزادی � وابست�

�ن  � بازی سودے اجتماعی اور ن  اٮ� ام �ا حقوق � م�زمنی  کریں۔ اح��

e. م�زم پر سطحوں تمام � کمپین  تاکہ کریں پیش پروگرام متعلق � تر��  � م�زم اور تربیت ۔تر��  اور تربیت �  
�

ی منی  �ارکرد� ٹز، منی  جس ، جا�ئ  �یئ  بہ��  آپری��

وائزرز ۔ شامل منیجرز اور عملہ ،)لیڈرز گروپ اور ٹیم( س��  ہنی

f. "۔"تشخیصات خود از � اجرت منصفانہ FLA � تشخیصات یا تربیتوں دیگر جلی�  ملی�  � اس یا تربیت، متعلقہ اور �ارروایئ  � تشخیص" � اجرت "منصفانہ 

کت منی  اک �ا اس ساتھ � Nike اور FLA اور کریں ا�ٹھی معلومات بابت � ابعاد" بارہ � سماعت "منصفانہ � FLA کریں۔ ��  کریں۔ اش��

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

  :حوا�
 

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

� � م�زمت سپ�ئر ائط اور اصول اٮی ے �اربند پر ان اور گا اپنا�ئ  �� ن  � اس منی  جس گا ر�� ام �ا م�زمنی ن  اور مل� جو اور ہو اح��  سیکیوری�  سماجی اور مزدوری ا�قوامی بنی

ن  �  ایک م�زمت یافتہ تشکیل ذریعہ � عمل طرز اور قانون مل� کو �ام ہو۔ کرتا تحفظ �ا حقوق � ان تحت � تر اع� � تقاضوں � ضابطہ اس یا ضوابط اور قواننی

ے۔ جاتا دیا انجام پر بنیاد � رش��  م�زمی�  شدہ تسلیم �ن  �ام � گھر ل�ی  � تیاری � پروڈکٹ ملحقہ � Nike یا � برانڈ Nike سپ�ئر ��  استعمال ش�ل کویئ  � انتظام � کر

ے۔ کرتا نہنی  �� 

 تعریفات

  غ�ی  � تعریف � قانون مل� معا�دہ۔ مدی�  قلیل •
�

، موجود� ��  معا�دے � مدت کم � اس یا سال 1 معا�دے مدی�  قلیل منی ۔ ہو  ہنی

ے ہوتا �ارکن وہ �ا �ئن پروڈکشن �ارکن عار��  • ے کرتا �ام منی  احا� � سپ�ئر جو �� � ثالث فریق کو جس لیکن ��  فراہم ایجن� م�زمی�  عار�ن  جٮی

  ا� وہی اور کری� 
�

ے۔ کری�  ادائی� �� 

ی جو ہنی  ہوی�  وہ ورزیاں خ�ف پیما وسیع • ن  �ن  جس ہنی  کری�  بیان کو نا�امی ای� متعلق � نظام یا/اور ہنی  ہوی�  پذیر اثر ہی منی  فی���  م�زمنی

��  ناموافق پر تعداد بڑی ایک �  ہو۔ ڈا� اثر � طرٮی

 تقا�� 

�ن  سپ�ئر �، حیثیت � آجر .1 ے۔ دار ذمہ �ا رش��  م�زمی�  ساتھ � م�زموں اٮ�  Code Leadership Standards ان یا قانون مل� اط�ق قابل تر اع� سپ�ئر ��
 گا۔ کرے تعمیل �

یشن .2  رجس��

ن  سپ�ئر یشن � م�زمنی  گا۔ کرے تعمیل � تقاضوں � قانون مل� منی  سلس� � رجس��
 

 معا�دے � م�زمت .3

a. ن  بشمول قانون، مل� منی  سلس� � استعمال � معا�دوں � م�زمت سپ�ئر � تقاضوں � اس ہو معا�دہ م�زمی�  تحریری کویئ  جو پاس � م�زمنی  � طرح اس جٮی

 گا۔ کرے تعمیل � تقاضوں � تجدید اور/یا مدت میعاد، � معا�دوں م�زمی� 

b. ن  سپ�ئر ، معا�دہ م�زمی�  � م�زمنی ائط کردہ بیان تو، ہو کویئ  اگر منی وری کرنا وضاحت � طرح پوری � �� ے �ن  ہو۔ شدہ تحریر منی  زبان � م�زم جو ��

c. ن  و�اں، ہوں جا��  ک�ی  استعمال معا�دے م�زمی�  ںجہا وع م�زمت کو م�زمنی �ن  �� ۔ جاین  دی �ای�  � معا�دے م�زمی�  منی  زبان � م�زم پہ� � کر �ی  چا��

 استعمال �ا معا�دوں مدی�  قلیل اور �ار�نان عار��  .4

a. ن  یا مدت قلیل یا استعمال زیادہ � حد � )مزدوری وا� معا�دہ �ف( عار�ن  سپ�ئر  پیدا � رش��  م�زمی�  مستقل معرفت � استعمال � معا�دوں � مدت متعنی

ن  سیکیوری�  سوشل یا مزدوری شدہ  گا۔ کرے نہنی  اعراض � جوابدہی اپین  تحت � قواننی

b. ن  انجام �ام �ا پروڈکشن و�اں، ہو یافتہ اجازت پر طور قانوین  جہاں� ن  عار�ن  ل�ی  � دٮی  منی  موسم م�وف یا �ام موسمی �ف تک حد مم�نہ استعمال �ا م�زمنی

�ن  پورا کو پروڈکشن ورتنی  � �اری عملہ ل�ی  � مدت کم � سال ایک یا اسامیاں خا� مدی�  قلیل یا ل�ی  � کر �ن  پوری �ن ۔ جانا کیا ل�ی  � کر �ی  چا��
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c.  ہنی  شامل منی  مثالوں � استعمال زیادہ � حد مم�نہ � معا�دے مدی�  قلیل یا �ار�نان � پروڈکشن عار�ن: 

i.  ورت م�زمی�  مسلسل کویئ �ن  پوری �ن  استعمال؛ پیما وسیع �ا �ار�نان عار�ن  تک مدت زیادہ � سال ایک ل�ی  � کر

ii. سیکیوری�  سوشل معاوضہ، � سبکدو��  وقت از قبل عمل طرز �ا طرح اس جہاں تجدید پیما وسیع � معا�دوں مدی�  قلیل � 

ہ میعاد د کو استحقاق مکمل � م�زم � وغ�ی  اور ہو؛ کری�  مس��

iii. ہوں۔ پر معا�دے مدی�  قلیل یا �ار�نان عار�ن  �ار�نان زائد �  %15   � �ئن پروڈکشن جہاں 
 

d. ن  � م�زمت منی  شع��  اس ۔ مختلف تک حد �ا�ن  ملک بہ ملک اور ہنی  پیچیدہ عمل طرز اور قواننی ن  �ا اط�ق � معیار اس ہنی  کیا پر بنیاد � ملک بہ ملک تعنی

 گا۔ جا�ئ 

 پروگرامز اپرینٹس .5

a. کت منی  پروگرامز" شپ "اپرنٹس یا اجرتوں" ل�ی  � "تربیت بطور، � اصول عمومی ایک   ل�ی  � ��
�

ے نہنی  اجازت پر و�اں � ادائی�  �ا پروگرام � طرح اس جہاں ��

  � اجرتوں کم � اس نتیجہ
�

ن  مستقل جتنا ہو برآمد منی  صورت � فراہمی � فوائد � م�زم یا ادائی� ے۔ جاتا کیا فراہم کو م�زمنی �� 

b. پروگرام جہاں ہنی  س���  جا ک�ی  منظور پر بنیاد � معاملہ در معاملہ پروگرام � طرح اس بطور، � استثناء ایک: 

i. ؛ہو گیا کیا فراہم منی  تعمیل � قانون � ملک اور ل�ی  � ملک 

ii. ؛ � رہنمایئ  سمت � م�زمت مستقل یا جا�ئ  کیا مہیا ہ�ن  متعلق � نوکری کہ طرح اس ہو گیا کیا تیار ل�ی  � فائدے � فرد تربیت زیر  جا�ئ

iii. کت � فرد تربیت زیر منی  پروگرام  ؛)ہو نہ زیادہ � ماہ 6 پر طور عام( ہو محدود منی  دورانیہ ��

iv. ح تر اع� یا اجرت کم از کم قانوین  عوض � تیاری � پروڈکٹ شدہ مکمل ک� کو افراد تربیت زیر  اور ہو؛ جاتا کیا ادا معاوضہ � لحاظ � ��

v. ن  سیکیوری�  سوشل یا مزدوری شدہ پیدا � رش��  م�زمی�  کو پروگرام از � جوابدہی � سپ�ئر تحت � قواننی �ن  اح��  � مقصد � کر

 ہو۔ جاتا کیا نہ استعمال

��  �ام � گھر .6  ہںی  ممنوع انتظامات � کر

a. ان اور اخ�ق ضابطہ Code Leadership Standards � بنا�ن  یقیین  تعمیل � ،  گھر ل�ی  � تیاری � پروڈ�ٹس ملحقہ � Nike یا � برانڈ Nike سپ�ئر ل�ی

�ن  �ام � ے یہ مطلب �ا اس گا۔ کرے نہنی  استعمال ش�ل کویئ  � انتظامات � کر ن  کہ �� �ن  �ام �ام �ا پروڈکشن � �ا ملحقہ Nikeبرانڈ � یا  Nike م�زمنی  � کر

۔ دیں نہنی  انجام با�ر � جگہ مستقل
�

� 

b. غ�ی ( خریداروں دو�ے پر جہاں Nike یا Nike Affiliate ن  �ام � گھر ل�ی  �) پروڈکشن�  رکھنا موجود نظام ایک کو سپ�ئر و�اں، ہوں موجود انتظامات � کر

�ن  مظا�رہ �ا اس اور وری ہونا ا�ل �ا کر ے �ن  کیا � گھر پر طور انجا�ن  یا کر بوجھ جان پروڈکشن �ا ملحقہ Nikeبرانڈ � یا  Nike کہ جا�ئ  ہو یقیین  یہ � جس ��

ے۔ نہنی  �ام ہوا �� 
 
 

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � ئئ افزا ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 
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 معیار

Nike � ن  �ام ساتھ� ط ایک � کر �ن  اور Code Leadership Standards وا� آ�ن  ہمراہ � اس اور ضابطہ اس سپ�ئر بطور، � ��  اط�ق قابل منی  �اروبار اٮ�

ن  نگ اور تصدیق اور دینا فروغ کو نظاموں سخت � نسق و نظم منی  جس گا، کرے یکجا اور نفاذ کو قواننی ے۔ شامل کروانا جمع ا� ل�ی  � مانی�� � اس سپ�ئر ��  ضاٮ�

�ن  کو ن  اٮ� ن  ذریعہ � قانون مل� اط�ق قابل اور ضابطہ اس گا؛ کرے آویزاں منی  �ار جا�ئ  اہم سبھی منی ) زبانوں( زبان � م�زمنی  تربیت انہنی  بابت � حقوق � م�زمنی

�ن  تیار پروڈ�ٹس � ملحقہ یا � برانڈ Nike ک� اور گا؛ دے  گا۔ بنا�ئ  یقیین  کو تعمیل � ٹھیکیدار ضمین  وا� کر

 ن  کم یا ختم کو خطرات وابستہ ساتھ � اعمال�  �ا نسق و نظم �) Health, Safety and Environment, HSE( ماحول اور س�می�  صحت، ل�ی  � کر

 کریں۔ نافذ ا� اور دیں فروغ نظام

 

  داریاں ذمہ

  مینیجر �ا مقام

a. HSE � کریں۔ بیان اختیارات اور داریاں ذمہ کردار، ل�ی  � رک��ن  برقرار نظام مؤثر ایک �ا نسق و نظم 

b. HSE � کریں۔ فراہم) نمائندے � نسق و نظم بشمول( وسائل مطلوب ل�ی  � نظام مؤثر ایک � نسق و نظم 

c.  ے۔ گیا رکھا برقرار اور العمل نافذ یافتہ، تشکیل نظام �ا نسق و نظم کہ بنائنی  یقیین �� 

HSE � کو نمائندے HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل نظام �ا نسق و نظم ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  نظام � نسق و نظم � HSE م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � نسق و نظم � HSE کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 

 تقا�� 

وری رہنا موجود پالی� تحریری ایک � HSE شدہ دستخط �ا مینیجر � مقام اس منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .1 ے۔ �ن  کم از کم منی  پالی� ��

: ہونا شامل �ی  چا��

a. بیان۔ �ا ارادے 

b. �جانب � انتظامیہ اع � HSE � ۔ عہد � تعمیل � تقاضوں اط�ق قابل دیگر اور ضوابط متعلقہ
�

 بست�

c. ۔ عہد تئنی  � اص�ح مسلسل
�

 بست�

d. HSE � ن  � ا�داف� �ن  پیمائش � اس اور کر  عمل۔ �ئحہ ل�ی  � کر

e. �وری لینا جائزہ �ا اس پر سال دو �ر اور رکھنا کر سنبھال ہونا، تحریر ضبط پالی ے۔ �ن �� 

f. ن  سبھی  دستیاب۔ ل�ی  � عوام اور مواصلت � م�زمنی

g.  ل یا لوکیشن سین�ئ  شدہ۔ دستخط �ا مینیجر ج�ن
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یٹجک تحریری ایک �ا HSE منی  ادارے �ر—عم� حکمت متعلق � ماحول اور س�می�  صحت، .2 وری ہونا منصوبہ اس�� ے �ن  اغراض � HSE منی  جس ��

: یوں جو ہوں شامل  ہنی

a. �استفادہ اور تقاضوں �اروباری اور عملدرآمد ما�، اختیارات، ٹی�نالوجی�ل ضوں، تقا دیگر اور قانوین  ،)تشخیص خطرہ �ن ( خطرات اع 

�ئ  رک���  غور زیر کو �نندگان  ہوں۔ گ�ئ  ک�ی  تیار ہو

b. SMART پسندانہ اور وقت �ا پابند  قتیقابل حصول، حق مائش،یمخصوص، قابل پ(Specific, measurable, achievable, realistic and 

time bound)  کو اس سہولت � ل �� ک  ی�اروبار  یمجموع �ی اغراض۔ منصو �� � ساتھ مش�� ے۔ ایمنصو  اس � الگ رکھا جا س�تا ��

c. ہو۔ گیا کیا تفویض مالک ایک دار ذمہ ل�ی  � نفاذ 

ول ڈاکیومنٹ .3 ول کو دستاویزات تمام متعلقہ � HSE �ن  سہولت �ر—�ن�� �ن  �ن��  یہ تاکہ ہوں ک�ی  نافذ انہنی  اور د�ی  فروغ �زما �ار طریق ل�ی  � کر

 کہ: جا�ئ  ہو یقیین 

a. ۔ درج تاریخنی ) � ثاین  نظر( پر ان اور ہنی  �ئق پڑه�ن  دستاویزات  ہنی

b. ورت �ن  �ن ے۔ س�ی�  جا � نشاندہی � ورژنز موجودہ � دستاویزات پر پڑ �� 

c. ے۔ جاتا لیا جائزہ �ا دستاویزات ذریعہ � افراد مجاز آئنی  پیش تبدیلیاں نمایاں کویئ  بھی جب یا پر سال دو کم از کم �� 

d.  ن  خ�ف � استعمال ارادی غ�ی وک ل�ی  � د�این  یقنی ے۔ جاتا دیا ہٹا � استعمال جا�ئ  پر طور فوری کو دستاویزات م�� �� 

�ن  پر وق�ن  مقررہ ایک � لحاظ � خطرے مجموعی � سہولت اس کو سہولت �ر—آڈٹ .4  � حوا� � پیمایئ  قدر � پہلوؤں تمام � نظام � نسق و نظم � HSE اٮ�

وری رکھنا العمل نافذ �ارروایئ  ایک � آڈٹ ے۔ �ن �� 

ن  چھان بندی، ترجیح نشاندہی، � تعمیل عدم � پہلو ک� � نظام � HSE کو سہولت �ر—تعمیل عدم .5 �ن  حل ا� اور بنی  اور یافتہ فروغ �ار طریق ل�ی  � کر

وری رکھنا العمل نافذ ے۔ �ن وری ہونا شامل کم از کم منی  �ار طریق �� ے: �ن �� 

a. ن  تفویض داری ذمہ ل�ی  � �گرمیوں� ۔ � کر ��  طرٮی

b. ن  حل کو تعمیل عدم�  تفصیل۔ � �ارروائیوں مطلوب ل�ی  � رو��ن  اور کر

c. ۔ جاین  ہو پوری �ارروائیاں تک جب تاریخ  چاہئنی

d. تاریخ۔ � تکمیل 

وری رکھنا العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق ل�ی  � جائزے سا�نہ � نظام � نسق و نظم � HSE کو سہولت �ر—جائزہ �ا نسق و نظم .6 ے۔ �ن  کم، � کم ��

وری ہونا شامل �ا ذیل درج منی  اس اور دینا انجام سال �ر �ار طریق � جائزہ انتظامی ے: �ن �� 

a. HSE � یٹجک ��  اس�� �ئ  رک���  سام�ن  کو منصو فت۔ ہو  پی��

b. داریاں۔ ذمہ اور کردار 

c. نفاذ۔ �ا �ار طریق اور �ارروائیوں 

d. HSE � �۔)پر سال دو �ر( جائزہ �ا پالی 

e. �جائزہ۔ �ا �ارروایئ  تدار� اور اص�حی اور تعمیل عدم سفارشات، نتائج، � آڈٹ ک 
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f.  
�

 جائزہ۔ �ا پیمانوں � �ارکرد�

g. ی اثر اور معقولیت مناسبت، � نظام ن  جائزہ۔ �ا انگ�ی

ن  منی  بارے � HSE ل�ی  � سہولت �ر—مواصلت .7 وری کرنا باخ��  � صحیح کو م�زمنی ے۔ �ن ے �زم پر ان کم، � کم ��  کہ: ��

a.  ن �ن  مواصلت پر معلومات � HSE ساتھ � م�زمنی  رک�۔ سائٹ ویب یا بورڈ نوٹس ایک �ا س�می�  و صحت ل�ی  � کر

b. ن  سبھی  کرے۔ مواصلت پر معلومات � HSE ماہ �ر پر م�زمنی

وریات � تربیت � HSE پر سہولت �ر—تربیت .8 وری کرنا نافذ کو پروگراموں تربیی�  اور کرنا نشاندہی � �ن ے �ن  درآمد عمل مؤثر � نظام � نسق و نظم جو ��

ن  سبھی ع�وہ، � اس گا۔ بنا�ئ  یقیین  کو وری ہونا یافتہ تربیت منی  �ار طریق تحریری ایک �ر � نظام � نسق و نظم � HSE کو م�زمنی ے۔ �ن �� 

  —دستاویزات .9

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. HSE � �۔ موجودہ � پالی  �ای�

b. HSE یٹجک موجودہ �ا  منصوبہ۔ اس��

c. منصوبہ۔ �ا تربیت موجودہ 

d.  بلز۔ یوٹیلیی�  متعلق � توانایئ 

e. ایندهن �  
�

۔ � خرید�  انوائ�ن

f. �تک۔ سال 3 کم از کم ری�ارڈز � آڈٹ داخ 

g. تک۔ سال 3 کم از کم ری�ارڈز � تعمیل عدم 

h. تک۔ سال 3 کم از کم  دستاویزات متعلقہ اور ری�ارڈز � جائزہ � نسق و نظم 

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Lean 2.0 Playbook 
 Nike  ا�ESH  �1-1 �تابچہ، صفحہ �ا دسئ 
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 معیار

Nike � ن  �ام ساتھ� ط ایک � کر �ن  اور Code Leadership Standards وا� آ�ن  ہمراہ � اس اور ضابطہ اس سپ�ئر بطور، � ��  اط�ق قابل منی  �اروبار اٮ�

ن  نگ اور تصدیق اور دینا فروغ کو نظاموں سخت � نسق و نظم منی  جس گا، کرے یکجا اور نفاذ کو قواننی ے۔ شامل کروانا جمع ا� ل�ی  � مانی�� � اس سپ�ئر ��  کو ضاٮ�

�ن  ن  اٮ� ن  ذریعہ � قانون مل� اط�ق قابل اور ضابطہ اس گا؛ کرے آویزاں منی  �ار جا�ئ  اہم سبھی منی ) زبانوں( زبان � م�زمنی  دے تربیت انہنی  بابت � حقوق � م�زمنی

�ن  تیار پروڈ�ٹس ملحقہ یا � برانڈ Nike ک� اور گا؛  گا۔ بنا�ئ  یقیین  کو تعمیل � ٹھیکیدار ضمین  وا� کر

 ی منی  حا�ت ماحولیای�  اور س�می�  صحت، منی  سہولت �ر    ماحولیات اور س�می�  صحت، ل�ی  � ��ن  بہ��

health, safety and environment,(HSE)   �۔کریں نافذ انہنی  اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں � کمیی 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے یافتہ تشکیل کمیی�  HSE ایک کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور نافذ کو �ار طریق � کمیی�  HSE اور �� �� 

HSE � کو نمائندہ HSE  �وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � کمیی ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � کمیی�  HSE م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � کمیی�  HSE کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 

  تعریفات

ی نمائندہ �ا انتظامیہ   � انتظامیہ) اع�( سین�ئ  ہی منی  فی���
�

ے کرتا نمائند� وائزر مینیجر، یہ اور �� ے س�تا ہو عہدہ جای�  محکمہ یا س�� ی جو ��  نظم �ا اعمال � فی���

ے۔ بناتا ضبط ربط منی  ان اور کرتا پیمایئ  قدر � ان رکھتا، نظر پر ان کرتا، �� 

ے ہوتا عہدہ انتظامی غ�ی  ایک نمائندہ �ا �ارکن ے۔ ہوتا دار ذمہ �ا معام� � پروڈکٹ کردہ مینوفیکچر پر طور عام جو �� �� 

 

  تقا�� 

وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کمیٹیوں HSE منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .1 ے، �ن   ذیل درج کم، از کم �، جس ��
وری ہونا احاطہ �ا ے: �ن �� 

a. HSE  �وری ہونا یافتہ تشکیل منی  سہولت �ر کمیی ے۔ �ن �� 

b. ان 2 کم از کم کمیی�  تو ہوں لوگ 20 پر مقام اس اگر ان 4 کم از کم تو ہوں لوگ زیادہ � 20 پر مقام اس اگر اور پر مم��  ہونا مشتمل پر مم��

وری ے۔ �ن �� 

c. ہو۔ مشتمل پر تعداد برابر ایک تقریبا � نمائندوں � �ارکن اور انتظامیہ 

d.  �ان � کمیی  ہوں۔ نمائندہ �ا �گرمیوں عم� اہم مم��

e. ور انتخاب �ا �براہ  کریں۔ �ن

f.  �وری دینا انجام خدمت تک میعاد مسلسل � سال ایک کم از کم کو نمائندوں � کمیی ے۔ �ن �� 

g.  �ن  �ر میٹنگنی  � کمیی� ۔ د�ی  انجام معائ�ن  ماہی سہ جب � مہینوں ان سوا�ئ  جائنی  � منعقد مہٮی  جائنی
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h.  �وری رکھنا کر سنبھال روداد � میٹنگ ماخوذ � میٹنگ کو کمیی ے۔ �ن ن  سبھی روداد � میٹنگ �� ۔ کرایئ  دستیاب انہنی  یا جا�ئ  بتایئ  کو م�زمنی  جا�ئ

i. وری دینا تشکیل نظام ایک کو کمیٹ ے �ن ان تاکہ �� �ن  حاصل تجاویز متعلقہ � HSE کو مم��  م�۔ سہولت منی  کر

j. آ پہ� بھی جو اندر، � دنوں 30 یا قبل � میٹنگ اگ� کو انتظامیہ ، وری دینا جواب �ا سفارشات تمام � کمیی�  HSE جا�ئ ے۔ �ن �� 

k.  �کو کمیی HSE � ر بشمول واقعات تمام متعلقہ   آتش اور بہاؤ � اشیاء کیمی�ل اموات، بیماری، حادثات، وا� �ن
�

 تشکیل �ار طریق ل�ی  � تفتیشات � زد�

وری دینا ے۔ �ن ے یہ مطلب �ا اس( �� �ن  انجام تفتیشات � کمیی�  کہ ��  ۔)جا�ئ  کیا مطالبہ �ا دٮی

l. HSE  �سال �ر کو کمیی HSE  �ل�ی  � بنا�ن  مؤثر اور کفایی�  مزید کو �ارروایئ  اس اور کرنا تشخیص � �ار طریقہ � کمیی  
ورت حسب   �ن

�
وری کرنا اص�حات اور/یا درست� ے۔ �ن �� 

2. HSE  �وری ہونا احاطہ �ا عنوانات ذیل درج منی  میٹنگ کمیی�  �ر—ایجنڈا �ا میٹنگ کمیی ے۔ �ن �� 

a. ��ن  پچ�  آئٹمز۔ � �ارروایئ  � مہٮی

b.  امور۔ نمایاں � تحفظ منی  �ار جا�ئ 

c. اجائزہ۔ واقعات� 

d. جائزہ۔ �ا تجاویز � م�زم 

�ن  معائ�ن  ماہی سہ � �ار جا�ئ  کو کمیی�  HSE—جائزہ ماہی سہ �ا تحفظ مںی  �ار جا�ئ  .3 وری بنانا یقیین  کو ہو ے۔ �ن وری ہونا شامل منی  اس ،کم از کم  �� ے: �ن �� 

a. کریں۔ تحریر ضبط کو نتائج � معائنہ 

b.  توں منی  �ار جا�ئ �ن  ختم کو عمل طرز محفوظ غ�ی  � �ام اور م�ن  کریں۔ تجویز طریقہ �ا کر

c.  کریں۔ ٹریک کو تعمیل عدم تک معائ�ن 

وں سبھی � کمیی� —HSE تربیت .4 وری ہونا یافتہ تربیت منی  امور ذیل درج کو مم�� ے �ن ��:  

• HSE  �ام۔ اور مقصد �ا کمیی� 

• HSE  �ار۔ طریق � کمیی� 

• HSE  �۔ � اہتمام � میٹنگوں � کمیی ��  طرٮی

�ن  �گو پر سہولت مخصوص اس • �ن  حاصل رسایئ  تک معیارات � Nike � HSE اور انضباطی سبھی وا� ہو  طریقہ۔ �ا کر

 شناخت۔ � خطرے منی  �ار جا�ئ  •

 دینا۔ انجام تفتیشات مؤثر � حادثہ اور واقعہ •

  دستاویزات .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 
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  :ری�ارڈز دیگر

a. HSE  �تک۔ سال 3 کم از کم معائ�ن  � تحفظ منی  �ار جا�ئ  اور روداد � میٹنگ کمیی 

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike  ا�ESH  �1-12 �تابچہ، صفحہ  �ا دسئ
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 معیار

Nike � ن  �ام ساتھ� ط ایک � کر �ن  اور Code Leadership Standards وا� آ�ن  ہمراہ � اس اور ضابطہ اس سپ�ئر بطور، � ��  اط�ق قابل منی  �اروبار اٮ�

ن  نگ اور تصدیق اور دینا فروغ کو نظاموں سخت � نسق و نظم منی  جس گا، کرے یکجا اور نفاذ کو قواننی ے۔ شامل کروانا جمع ا� ل�ی  � مانی�� � اس سپ�ئر ��  ضاٮ�

�ن  کو ن  اٮ� ن  ذریعہ � قانون مل� اط�ق قابل اور ضابطہ اس گا؛ کرے آویزاں منی  �ار جا�ئ  اہم سبھی منی ) زبانوں( زبان � م�زمنی  تربیت انہنی  بابت � حقوق � م�زمنی

�ن  تیار پروڈ�ٹس ملحقہ یا � برانڈ Nike ک� اور گا؛ دے  ۔گا بنا�ئ  یقیین  کو تعمیل � ٹھیکیدار ضمین  وا� کر

 اط�ع � واقعہ  
�

ر اور دہند�  بیان منی  معیار اس کو سپ�ئر کریں۔ نافذ ا� اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � نسق و نظم � بیماری اور �ن

ن  مقامی متعلقہ یا تقاضوں کردہ وری کرنا تعمیل ہو، سخت زیادہ بھی جو �، ضوابط اور قواننی ے۔ �ن �� 

 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ر کہ �� ے العمل نافذ اور یافتہ فروغ نظام ایک �ا نسق و نظم � بیماری اور �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر اس اور �� �� 

HSE � ر کو نمائندہ وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل �ار طریقہ اور پروگرام �ا نسق و نظم � بیماری اور �ن ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ر م�زمنی  پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق اور پروگرام � نسق و نظم � بیماری اور �ن

��  �اربند ۔ ر��  ہنی

 � ر کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور پروگرام � نسق و نظم � بیماری اور �ن ے۔ �ن �� 

 

 تعریفات

ر متعلقہ � �ام • ے ابت�ء یا ایونٹ ایسا وا� آ�ن  پیش منی  �ار جا�ئ  بیماری اور �� ر تو یا جو �� ے ہوتا معاون منی  اس یا باعث �ا بیماری یا �ن  موجود � پہ� یا ��

ر ے۔ دیتا کر مشتعل کو بیماری یا �ن �� 

ے ہوتا ایونٹ بند منصوبہ غ�ی  ایسا ایک چوک بھول • ��  � جس �� ر، منی  نتٮی ے ہوتا نہنی  نقصان یا بیماری �ن �ن  ایسا لیکن - �� ے۔ ہوتا ام�ان �ا ہو �� 

 

 تقا�� 

ر منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .1 �ن  نظم �ا بیماری اور �ن وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  �ا ذیل درج کم، از کم �، جس ��

وری ہونا احاطہ ے: �ن �� 

a. ر،بیماری، متعلقہ � �ام( واقعات سبھی ��  � جن حادثات �ن  دینا کو انتظامیہ پر طور فوری اط�ع �) ہو چوک بھول یا نقصان �ا ام�ک منی  نتٮی

وری ے۔ �ن �� 

b. ن  یا ہ��توں مامت توں سنگنی � مث�( م�ن ��  � جن واقعات اٮی  � جسم ش��، بد مستقل پڑے، گزارنا منی  �اسپٹ�ئزیشن پیشنٹ ان گ�ن��  24 منی  نتٮی

وری دینا اط�ع اندر � گھنٹوں 8 � آ�ن  پیش واقعہ کو نمائند �  .Nike, Inc  منی  بارے �) ہونا ضائع بینایئ  یا جانا ہو ضائع �ا یا ح� ک� ے۔ �ن �� 
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c. وری کروانا جمع پاس � انتظامیہ � لوکیشن اندر � گ�ن��  48 رپورٹ � تفتیش � واقعہ ے۔ �ن : ہونا شامل کم از کم منی  رپورٹ �� �ی  چا��

 نام۔ �ا لوکیشن سائٹ •

 وقت۔ �ا آ�ن  پیش واقعہ اور مقام مخصوص •

 معلومات۔ � گواہ اور حقائق متعلقہ •

ن  بھری�  منی  ہسپتال یا ہ��توں •  تعداد۔ � م�زمنی

۔ فون اور فرد �ا رابطہ •  نم��

 وجو�ات۔ معاون سبھی اور وضاحت مکمل � واقعہ •

۔ �زمی اقدامات اص�حی ل�ی  � رو��ن  کو وقوعہ دوبارہ •  ہنی

d. ر/بیماری  نسق: و نظم �ا �ن

 رازداری۔ � واقعہ •

�( مواصلت ساتھ � م�زم زخمی • ، جٮی ہ پابندی طی�  اجرتنی  ۔)وغ�ی

امات � لوٹ�ن  واپس پر �ام • ن  ۔)�ام عبوری اور پابندیاں کویئ  � �ام بشمول( ال��

 نفاذ۔ �ا پابندیوں ک� � �ام •

ر ای� تمام متعلق � �ام کو سہولت �ر—رپورٹنگ اور کیپنگ ری�ارڈ .2 وری رکھنا ری�ارڈ �ا بیماریوں اور �ن ے �ن ، منی  ہسپتال ہ�کت، نتیجہ �ا جن ��  �ام بھری�

ی اس یا معط� یا منتق� � نوکری معالجہ، طی�  ماوراء � ایڈ فرسٹ محرومی، � دنوں �  جس برآمد منی  صورت � محرومی � حواس و ہوش ل�ی  � فی���

ے: شامل منی  �� 

a. ن  موصول معلومات� ۔ ہو اندراج �ا واقعہ �ر منی  دنوں �اروباری 6 زیادہ � زیادہ بعد � ہو  جا�ئ

b. نام۔ �ا ٹھیکیدار ضمین  یا م�زم 

c. ر  تاریخ۔ � بیماری یا �ن

d. ر جہاں  تھی۔ آیئ  پیش بیماری یا �ن

e.  ��وضاحت۔ عمومی � حاد 

f. ر  تعداد۔ � ایام تقویمی یافتہ قرار ممنوع � �ام سبب � بیماری یا �ن

g. ر ی غ�ی  � �ام سبب � بیماری یا �ن  تعداد۔ � دنوں � حا�ن

h. ر/بیماری ن  خ�صہ سا�نہ �ا �ن وری ہونا شائع منی  حصوں رسایئ  قابل ل�ی  � م�زمنی ے۔ �ن  ہو: شامل �زما منی  اس ��

توں •  تعداد۔ �ل � ایونٹس � بیماریوں اور م�ن

 تعداد۔ �ل � اموات •

ی غ�ی  � �ام •  تعداد۔ � دنوں �ل � حا�ن
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 تعداد۔ �ل � کی�ن  � منتق� � نوکری یا �گرمی عم� کردہ پابند •

ح، � وقوعہ • ے: جاتا کیا مطابق � ذیل حساب �ا جس �� �� 

ی غ�ی  � �ام( - ن  سبھی/X 200,000) تعداد � کی�ن  وا� پابندی یا منتق� � نوکری + تعداد � دنوں �ل � حا�ن  گ�ئ  ک�ی  ذریعہ � م�زمنی

ح۔ �ل � واقعہ = تعداد � گھنٹوں � �ام �� 

وری دینا اط�ع � ڈیٹا کو Nike پر بنیاد ماہی سہ • ے۔ �ن  )ہںی  مستثی�  � تقا��  اس کمپنیاں وا� �ار�نان کم � اس یا 10( ��

i. وری کرنا تلخیص � اس اور کرنا ٹریک ا� کرنا، کیپچر کو چوک بھول ایک �ر کو سہولت �ر ع�وہ، � اس ے۔ �ن ��  

 لحاظ � پیما�ن  چوک بھول �  �� ��  چھو ، ہو ے۔ ہوتا تر آسان کرنا حل اور ہوتا آسان نسبتا کرنا تجزیہ �ا ان ہنی ��  

  �ے۔ کرتا کیپچر ڈیٹا �ا�ن  ل�ی  � مطالعوں ساز رجحان تجزیہ؛ شماریای �� 

 کت' � 'م�زم ے کرتا فراہم موقع �ا �� ے۔ تقاضہ بنیادی �ا پروگرام HSE �امیاب جو �� اک،آگہی � داری ذمہ شفٹ رویہ یہ �� ہ ترغیبات اور اش��  وغ�ی

ے۔ کرتا جاگزیں کو اصولوں � �� 

  اط�ع � واقعہ � چوک بھول مسئلہ بنیادی ایک �ا �ار جا�ئ  
�

�ن  حل دہند� ، � کر ے کوششنی  ثقافت کھ� ایک بالواسطہ، یا ہو واسطہ ب� چا��

�ن  تخلیق ے کرنا کوشش � کر اک منی  انداز دار ذمہ ایک کویئ  �ر ذریعہ � جس �� ے۔ کرتا تعاون اور اش��   اط�ع � چوک بھول ��
�

 � م م�ز کو دہند�

��  اضافہ منی  رشتوں �ن  �ام اور کر �ن  تخلیق ماحول محفوظ �ا کر ��  افزایئ  حوصلہ � �ام اجتماعی منی  کر ے۔ گیا پایا کر �� 

  —تربیت .3

ر : اط�ع � بیماری اور ��
�

ن  دہند� ر � مقام اس کو م�زمنی وری ہونا یافتہ تربیت منی  پروگرام � نسق و نظم � بیماری اور �ن ے۔ �ن  مندرجہ کم از کم منی  تربیت ��

 ہوں: شامل ذیل

ر ک� متعلقہ � �ام نظر قطع � شدت • ۔ اط�ع فوری � چوک بھول یا بیماری یا �ن
�

 دہند�

�ن  انجام فرائض � �ام � معمول • ر ک� وا� ڈال�ن  اثر پر ا�لیت � دٮی   مواصلت۔ � اط�ع منی  سلس� � بیماری یا �ن

ر وائزرز اور منیجرز :نسق و نظم �ا بیماری اور �� ر � مقام کو س��  حاصل تربیت اضا�ن  منی  سلس� � پروگرام � نسق و نظم � چوک بھول اور بیماری اور �ن

وری کرنا ے۔ �ن وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت اضا�ن  �� ے: �ن �� 

ر • ۔ پر اط�ع � چوک بھول یا بیماری یا �ن  �ارروایئ

/بنیادی چھان � چوک بھول یا حادثہ • ن  دینا۔ انجام تجزیہ �ا وجہ بنی

 رکھنا۔ برقرار کو رازداری •

 مواصلت۔ ساتھ � �نندگان استفادہ دیگر اور ا�ل�ار طی�  م�زم، •

ر/بیماری •  آنا۔ واپس پر �ام �ا م�زم بعد � �ن

  —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  � اجازت تحریری � م�زم ��

 ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی 
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وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

ر :ری�ارڈز دیگر ے تعلق � سال جس �ا �گز � بیماری یا �ن وری رکھنا کر سنبھال انہنی  تک سال 5 بعد � اختتام � سال اس �� ے۔ �ن �� 

ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ا� ESH 1-15  صفحہ �تابچہ، دسئ�  �ا 

 Nike فارم �ا رپورٹ � واقعہ/حادثہ 

 Nike ر  فارم �گ �ا بیماری/�ں
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور ۔ موجود نظام � دٮی  ہنی

  ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ � ماحول � �ار جا�ئ� وری کرنا تعمیل � تقاضوں کو سپ�ئرز کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروایئ  ل�ی  � کر ے �ن  جیسا ��

ن  مقامی متعلقہ یا معیار اس کہ ے، گیا کیا بیان منی  ضوابط اور قواننی  ہو۔ سخت زیادہ بھی جو ��

 داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ یافتہ، فروغ �ار، طریق اور پالی� متعلق � ماحول � �ار جا�ئ  کہ �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل �ار طریق اور پالی� متعلق � ماحول � �ار جا�ئ  کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق اور پالی� متعلق � ماحول � �ار جا�ئ  م�زمنی

 �� ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور پالی� متعلق � ماحول � �ار جا�ئ  کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تقا�� 

  کرے مہیا جگہ ایک � م�زمت کو م�زم �ر سہولت �ر—فریضہ عمومی .1
�

توں شدہ تسلیم ای� جو � ن  یا موت ل�ی  � ماحول یا م�زم جو ہو پاک � م�ن  سنگنی

ت جسماین  ن�ن  باعث یا ہو باعت �ا م�ن  ہو۔ ام�ان �ا ٮ�

وری کرنا فراہم جگہ معقول اتین  ل�ی  � �ام کو سہولت �ر—جگہ � �ام .2 ے �ن ن  � جس ��  بغ�ی  � خطرے � بہبود اور تحفظ موت، کو ٹھیکیداروں سائٹ آن اور م�زمنی

�ن  انجام �ام وری کرنا فراہم ٹھیکیدار یا م�زم �ن ) فٹ مکعب 37( می��  مکعب 11 کم از کم کو سہولت �ر م�۔ سہولت � دٮی ے �ن ، � مقاصد � �تاب حساب( ��  ل�ی

 ۔)گا جا�ئ  کیا شمار) فٹ 10( می��  3 کو کمروں بڑے �) فٹ 10( می��  3

وری بنانا یقیین  یہ کو سہولت �ر—رکھاؤ رکھ .3 ے �ن ن  جہاں ہنی  گ�ئ  رک� پاک � خطرات ح� سبھی وہ کہ �� ��  سفر یا �ام ٹھیکیداران سائٹ آن اور م�زمنی  کر

۔ وری ہونا شامل منی  اس ،کم از کم  ہنی ے: �ن ��  

a. ۔ منی  حالت مرمی�  اچھی اور خشک صاف، جگہنی  ساری � م�زمت  رکھنی

b. ن  کر الجھ کو گزرگاہوں پیدل� ۔ بنا�ئ  پاک � ر�اوٹوں دیگر اور خطروں � گر  رکھنی

c. �شاور آنکھ پینلز، سبھی � بج/ �ن ن  دهو نس �ا) فٹ 3( می�� 0.9  کم از کم ل�ی  � سامان و ساز ہنگامی دیگر اور اسٹیش�ن  کریں۔ فراہم �لی�ئ

d. ۔ باقاعدہ وقت ہمہ کو ایریا اسٹوریج ن�لرز فائر یا چھت کو سامانوں رکھنی   اندر �) انچ 18( می��  سنی�  45 � اس��
 کریں۔ نہ انبار) ہو کم��  بھی جو(

e. مناسب کو کچرے اور دینا کر صاف فورا کو بہاؤ  �� وری کرنا ضائع � طرٮی ے �ن �� )�  ۔)جائنی  � استعمال نشانیاں انتباہی پر فرش گٮی

f. ن  یا دروازں شفاف جہاں ہوں۔ گیئ  بنایئ  محفوظ � ٹوٹ�ن  سطحنی  شفاف پر دروازں اور کھڑکیاں سبھی   لوگوں منی  پارٹیش�ن
وری ہونا زد نشان انہنی  و�اں ہو خطرہ �ا چل�ن  پیدل � ے۔ �ن �� 
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  آتش کو سہولت �ر—راس��  ن�ا� .4
�

وری کرنا فراہم ذریعہ محفوظ ایک ل�ی  � ن�ل�ن  � حالت ہنگامی دیگر اور زد� ے۔ �ن ��  
وری ہونا شامل منی  اس ،کم از کم  ے: �ن ��  

a. �ہو۔ نہ غلطی منی  راس��  � فرار تک جگہ � تحفظ تاکہ کریں زد نشان انہنی  اور انتظام �ا راستوں � ن�ا 

b. ے" نہنی  "ن�ا� کو گزرگاہوں یا گزر رہ سبھی ان وا� جا�ن  � نہنی  طرف � ن�ا� محفوظ  � ن�ا� محفوظ ک� اور ہوں بند گزرگاہنی  جو کریں۔ زد نشان بطور � ��

۔ ہوین  نہنی  لمی�  زیادہ �) فٹ 50( می�� 16.67 وہ ہوں جای�  � نہ طرف  چاہئنی

c. ۔ بنا�ئ  راس��  ن�ا� ر�اوٹ ب� اور آزادانہ � حصوں سبھی � عمارت  ہوین  نہنی  بند � مضبوطی یا مقفل گاہنی  گزر یا دروازہ بھی کویئ  ل�ی  � رو��ن  کو فرار رکھنی

۔  چاہئنی

d. �ے س�تا ہو شامل ع�قہ یا سیکشن ڈهانچہ، عمارت، منی  جس( � �ار جا�ئ  ایک �ر کہ کریں انتظام طرح اس �ا راستوں � ن�ا  آتش راس��  مختلف دو کم از کم) ��

 
�

�ن  بند � وجہ � حالت ہنگامی دیگر یا زد� ��  فراہم ذرائع متبادل � فرار منی  صورت � ن�ا� پر ہو   ہوں۔ کر

�ن  �ام کو سہولت �ر—روشی�  .5 وری کرنا فراہم روشین  معقول ل�ی  � حا�ت محفوظ � کر ے۔ �ن �� 

�هی .6 ��  اور س�ی �هی کو سہولت �ر—زٮی ��  اور جا�ن  اوپر � زینوں اور س�ی وری کرنا فراہم گلیارہ محفوظ �ا آ�ن  نٮی ے۔ �ن وری کرنا فراہم انہنی  کم، از کم �� ے: �ن ��  

a. ۔)ل�ی  � پائیدانوں زائد یا 4( ریلنگز معیاری 

b. ۔) انچ 22( می��  0.56  کم از کم  چوڑایئ

c. ٹریڈز۔ ساتھ � سطح مزاحم پھسلن 

d. ۔ اور اونچایئ  � پائیدان ہموار منی  پرواز تر تمام � زینوں  چوڑایئ

  اسٹوریج۔ اور لوڈنگ ان لوڈنگ، � سامانوں .7

وری ہونا تشخیص � خطرے شدہ تحریر ضبط ایک وابستہ ساتھ � اسٹوریج اور لوڈنگ ان لوڈنگ، � سامانوں منی  سہولت �ر—تشخیص � خطرے ے۔ �ن �� 

: ہونا شامل کم از کم منی  تشخیص � خطرے �ی   چا��

a. نشاندہی۔ � خطرات تمام وابستہ ساتھ � اسٹوریج اور لوڈنگ ان لوڈنگ، � سامانوں 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات شدہ شناخت  پیمایئ

c. ن  کم یا ختم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نشاندہی � اقدامات � ٮ� ، فعل معائنہ، جٮی ن  ری�نگ پیمایئ  )انسٹالیش�ن

وری کرنا نافذ �ار طریق اور پالیسیاں ای� کو مقام �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .8 ے �ن /ڈاک لوڈنگ جو �� �ن  �ام اندر � سسٹم ری�نگ اور تحفظ � ��  �ا کر

  ہو۔ نمٹاتا معاملہ

a. وع اعمال � لوڈنگ ان اور لوڈنگ �ن  ��   بند منصوبہ غ�ی  � گاڑیوں پہ� � ہو
�

 اقدامات۔ � رو��ن  روان�

b. ئ  جڑے نہنی  کہ اقدامات � بنا�ن  یقیین  یہ� ۔ مستحکم ٹریلرز ہو  ہنی

c. ۔)جائنی  � استعمال گاڑیاں موٹر وا� پاور جب( معائنہ �ا ٹریلرز 

d. ڈاکس لوڈنگ/ �ن  نہنی  استعمال زیر �� ۔ � ان پر ہو  نگہباین

e. انباربنانا محفوظ �ا سامانوں )،  ۔)جھ�اؤ اونچایئ
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f. ن  �ام اور نم��  شناخی�  منفرد ایک پر انسٹالیشن ری�نگ ایک �ر� � وزن زیادہ � زیادہ اور محفوظ �ا کر وری ہونا ڈسٮ� ے۔ �ن �� 

g. ن  یافتہ تربیت �ف ۔ دیں انجام �ام �ا اخراج یا ترامیم مرمتوں، انسٹالیشن، ری�نگ ہی ٹھیکیدار سائٹ آن مستند یا م�زمنی
�

� 

h. وری کرنا مکمل کو فرد مستند معائنہ سا�نہ ایک �ا انسٹالیشن ری�نگ ے �ن ر �ا خطرے � ری�نگ پر جہاں جگہ اس( ��  شناخت �ا �ن

 ۔)ہو موجود خطرہ شدہ

i. ۔ � مرمت � ان اور جا�ئ  دی اط�ع پر طور فوری � نقصان جای�  ڈهانچہ سبھی � نظام � اسٹوریج � سامانوں  جا�ئ

ن —تربیت .9 وری کرنا حاصل تربیت کو م�زمنی ے �ن   ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

۔ متعلق � تحفظ منی  جا�ئ  اور بھال دیکھ عمومی • �ی  رو

 تحفظ۔ عقی�  اور پیمایئ  فعل وابستہ ساتھ � لگا�ن  �اتھ کو سامانوں پر طور دسی�  •

 گنجائش۔ � اسٹوریج محفوظ � ری�نگ •

 دستاویزات .10

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 
وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

 
ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 �ا  نائ�ESH  �4-1 �تابچہ، صفحہ  �ا دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور ۔ موجود نظام � دٮی  ہنی

 ار جا�ئ  کو ٹھیکیداروں اور �ار�نان� � � ر � لحاظ جسماین  جو � حادثات اٮی  �ا) PPE( آ�ت حفاظی�  ذای�  ل�ی  � بچا�ن  ہوں س���  ہو باعث �ا نقص یا �ن

وری کرنا تعمیل � تقاضوں کو سپ�ئرز کریں۔ نافذ اور دیں فروغ پروگرام ے �ن ے، گیا کیا بیان منی  ضوابط قانون، مقامی متعلقہ یا معیار اس کہ جیسا �� �� 

 ہو۔ سخت زیادہ بھی جو

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے العمل نافذ اور یافتہ فروغ پروگرام PPE کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر اس اور �� �� 

HSE � کو نمائندہ PPE وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل پروگرام ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  پروگرام PPE م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � پروگرام PPE کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

وین  اور � چہرے، آنکھوں، آ�ت حفاظی�  ذای�  • � جسماین  یا انجذاب تاکہ ر�اوٹنی  اور خول حفاظی�  اور لباس، حفاظی�  آلہ، حفاظی�  ل�ی  � �وں ب�ی  ذریعہ � راٮ�

ت جسماین  ۔ بچایا � م�ن  جا�ئ

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. �ورت � آ�ت حفاظی�  ذای�  ل�ی  � جن نشاندہی � خطرات ام�این  � ان اور �اموں اٮی ے۔ س�ی�  ہو �ن �� 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. نگ پہ� � سب ول، انجین�ئ ولز انتظامی پر نم��  دو�ے �ن�� ��  غور پر استعمال � آ�ت حفاظی ذای�  منی  آخر اور �ن�� �ئ  کر ا�ن  قابو ہو  � اقدامات � ٮ�

  نفاذ۔ �ا ان اور نشاندہی

ر جسماین  ذریعہ � استعمال � PPE منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کم �ن وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  کم �، جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از ے: �ن �� 

a. دستیاب الحال �ن  کو ٹھیکیدارں PPE � ن  �ا پائیداری ورت حسب اور کرنا تعنی � یا ن�ئ  �ن ن  �ا آ�ت اضا�ن  اٮی وری کرنا تعنی ے �ن  مطلوب کم از کم جو ��

�ن  سامنا �ا خطرات وقت ہم اور ایک �یئ  جہاں ہو۔ کرتا فراہم تحفظ � خطرات بڑے زیادہ �  ترین اع� � خطرے ایک �ر و�اں ہو ام�ان �ا ہو

وری کرنا تجویز � اس ل�ی  � خرید�ن  یا فراہم تحفظ معقول برخ�ف � سطح ے۔ �ن �� 

b. PPE ن  مناسب � استعمال ے جاتا پہنا مطابق � ایپلیکیش�ن ے۔ پڑتا نہنی  اثر �ا اس پر خطرے اضا�ن  ک� اور �� �� 
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c. ے دینا انجام �ام جو اور �ا ڈیزائن محفوظ �ا آ�ت حفاظی�  ذای�  سبھی وری ہونا شدہ تیار � اس �� ے �ن  منی  انداز معت��  اور صحت محافظ ایک اور ��

وری رکھنا برقرار ے۔ �ن  مل� یا) ٹیوٹ انسی�  اسٹینڈرڈ نیشنل امریکن( ANSI اور) ہیلتھ اینڈ سیفی�  آکیوپیشنل فار ٹیوٹ انسی�  نیشنل( NIOSH �ف ��

�ن  پورا پر معیارات ۔ س���  جا ک�ی  قبول یا حاصل ل�ی  � استعمال ہی آئٹم � آ�ت اور لباس حفاظی�  وا� تر �ئ  خریدے ن�ئ  ہنی  شدہ ڈیٹ اپ � PPE ہو

ANSI وری ہونا تصدیق �مطابق ذیل ،)پر و�اں ہو اط�ق جہاں( � معیارات مل� یا ے: �ن �� 

 تحفط: �ا چہرے اور آنکھ •

�ن  کو آنکھ - ر وا� پہنح� وری ل�ی  � تھام روک � �ن ے �ن  چش� حفاظی�  افراد سبھی موجود منی  حصوں وا� خطرے متعلق � آنکھ کہ ��

۔ ، منی  اس پہننی ن ، م�زمنی ، م�قای� ن �ن  � ع���  وا� خطرے � آنکھ شدہ شناخت ک� یا ثالث فریق محققنی ۔ شامل افراد دیگر وا� گزر  ہنی

�ن  فراہم تحفظ کو ا�ل�اروں ان ، � کر وری کرنا مہیا پروٹی���  وا� آنکھ � پ�سٹک اور/یا چش� منی  مقدار �ا�ن  کو ٹھیکیداروں ل�ی ے �ن  جو ��

�ن  خود ا�ل�اران یہ اگر ہو۔ کرتا مہیا تحفظ تک حد مم�نہ زیادہ � زیادہ  مناسب �ا آنکھ ل�ی  � لگا�ن  � اوپر � اس انہنی  تو ہوں لگا��  چش� اٮ�

وری کرنا فراہم تحفظ ے۔ �ن �� 

�ن  - اب دهات، ہویئ  پگھ� ذرات، وا� اڑ ن  م�ن  پر طور ام�این  یا ایروزول، بایو بخارات، یا گیسوں مائعات، کیمیایئ  مائعات، �اسٹک یا ت�ی

��  سامنا �ا ریڈیئیشن � روشین  ن  وقت ہو ز مناسب کو م�زمنی وری کرنا استعمال پروٹی��� ے۔ �ن �� 

ر کو افراد وا� لگا�ن  لینس �انٹیکٹ - وری بھی لگانا تحفط مناسب �ا چہرے اور آنکھ منی  ماحول رساں �ن ے۔ �ن �� 

�ن  - وں وا� اڑ ن �ن  موجود خطرہ � چ�ی ز بغ� وقت � ہو وری کرنا استعمال پروٹی��� ے۔ �ن �� 

وری کرنا استعمال وقت اس خول � چہرے اور چش� - ے �ن  ہو۔ موجود خطرہ �ا چھینٹوں کیمیایئ  جب ��

۔ لگا�ئ  اوپر �) عینک اور چش� حفاظی� ( تحفظ بنیادی � آنکھ �ف خول � چہرے -  جائنی

ن  جو - ، � ان ہنی  لگا��  لینس کردہ تجویز م�زمنی ز � آنکھ ل�ی  اوپر � لینس کردہ تجویز یا ہونا ضم منی  نس�ن  � لحاظ � ڈیزائن تو یا �ا پروٹی���

وری ہونا فٹ � صحیح ے۔ �ن �� 

وری ہونا استعمال ل�ی  � تحفظ خ�ف � تاب�اری � روشین  آ�ت کردہ فٹ ساتھ � لینس فل��  مناسب - ے۔ �ن �ئ  ج�� ��  لینس وا� شیڈ اور ہو

��  نہنی  لینس فل��  تک تب  ہو۔ گیئ  � نہ نشاندہی یا ہو لگا نہ نشان �ا طرح اس پر ان تک جب ہنی  ہو

 تحفظ: �ا � •

ن  سبھی م�وف منی  �ام متفرق دیگر اور تعم�ی  تحفظ �ا � - وری کرنا استعمال ا� انہنی  اور کرنا مہیا کو ٹھیکیداروں اور م�زمنی ے۔ �ن ��  

ی تحفظ �ا � - وں، موجود پر سائٹس تعم�ی ے مطلوب لگانا بھی وقت اس � م�قاتیوں اور �اروں معائنہ انجین�ئ �ن  جب �� ن  یا وا� گر  متعنی

  ہوں۔ موجود خطرات � �ام متعلق � بج� یا اشیاء

� � اشیاء دار دهار اور جا�ئ  کیا جاری پر طور �زمی گارڈز کیپس/اس�ل بمپ - �ن  کو کھوپڑی � راٮ� ۔ لگایا ل�ی  � تحفظ � زخم وا� پہنح�  جا�ئ

�ن  یا قوت وا� اثر زیادہ وہ کیونکہ جا�ئ  کیا نہ استعمال بطور � متبادل � کیپس/ہیٹس حفاظی�  انہنی  تاہم، وں وا� گر ن  تحفظ � نفوذ � چ�ی

��  نہنی  مہیا ۔ کر  ہنی
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 تحفظ: �ا پ�ی  •

��  حفاظی�  حامل � تحفظ � تصادم - ے جاتا کیا تقاضہ �ا پہن�ن  وقت اس بوٹ یا جو � پرزوں اشیاء، پیکیجز، � ٹولز بھاری جب ��  سامان جٮی

ے جا کر � ے لگا �اتھ انہنی  یا ہوں ر�� وں اشیاء جہاں ل�ی  � �گرمیوں دیگر ان اور ہوں؛ س�ی�  گر جو ہوں ر��   ہوں۔ س�ی�  گر پر پ�ی

��  حفاظی�  حامل � تحفظ � دباؤ -  دیگر یا �گرمیوں عم� مشتمل پر) �اروں وا� اٹ�ا�ن  کو سامانوں پر طور دسی� ( ٹرکس اسکڈ بوٹ یا جو

وں � م�زم ک� پر طور ام�این  آ�ت یا سامان منی  جن ہنی  مطلوب ل�ی  � �گرمیوں ۔ س���  لڑهک پر پ�ی   ہنی

��  حفاظی�  حامل � تحفظ � سوراخ - یں دار دهار جہاں ہنی  مطلوب جگہ اس بوٹ یا جو ن � چ�ی ، جٮی  اسٹیپل، بڑے اسکریو، میخ، تار، کیلنی

ن  دهات ردی یا ے۔ س�ی�  آ چوٹ منی  پ�ی  � وجہ � جس ہنی  س���  گر اوپر � م�زمنی �� 

 تحفظ: �ا �اتھ •

وری پہننا وقت اس دستا�ن  مناسب - ے �ن  انتہایئ  � حرارت درجہ م�ن  اور بایولوجی�ل جلن، سوراخ، خراش، زخم، کٹ، کیمی�لز، جب ��

  ہوں۔ موجود خطرات � حا�ت

  � دستانوں انتخاب �ا دستا�ن  -
�

وری ہونا پر بنیاد � خطرات موجود اور مدت � استعمال حا�ت، خصوصیات، وا� �ارکرد� ے۔ �ن  ہی ایک ��

  ہوگا۔ نہنی  �ارگر منی  صورتحال �ر دستانہ �ا قسم

 :)ع�وہ � دستانوں( تحفظ �ا جلد •

�ن  چھینٹنی  کیمیایئ  پر جسم جب جا�ئ  لگایا وقت اس تحفظ �ا جلد -  نقصان کو جلد جو ہوں آ�ئشنی  ای� منی  ہوا کرہ جہاں ہو، ام�ان �ا پڑ

یٹ � م�زم ک� آ�ئشنی  وہ جب یا ہوں س�ی�  ہو جذب منی  جلد یا ہوں س�ی�  پہنچا وں وا� اس�� �  �ا مقدار � کوریج ہوں۔ موجود پر ک��

ے ہوتا منح� پر ح� اس � جسم انحصار ول زیر معمول ہو۔ ام�ان �ا آ�ن  منی  زد جو �� ، � �ارروائیوں �ن�� ے؛ س�ی�  ہو �ا�ن  عبا ایک ل�ی �� � 

�ن  اوپر � ے۔ س�ی�  ہو مطلوب عبا وا� جسم پورے ل�ی  � �ام وا� ہو ��  

a. شدہ خراب PPE � ن  اط�ع�  �ار۔ طریق ل�ی  � بدل�ن  اور دٮی

b. ،مناسب اور جائنی  رک� منی  حالت عم� اچھی صاف  �� ۔ ک�ی  اسٹور � طرٮی  جائنی

c. ۔ � مرمت � ان اور جائنی  ک�ی  فراہم معاوضہ ب� ذریعہ � آجر  جا�ئ

d. ۔ کیا معائنہ �ا ان پر طور ماہی سہ کم از کم  جا�ئ

۔ کیا سال �ر کم از کم بعد � اس اور وقت � تفویض ابتدایئ  اہتمام �ا تربیت—تربیت .3 وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت جا�ئ ے: �ن �� 

ے مطلوب وقت کس اور PPE سا کون •  لیمینیشن۔ �ا PPE اور ��

• PPE مفید مینٹیننس، بھال، دیکھ اور استعمال مناسب �ا  
�

 ضیاع۔ اور زند�

وری کرنا حاصل تربیت منی  بھال دیکھ اور استعمال مناسب � PPE ا� ہو مطلوب پہننا PPE ل�ی  � �ارکن جس • ے۔ �ن  � وقفہ وقفہ ��

ن  ذریعہ � ٹھیکیداروں ورت، حسب کو م�زمنی وری کرنا پیش تربیت دوبارہ �ن ے۔ �ن  یافتہ تربیت ل�ی  � جان�اری � ذیل درج کم از کم کو م�زم �ر ��

وری ہونا ے: �ن �� 
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- PPE وری کیوں اور کب ے۔ �ن �� 

۔ �زمی آ�ت حفاظی�  ذای�  � کون -  ہنی

��  مناسب کو PPE ذای�  - ۔ لگایا اور کیا ایڈجسٹ اتارا، پہنا، طرح کس � طرٮی  جا�ئ

- PPE � پابندیاں۔ 

- PPE � مفید مینٹیننس، بھال، دیکھ مناسب  
�

 ضیاع۔ اور زند�

ی - ز، گلیارے،( حصوں عمومی کو ا�ل�ار متعلق � مکسنگ اور لیباری�� ہ دفاتر، روم، ریسٹ ح�، � ک�ا�ن  ایلیوی�� �ن  داخل منی ) وغ�ی  � ہو

�ن  اتار کوٹ وا� لیب اور دستا�ن  قبل وری دینا �دایت � دٮی ے۔ �ن ت پر طور ام�این  ��  ل�ی  � حمل و نقل � ایجنٹس یا سامانوں رساں م�ن

ز � درجہ دو�ے وری کرنا استعمال �نٹی�ن ے۔ �ن �� 

�ن  تقاضہ �ا استعمال � PPE کو م�زم �ر - �ن  انجام �ام وا� کر �ن  اجازت � دٮی ��  مناسب قبل � دٮی  استعمال اس اور تربیت � PPE � طرٮی

�ن  وری کرنا مظا�رہ �ا بوجھ سمجھ � ا�لیت � کر ے۔ �ن �� 

وری دینا انجام وقت اس نو تشخیص � جا�ئ  • ے �ن � جب ��  ہوں۔ س���  بن باعث �ا خطرات اضا�ن  یا ن�ئ  جو ہوں متعارف �ارروائیاں یا آ�ت ن�ئ  اٮی

۔ � پیمایئ  قدر دوبارہ � پائیداری � کردہ منتخب قبل ازیں تو ہو یافتہ وارنی�  اگر اور جا�ئ  لیا جائزہ پر طور �زمی �ا ری�ارڈوں � حاد��  •  جا�ئ

ی جب • ن  یہ پاس � انتظامیہ � فی��� �ن  یقنی �ن  استعمال � صحیح PPE کو اس تھی گیئ  دی تربیت کو جس م�زم متاثرہ کویئ  کہ ہو وجہ � کر  کر

ے نہنی  ا�لیت یا بوجھ سمجھ مطلوبہ ل�ی  � وائزر تو �� � پر مینیجر/س�� ن  اٮی ے۔ �زم دینا تربیت دوبارہ کو م�زمنی �� 

ے ہوی�  مطلوب بھی وقت اس تربیت دوبارہ • وک کو تربیت سابقہ جو ہوں ہویئ  تبدیلیاں ای� منی  PPE یا �ار جا�ئ  جب ��  جب یا ہوں دیی�  قرار م��

 ہوں۔ موجود خامیاں منی  استعمال � آ�ت حفاظی�  ذای�  کردہ تفویض اور جان�اری � م�زم متاثرہ

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. تک۔ سال 3 کم از کم ری�ارڈز � معائنہ 
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ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 �ا  نائ�ESH  �1-7   �تابچہ، صفحہ  �ا دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � خطرات � پیمایئ  فعل�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروایئ  ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � پروگرام � پیمایئ  فعل کہ �� ��  

HSE � ا� دینا، تشکیل جائزہ سا�نہ ل�ی  � �ار طریق اور پالیسیوں � پیمایئ  فعل اور کیپنگ ری�ارڈ تربیت، �ار، طریق تحریری تشخیص، � خطرے کو نمائندہ 

وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت HSE م�زمنی  طریق � پیمایئ  فعل تعلق �ا ان کیونکہ ہنی  ر��

ے۔ ہوتا � �ار �� 

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � پیمایئ  فعل کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

ے۔ کرنا فٹ ذریعہ � ڈیزائن � �ار طریق اور آ�ت �، لحاظ � ان ہنی  س���  کر �ام لوگ جو پیمایئ  فعل • �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام ل�ی  � �ام �ر کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. شناخت۔ � خطرات وابستہ � ان اور �اموں 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ولز ل�ی  � کر �،( شناخت � �ن��  ۔)روٹیشن جاب ڈیزائن، �ا ح� � �ام جٮی

�ن  ازالہ �ا خطرات � پیمایئ  فعل کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالسیاں .2 وری رکھنا العمل نافذ �ار طریق � کر ے۔ �ن ، �ار طریق ��  شامل ذیل درج کم، از کم منی

وری ہونا ے: �ن �� 

a.  �عوارض استخواین  عض�ی )MSDs(، اور ع�مات اور نشانیوں � ان MSD � ۔ اط�ع بروقت � خطرات
�

 دہند�

b. جائزہ۔ �ا تجاویز � م�زم متعلق � امور � پیمایئ  فعل اور ہنی  شامل مواص�ت موقت منی  بارے � پیمایئ  فعل منی  جس �ارروایئ  � مشغولیت � م�زم 

c. ن  ٹھیک کو مسائل ان � پیمایئ  فعل� ر اور خطرات � پیمایئ  فعل جو �ارروایئ  � کر   اط�ع � رجحانات � �ن
�

 ہوں۔ گ�ئ  ک�ی  پیش معرفت � دہند�

d. گرمیوں مکرر� � ، ۔ جا��  ک�ی  فراہم مواقع � تبدیلیوں منی  �گرمی یا وق�ن  ل�ی  ہنی

e. ن  ورک کمپیوٹر انفرادی  تشخیص۔ � اسٹیش�ن

f. کرنا۔ ضم منی  ڈیزائن � �ارروائیوں اور آ�ت کو پیمایئ  فعل 
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وری ہونا یافتہ تربیت کو افراد سبھی شامل منی  �اموں مشتمل پر خطرات متعلق � پیمایئ  فعل—تربیت .3 ے۔ �ن وری ہونا شامل منی  تربیت �� ے: �ن �� 

 ع�مات۔ اور نشانیاں � ان اور MSDs عمومی •

  اط�ع بروقت � ع�مات اور نشانیوں � ان اور MSDs عمومی •
�

ا�ن  دے نہنی  اط�ع � ان بروقت اور اہمیت � دہند�  عواقب۔ � ٮ�

�ن  اط�ع � ع�مات اور نشانیوں � ان اور MSDs عمومی منی  �ار جا�ئ  •  طریقہ۔ �ا دٮی

• MSD � ۔ � �گرمیوں عم� اور نوکریاں، عوامل، � خطرے وابستہ � خطرات  قسمنی

�ن  تخفیف منی  عوامل � خطرے • ��  مستعمل ل�ی  � کر  آ�ت۔ یا ٹولز طرٮی

 تخصیصات۔ � پروگرام پیمایئ  فعل � سائٹ •

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت

ر متعلق � پیمایئ  فعل ری�ارڈز: � واقعہ وری رکھنا کر سنبھال تک سال 5 کم از کم ری�ارڈز � بیماری اور �ن ے۔ �ن �� 

 تشخیصات۔ � اسٹیشن ورک � پیمایئ  فعل انفرادی اور تشخیص � خطرے موجودہ :ری�ارڈز دیگر

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� حفظ فراہم تر ت عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike ر/ب  ۔Code Leadership Standard�ا نظم و نسق"  یمار ی"�ں

 Nike  ا�ESH  �15-5�تابچہ، صفحہ  �ا دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  پیش دوران � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن �ن  جواب �ا ان اور بح�  دٮی

 ۔ہنی  موجود نظام �

 ن  �ام� �ن  کر ہو � ان یا پر سطحوں �، سطحوں � کر �ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � گر ن  اور ل�ی  � کر �ن  کو ٹھیکیداروں یا م�زمنی وں وا� گر ن  � چ�ی

 کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق ل�ی  � بچا�ن  � ٹکرا�ن 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن �ن  کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � تحفظ � گر �� 

HSE � ن  کو نمائندہ� وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � تحفظ � گر ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� �ن  م�زمنی ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � تحفظ � گر ۔ ر��  ہنی

 � �ن  کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � تحفظ � گر ے۔ �ن �� 

 تعریفات

•  �� � اجزاء � آ�ت حفاظی�  شدہ منظور ایک، �یئ  نظام �ا تحفظ � گر �ن  جذب کو ج�ٹ� پٹیاں، � بانده�ن  پر بدن جٮی �، وا� کر �ن  کم رفتار ر ، وا� کر  ڈیوائ�ن

ن  �ئف عمودی �ن  پر طور آزادانہ جو اینکریج، اور �ئ�ن �ئ  جڑے منی  آپس ل�ی  � رو��ن  � گر ے۔ ہوتا استعمال �ا ہوں، ہو �� 

 تقا�� 

�ن  یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 وری رکھنا تشخیص � خطرے � گر ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. اموں� � � �ن  � ش�ئ  یا م�زم ک� منی  جس نشاندہی � اعمال اٮی  ہو۔ خطرہ �ا گر

b.  ن  �ام پر اونچایئ� ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � �اموں مشتمل پر کر  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر  نفاذ۔ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ�

�ن  منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کم کو خطرے � ٹکرا�ن  � ش�ئ  وا� گرین  یا � گر وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن   �، جس ��
وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم ے: �ن �� 

a.  1.8 ��ے۔ مطلوب پی�  وا� جا�ن  لگایئ  پر بدن پورے مدنظر � اونچایئ  محفوظ غ�ی  بھی ک� زیادہ � اس یا) فٹ 6( می �� 

b. ن  استعمال بار �ر� �ن  بعد � اس اور پہ� � کر وری ہونا معائنہ �ا آ�ت � تحفظ � گر ے۔ �ن �� 

c.  ن�  معائنہ۔ ما�انہ �ا آ�ت � تحفظ � گر

d.  ن�  اسٹوریج۔ اور صفایئ  مینٹیننس، باقاعدہ �ا آ�ت � تحفظ � گر

e.  ن�  استعمال۔ مناسب �ا نظاموں � تحفظ � گر

f. بنانا۔ محفوظ انہنی  اور اسٹوریج ہینڈلنگ، مناسب � سامان اور ٹولز 

g. ن  � سامان یا جا�ن  گر جہاں رسایئ  محدود تک جگہوں ان�  ہو۔ خطرہ �ا گر
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h. ار۔ طریق ہنگامی شدہ تحریر ضبط ل�ی  � ن�ال�ن  کو �ارکن زخمی� 

i. هی�  تحفظ: �ا س�ی

ی •  ۔انوین��

 استعمال۔ محفوظ •

۔ � معائنہ •  تقا�ن

j.  2.1 ��ن  سبھی اونچی زیادہ �) فٹ 7( می �هیوں متعنی وری ہونا بنا پنجرہ ایک طرف چاروں � ان پر اونچایئ  �) فٹ 7( می��  2.1  منی  س�ی ے۔ �ن �� 

k.  معائنہ اور مینٹیننس استعمال، محفوظ �ا آ�ت � رسایئ )،� ہ مچان، لفٹ، ایریل اور قینچی آدمی، جٮی  )وغ�ی

l. مدخل: منی  دیوار اور فلور 

 پر چوکیوں اور جنگلہ درمیاین  جنگلہ، اوپری( پائیدان اور ریلنگ معیاری ہوں س���  گر دور زیادہ �) فٹ 4( می��  1.2 لوگ جہاں جگہ ای� بھی کویئ  •

�ی  ہوین  گھری منی  سمتوں کھ� سبھی ذریعہ �) ریلنگ معیاری مشتمل �ن  ڈه�ن، جب � وقت اس سوا�ئ  چا�� ن  یا زٮی �هی متعنی  دروازہ داخ� ایک طرف � س�ی

 ہو۔

�ن  � آ�ت یا سامان کر ہو � جگہ کھ� � فرش یا دیوار ک� جہاں •  بنایا محفوظ �زما � اسکرین محیط یا پائیدان ایک مدخل پر و�اں ہو خطرہ ام�این  �ا گر

 ہو۔ گیا

ن  متاثرہ سبھی—تربیت .3 �ن  ل�ی  � م�زمنی ۔ کیا سال �ر کم از کم بعد � اس اور وقت � تفویض ابتدایئ  اہتمام �ا تربیت بابت � ت�نیکوں � بچاؤ � گر  کم منی  تربیت جا�ئ

وری ہونا شامل کم از ے: �ن �� 

�ن  • ے۔ س�تا ہو کو کس سامنا �ا خطرات � گر �� 

 کریں۔ کم اور پہچاننی  طرح کس کو خطرات •

�ن  منی  ح� � �ام •  نوعیت۔ � خطرات � گر

�ن  معائنہ اور بھال دیکھ � نظام •  �ار۔ طریقہ درست ل�ی  � کر

�ن  •  عملدرآمد۔ اور استعمال �ا تحفظ � گر

�ن  •  حدود۔ � وزن زیادہ � زیادہ ل�ی  � اجزاء � تحفظ � گر

�هی ن  متاثرہ سبھی محیط پر تقاضوں � معائنہ اور استعمال محفوظ :تحفظ �ا س�ی �هی ل�ی  � م�زمنی  گا۔ جا�ئ  کیا اہتمام �ا تربیت بابت � تحفظ متعلق � س�ی

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ن ( فارموں معائنہ� �هیاں اور تحفظ � گر وری رکھنا کر سنبھال تک سال 3 کم از کم کو) س�ی ے۔ �ن ��  
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ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike  ا�ESH  �19-7�تابچہ، صفحہ  �ا دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � آوری عمل � ٹریفک � راس��  پیدل اور گاڑیوں موٹر وا� چل�ن  � پاور�  دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � کر

ں۔ نافذ اور وری کرنا تعمیل � تقاضوں کو ٹھیکیدار ک�ی ے �ن ن  مقامی متعلقہ یا معیار اس کہ جیسا �� ے، گیا کیا بیان منی  ضوابط اور قواننی  زیادہ بھی جو ��

 ہو۔ سخت

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � پروگرام) PMV( گاڑی موٹر وا� چل�ن  � پاور کہ �� �� 

HSE � کو نمائندہ PMV � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل مینٹیننس تدار� اور تربیت �ار، طریق ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � PMV م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � تربیت اور �ار طریق � PMV کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

ے گاڑی ده�ا بھی کویئ  وا� پاور موبائل) PMV( گاڑی موٹر وا� چل��  � پاور • ، � سامان جو �� ، جا�ن ل�ن ، دهکٮی �ن ، کھینح� �ن  انبار اٹ�ا�ن  استعمال ل�ی  � بانده�ن  یا کر

ے۔ جای�  � ، ٹرک، پیلیٹ لفٹس، فورک پر طور عام انہنی  ��   موٹر ٹرکس، فارم پلیٹ ٹری���
�

 جانا بطور � ٹرک لفٹ اور ٹرک فورک ٹرک رائیڈر ٹرک، دسی�  ل�

ے۔ جاتا �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے � PMV شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل منی  جس ��

a. سبھی PMV’s شناخت۔ � خطرات وابستہ � ان اور 

b. PMV’s � ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ  پیمایئ

c. ن  کم یا ختم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر   نشاندہی۔ � اقدامات � ٮ�

وری رکھنا نافذ پروگرام �ا گاڑی موٹر وا� پاور کو مقام �ر—�ار طریق .2 ے �ن  ہو: محیط پر ذیل درج کم از کم جو ��

a. حفاظی�  � گاڑی :  تقا�ن

 ہو۔ زد نشان پر طور مریئ  ص�حیت � وزن •

 نظام۔ �ا مزاحمت •

�( نظام انتباہی •  ۔)�ارن یا ا�رم روشیاں، جٮی

�ن  منی  حصوں وا� لفٹ اون��  •  تحفظ۔ � اشیاء وا� گر

۔ اور �ار طریق � آپریٹنگ محفوظ • �ی  رو
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b. ۔)معائ�ن  دستوری کویئ  � لوازمات اور آ�ت � ٹرک لفٹ بشمول( مینٹیننس تدار� جای�  وقفہ 

 کرنا۔ مرمت اور ن�النا پر طور فوری کو آ�ت ناقص •

۔ جانا دیا انجام ذریعہ � فرد مستند �ف �ام �ا مرمت • �ی  چا��

c. ن  �ام�  معائنہ۔ قبل � استعمال ل�ی  � بنا�ن  یقیین  حالت محفوط � کر

d. اصول۔ � آپریٹنگ محفوظ تحریری 

e. اور راستوں پیدل PMV’s کرنا۔ الگ کو 

f. ۔ اط�ع � چوک بھول اور حادثات تمام
�

 دہند�

g. ی وری ہونا مامون اور محفوظ ح� � ریفلنگ اور چارجنگ بی�� ے: �ن �� 

وری ہونا یافتہ تحفظ � ایلیمنٹس اور ہوا ڈه�ا محفوظ، �ا چارجرز • ے۔ �ن �� 

 ۔)می��  30( فٹ 100 •

 آ�ت۔ وا� اقدام جوای�  � بہاؤ اور آ�ت حفاظی�  ذای�  مناسب •

/شاور � آنکھ • ۔ دستیاب سہولیات � ده�یئ  ہنی

h. کو رکھاؤ رکھ PMV’s � وری دینا اجازت � درآمد عمل محفوظ ے۔ �ن �� 

وری کرنا نافذ �ار طریق � نسق و نظم � ٹریفک کو سہولت �ر—نسق و نظم �ا ٹریفک .3 ے �ن  درج ل�ی  � حمل و نقل تمام وا� موٹر کم، از کم منی  جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ذیل ے: �ن �� 

a. ن  ریورس و�اں ہو ممکن جہاں� ورت � کر �ن  ختم یا کم �ن  خوض۔ و غور پر نظام یکطرفہ ل�ی  � کر

b. ن  ریورس کو گاڑیوں� �،( تحفظ مدنظر � کر ہ اسپاٹر، ا�رمز، ریورسنگ جٮی  ۔)وغ�ی

c. رفتار۔ حد پر سائٹ 

d. ۔)ہو س�تا جا کیا نہنی  دفع کو مقام نادیدہ اگر( استعمال �ا عدسہ محدب پر مقامات نادیدہ 

e.  وین  مینٹیننس۔ اور تنصیب � روشنیوں ب�ی

f.  �آ�ت حفاظی�  ذای )،� ��  حفاظی�  جی�ٹس، وا� مرئیت �ا�ن  جٮی ہ جو  ۔)وغ�ی

g. اصول۔ � ڈرائیونگ پر سائٹ 

h. ول �ا ڈرائیوروں خارجی ،( �ن��  ۔)انتظامات � انتظار اور نو��  سگریٹ اصول، � سائٹ جس�ی

i. وری ہونا منی  حالت عم� اچھی گاڑیاں ے �ن �� )،� ہ ٹائروں بریک، روشنیوں، جٮی  ۔)ہو گیا رکھا پر طور باقاعدہ کو وغ�ی

j. ن  اور ڈرائیوروں دوران � لوڈنگ ان اور لوڈنگ  تحفظ۔ �ا م�زمنی

k. داخل منی  سہولت  �� ن  وقت ہو  تحفظ۔ �ا م�زمنی

l. ن  سبھی ی تو یا کو م�زمنی �ی  ہونا یافتہ �ئسنس � ایجن� یا بلدیہ ��اری اور/یا پروگرام �ٹیفکیشن � فی���  � گاڑی و�اں ہو اط�ق قابل جہاں چا��

۔ دی ساخت   جا�ئ
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 کو واقعات متعلقہ � ٹریفک ل�ی  � حمل و نقل � �ارکن بھی با�ر اور بھی اندر � سہولت کو سہولت �ر—پروگرام �ا فروغ � تحفظ متعلق � حمل و نقل .4

�ن  ختم یا کم ، تعلیم � طرز حفاظی�  گ�ئ  بنا�ئ  ل�ی  � کر �ن �ن  تربیت دٮی �ن  نافذ ا� اور دٮی وری رکھنا نافد پروگرام ایک ل�ی  � کر ے۔ �ن  � ذیل درج منی  پروگرام ��

امات ن : ہونا شامل ال�� �ی  چا��

a. استعمال۔ �ا ہیلمٹ اور بیلٹ سیٹ 

b. ن  داخل منی  ام�ک � سہولت�   تحفظ۔ �ا والوں چل�ن  پیدل وقت � آ�ن  با�ر � و�اں اور ہو

c. ول۔ پر رفتار  �ن��

d. روک۔ بچہ 

e.  ��چ�نا۔ گاڑی منی  ن 

f. بیمہ۔ اور �ئسنسنگ 

ز � گاڑیوں موٹر سبھی وا� پاور—پیمایئ  قدر طی�  .5 ۔ ہونا قادر پر چ��ن  گاڑیاں موٹر وا� پاور منی  انداز تر محفوظ ایک � لحاظ جسماین  کو آپری�� �ی  چا��

 —تربیت .6

وری کرنا حاصل �ٹیفکیشن اور تربیت منی  سلس� � پروگرام � گاڑی موٹر وا� پاور � مقام اس کو م�زموں :ڈرائیور مصدقہ �ا گاڑی موٹر وا� پاور ے۔ �ن �� 

�ن  استعمال PMV کو آپری��  ک� بغ�ی  � نگراین  قریی�  اور مسلسل پیمایئ  قدر اور تربیت تمام وری ہونا مکمل قبل � جا�ن  د�ی  اجازت � کر ے۔ �ن  منی  تربیت ��

وری ہونا شامل ذیل درج ے: �ن �� 

 �ا اس ذریعہ � یابندہ تربیت اور نمائش ذریعہ � دہندہ تربیت( ا�لیتنی  عم� اور تدریس باضابطہ ل�ی  � PMV � قسم �ر وا� جا�ن  چ�یئ  •

 ۔)مظا�رہ

 �ار۔ طریق اور اصول مخصوص � سائٹ •

 مینٹیننس۔ اور مرمتنی  معائنہ، •

  � آپری��  منی  �ار جا�ئ  •
�

۔ قدر � �ارکرد�  پیمایئ

�ن  واپس �ٹیفکیشن مدنظر � تعمیل اور/یاعدم استعمال بیجا � تقاضوں مذکورہ •  پالی� � لٮی

ن  بھی کویئ  � منی  ذیل درج :ٹریننگ ریفری��  وری کرنا فراہم ٹریننگ ریفری��  منی  عنوانات متعلقہ پر آ�ن  پیش چ�ی ے: �ن �� 

�ئ  چ���  گاڑی منی  انداز محفوظ غ�ی  کو آپری��  •  ہو۔ گیا دیکھا ہو

 ہو۔ ر�ا ملوث منی  واقعہ � چوک بھول یا حادثہ ک� آپری��  •

��  محفوظ آپری��  کہ ہو ہوتا انکشاف یہ � جس ہو ہویئ  موصول پیمایئ  قدر ای� کو آپری��  • ے۔ ر�ا چ� نہنی  گاڑی � طرٮی �� 

 ہو۔ گیا دیا کر تفویض ل�ی  � چ��ن  PMV � قسم مختلف ایک کو آپری��  •

� منی  حا�ت � �ار جا�ئ  یا �ار طریق پالیسیوں، • ��  محفوظ PMV جو تبدیلیاں منی  انداز اٮی  ہوں۔ س�ی�  ڈال اثر پر چ��ن  � طرٮی

  � آپری��  PMV �ر اور ٹریننگ ریفری��  بار، ایک پر سال 3 �ر •
�

 گا۔ جا�ئ  کیا اہتمام �ا پیمایئ  قدر � �ارکرد�
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وری ہونا منی  نگراین  قریی�  � دہندہ تربیت ک� شدہ منظور ذریعہ � انتظامیہ اہتمام �ا تربیت :دہندہ تربیت ے۔ �ن  گاڑی موٹر وا� پاور ان کو دہندہ تربیت ��

وری ہونا ا�لیتنی  اور معلومات �ا�ن  �) گاڑیوں( ے �ن ن�ن  دہندہ تربیت ایک وہ پر جس �� ��  تربیت ل�ی  � ٮ� ۔ دٮی  ہنی

  دستاویزات .7

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � پیمایئ  قدر � ڈرائیور اور تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر :ری�ارڈز طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  � اجازت تحریری � م�زم ��

 ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیصات۔ � خطرے موجودہ 

b. ن  3 کو فارموں معائنہ وا� قبل � استعمال� وری رکھنا کر سنبھال تک مہٮی ے۔ �ن �� 

c. گاڑی موٹر وا� پاور کو ری�ارڈز � مرمت اور مینٹیننس �  
�

وری رکھنا کر سنبھال تک زند� ے۔ �ن �� 

d. ہو۔ اط�ق قابل جہاں ری�ارڈز معائنہ � فریق تی�ے 

 

 

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike  ا�ESH  �1-8�تابچہ، صفحہ  �ا دسئ 

 



 �  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  تحفظ �ا مشںی

ن مش  2017ستم��   60صفحہ  – CLS�ا تحفظ  نی

 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ہنی  موجود نظام � دٮی

  ی محفوظ غ�ی �ن  سبب � مشی�ن ر وا� ہو �ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � �ن  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروایئ  ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ن  کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � تحفظ � مشنی �� 

HSE � ن  کو نمائندہ وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � تحفظ � مشنی ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ن  م�زمنی ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � تحفظ � مشنی ۔ ر��  ہنی

 � ن  کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � تحفظ � مشنی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

�  کوالیفائیڈ • ن  وہ مشںی ے ہوی�  مشنی ن  ذریعہ � انسپ���  مصدقہ ک� پیمایئ  قدر � جس �� ن  ا�قوامی بنی �ن  مطابق � معیار � تحفظ � مشنی ن  اور ہو  متعلق � مشنی

�ن  ک�ی  کم تک سطح قبول قابل ایک کو خطرات ے۔ ہوی�  گیئ  � نا� � ہو �� 

ے ہوتا فرد ایک انسپ���  مصدقہ • ن  پر بنیاد � تجربہ اور تربیت جو �� ن  ا�قوامی بنی ن  � لحاظ � معیارات � تحفظ � مشنی ے۔ س�تا کر پیمایئ  قدر � مشنی  پر، طور عام ��

ے۔ ہوی�  گیئ  � ذریعہ � ثالث فریق مند بھروسہ ایک تصدیق � فرد اس �� 

ن  وہ معیارات A ٹائپ • ��  احاطہ �ا اصط�ح اور تقاضوں � ڈیزائن محفوظ عمومی جو ہنی  معیارات ا�قوامی بنی ی جو ہنی  کر   ہنی  س���  جا ک�ی  �گو پر مشی�ن
)،� ی – ISO12100 جٮی  )تحفظ �ا مشی�ن

ن  معیارات B ٹائپ • ک ا�قوامی بنی ی جو ہنی  تحفظ ج�ن ��  ازالہ �ا پہلوؤں مخصوص � نگہباین  منی  سلس� � رینج یا سیٹ ضمین  ایک � مشی�ن   ہنی  کر
)،� ی�ل � مشینوں – EIC 60204-1 جٮی   ۔)آ�ت الی���

ن  وہ اسٹینڈرڈز C ٹائپ • ��  معیارات ا�قوامی بنی ن  جو ہنی  ہو ��  مخصوص ساتھ � قسم � مشنی �( ہنی  ہو ن  س�یئ  جٮی  )مشنی

• CE ے ہوتا اقرارنامہ خود از ایک �نفرمیی�  آف ڈی�لریشن ے س�تا جا کیا بھی ذریعہ � فریق تی�ے جو( �� ن  ایک جو) �� ے کرتا وینڈر مشنی ے بتاتا جو �� ن  کہ �� ن  مشنی /بنی  یوری�

ن  ا�قوامی ے مطابق � معیارات � تحفظ مشنی ے۔ جاتا کیا نظم �ا خطرے تک سطح قبول قابل ایک اور �� وری اترنا پورا پر ضوابط مقامی یا معیار اس مشیننی  �� ے �ن  جو – ��

 ہو۔ تر اع� بھی

• SAFE  ن  مشینںی �ن  کیپچر کو تحفظ مجموعی � مشنی ے ہوتا پیمانہ �ا کر ے جاتا کیا بطور � اوسط � مشینوں �ل حساب �ا جس -- �� ے ہوتا مشتمل پر مشینوں ان اور ��  جو ��

ن  مع( تشخیص � خطرے � سہولت + مشیننی  کوالیفائیڈ  ہوی�  تربیت/�ٹیفکیشن تدری� � �ام + �ام �ا معیار حفاطی�  + تجزیہ �ا خطرے � �ام +) اثرات � مشنی

۔ ۔ ہوں مشتمل پر مینٹیننس اور عملدرآمد عنا� سبھی ہنی
�

� 
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 تقا�� 

ن  بند دستاویز ایک پاس � سہولت �ر—تشخیص � ے خطر .1 وری ہونا �ارروایئ  � تشخیص � خطرے � تحفظ � مشنی ے �ن  تقا�ن  کم از کم ذیل درج اور ��

ے: � ہونا العمل نافذ ��  

a. وے۔ �ا آ�ت اور مشینوں سبھی مدنظر � خطرات� 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نفاذ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ� �کس، گارڈز، مقررہ جٮی ولز دسی�  دو ان��   ۔)�ن��

ی محفوظ غ�ی  منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ر � مشی�ن �ن  ختم یا کم کو خطرے � �ن وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  �، جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم ے: �ن ��  

a.  ن ے ہوی�  فائل ت�نی� ایک – خریداریاں � مشنی ے( انسپ���  مصدقہ ایک جو �� وین  چا�� ے ہوی�  دستیاب پاس �) خارجی یا ہو ب�ی  � مکمل ذریعہ � اس اور ��

ے جای�  ے: ہوی�  شامل ذیل درج کم از کم منی  جس �� �� 

i. ی  )مساوی � اس یا ISO 12100( تشخیص � خطرے � مشی�ن

ii. اراتیمع وری� ی  )EIC 60204-1 2006/42  �ٹویڈائر فی� یس وری� ی �ل،ی��� یال/EC – ن مش   ی�زم I مہی�ا تحفظ ضم نی
، اور کویئ   �ا مظا�رہ۔ لیتعم بڑا ہو اس � یجو بھ ارات،یمع یانضباط یمقام ای) اراتیمع Cمتعلقہ ٹائپ  تحفظ اور صحت � تقا�ن

iii. رپورٹس ٹیسٹ متعلق � آوری عمل متعلقہ 

iv.  ی�ل ن�ئ   ہو۔ بہ��  � اس یا ہو ہوی�  تعمیل � اسٹینڈرڈز ایفیسیئن� پریمیم – IE3 � خریداریوں � موٹرز متبادل یا الی���
)1:2014-30-60034 IEC( 

b. ن  – تنصیب � میشن �ن  کم کو خطرات � س�می�  اور صحت متعلق � تنصیب � مشنی ۔ بند معیار ایک ل�ی  � کر  �ارروایئ

i.  ن ے شامل منی  جس کریں تیار منصوبہ ایک �ا تنصیب � مشنی ن  شدہ نصب ��  جائزہ؛ �ا تشخیص � خطرے ابعاد، وزن، سائز، تشخیص؛ � مشنی

وریات � تنصیب  دیکھنی  – کریں تشخیص � تقا�ن  جای�  ڈهانچہ � عمارت صاف؛ راستہ مہارت؛ در�ار آ�ت، انہدام، گیا، کیا لوڈ ان کہاں – �ن

ن  مطلوب ؛CLS تحفظ جائ�  ڈهانچہ �ا عمارت �ن  �ام کریں؛ تشخیص � یوٹیلیٹ�ی �ن  الگ � آبادی وا� کر ۔ یقیین  اپ سیٹ �ا ر�اوٹوں ل�ی  � کر  بنائنی

ii. آتش  
�

ہ ابت�ء، �ا کیمی�ل شور،( خطرات مختلف � صحت یا تقاضوں؛ � نسق و نظم � کیمی�ل تقاضوں، ہنگامی اور زد�  انہنی  اور لنی  جائزہ �ا) وغ�ی

ے گیا کیا ڈیزائن ساتھ � مواد درست ثقل، کشش مناسب � کیپچر عمل �ا استخراج کہ دیں جواز کریں۔ ڈیٹ اپ ے۔ گیا کیا نصب � صحیح اور �� �� 

iii.  ک ن�ئ  منی  مشینوں وا� گری بخیہ اور س�یئ ک بدل یا موٹرز الی��� ۔ بہ��  � اس یا ٹائپ servo خریداریاں � موٹرز الی���  ہنی

 
c.  ن ن  مشنی ن  تدریس نوکری درون اور �ام �ا معیار حفاظی�  تجزیہ، �ا خطرے متعلق � �ام – آپریش�ن ے۔ گیئ  � مکمل ل�ی  � اعمال � مشنی ��  

d.  ن ن  – مینٹیننس مشنی ��  نشاندہی � ذرائع سبھی � توانایئ  جو ہنی  العمل نافذ �ار طریق � آؤٹ آؤٹ/ٹیگ �ک مخصوص ساتھ � مشنی ۔ کر  متعلق � �ام ہنی

ن  منی  تدریس نوکری درون اور �ام �ا معیار حفاظی�  تجزیہ، �ا خطرے ۔ شامل اعمال � مشنی   ہنی
  

 کردہ تجویز �  بہ��  � اس یا ٹائٹ servo �ف مںی  مشینوں وا� گری بخیہ اور س�یئ  کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز اح�

ے۔ جای�  دی ترغیب � لگا��  موٹر �� 
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e.  ن  ضیاع �ا مشنی

i.  ن ے شامل منی  جس کریں تیار منصوبہ ایک �ا ضیاع � مشنی ن  شدہ نصب ��  عدم جائزہ؛ �ا تشخیص � خطرے ابعاد، وزن، سائز، تشخیص؛ � مشنی

وریات � تنصیب ن  جن صاف؛ راستہ مہارت؛ در�ار آ�ت، انہدام، گیا، کیا لوڈ ان کہاں – �ن ے کرنا منہدم کو یوٹیلیٹ�ی �ن  �ام کریں؛ تشخیص � ان ��  کر

�ن  الگ � آبادی وا�  ۔)بنائنی  یقیین  اپ سیٹ �ا ر�اوٹوں ل�ی  � کر

ii. Nike Code Leadership Standards کریں۔ نشاندہی � تقاضوں � ضیاع اور تنصیب عدم آہنگ ہم ساتھ � ضوابط مقامی اور 

f.  ی کردہ کردہ/تیار ڈیزائن پر طور اندروین   مشی�ن

i.  ن وری ہونا جائزہ �ا ڈیزائن بند دستاویز ایک �ا مشینوں مدنظر � پہلوؤں سبھی � تحفظ � مشنی ے۔ �ن ��  

ii. ن  بند دستاویز  تشخیص � خطرے � مشنی

iii.  �معیارات یوری )EIC 60204-1 ی�ل ں  – EC/2006/42 ڈائری�ٹو سیفی�  یوری�  ،الی���  اور ،تقا�ں  � صحت اور تحفظ �زمی I ضمیمہ سیفئ�  مشںی

ن  مصدقہ کہ جیسا مظا�رہ �ا تعمیل � اس بڑا بھی جو معیارات انضباطی مقامی یا) معیارات C ٹائپ متعلقہ کویئ   ذریعہ � انسپ���  سیفی�  مشنی

 ہو۔ گیئ  � تصدیق

g.  ی – پیما�ن  گا رک� ری�ارڈز بابت � فیصد اور تعداد � مشینوں SAFE فریق فی���

h.  ن یٹجک �ا تحفظ � مشنی ی – منصوبہ اس�� �ن  تک �دف � مشینوں SAFE %100  پاس � پارٹ�ن  فی��� یٹجک �ا پہنح�  ہوگا منصوبہ اس��

 تربیت .3

a. ی ے کر �ام ساتھ � مشی�ن ن  سبھی ر�� وری ہونا موصول تربیت حفاظی�  وقت � بحا� ابتدایئ  کو م�زمنی ے۔ �ن  ہوں: شامل ذیل مندرجہ کم از کم منی  تربیت ��

i.  ن  طریقہ۔ �ا تحفظ � خطرات ان اور خطرات � مشنی

ii. ار۔ طریق محفوظ � آپریٹنگ� 

b. ن  سبھی شامل منی  تیاری اور ڈیزائں � مشینوں ن  کو م�زمنی  حاصل تربیت بابت � عمل طرز � ڈیزائن محفوظ اور �ار طریق اور معیارات � تحفظ � مشنی

وری کرنا ے۔ �ن �� 

c. ز، سبھی ن  �ار�نان عار�ن  بشمول آپری��  ہوں۔ یافتہ یافتہ/لیاقت تربیت منی  چ��ن  اورمشنی

d. ن  ا�ل�ار � مینٹیننس   ہوں۔ یافتہ یافتہ/لیاقت تربیت مدنظر � �گرمیوں � مینٹیننس بابت � مشنی

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b.  
�

ن  ل�ی  � آ�ت � زند� ن  ا�قوامی بنی �ن  مظا�رہ �ا تعمیل � معیارات � تحفظ � مشنی ن  وا� کر  فائل۔ ت�نی� ل�ی  � مشنی
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ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

  :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike Code Leadership Standards –  ت رساں توانائئ ول"، "عمارت � ڈهان�� �ا تحفظ"، "مشغلہ جائ�  "م�ں  ننسینٹیشور �ا ابت�ء"، "م �ا �ن��

 فئ� یس
�

ں "، "مش�ارروائئ  ی� تحفظ �ا نظم و نسق"، "ہنگام "، "آتش زد�  ۔"زسسٹم نڈیا سلزیو  �� یحدود"، "پر ابت�ء � گارڈنگ"، "مشغلہ جائ�  ںی

 ن  ۔ف یاور تخف صیتشخ خطرے � –اصول  ی� عموم زائنیڈ  –�ا تحفظ  ی�ں یمش ISO 12100 – شنیآرگنائز نڈرڈزیاسٹ شنلیان��

 ں ونی ورئ� ی  ۔MD 2006/42/EC – �ٹویڈائر ی�ں یمش ںی

 ن ویال شنلیان��  ۔تقا�ں  یعموم :Part 1 –آ�ت �لی��� ی� ال نوںیمش– EIC 60204-1 – شنیکم �لی�نیٹ ���
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ہنی  موجود نظام � دٮی

  ��ن  ختم کو خطرات آئندہ اور موجودہ متعلق � سسٹمز اور ویسلز پری�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ یافتہ، فروغ �ار طریق � مینٹیننس اور تحفظ � سسٹمز اینڈ ویسلز پری��  کہ �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل تقا�ن  � معیار اس کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  حاصل تربیت � معیار اس م�زمنی ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  کر ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � معیار کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

�ن  منتقل یا رک��ن  کر روک مائعات یا گیسنی  پر دباؤ مختلف تک حد ٹھوس � دباؤ محیط جو �ئن پائپ یا �نٹی�ن  ایک :سسٹمز اینڈ ویسلز پری��  •  بنایا ل�ی  � کر

ے: شامل ذیل درج تحدید ب� منی  آلہ ہو۔ گیا ، ای�ئ  بوائلرز، � پاین  گرم وا� پری��  �ام، �ا پاپ متعلقہ اور بوائلرز اسٹیم �� ی��  متعلقہ اور ریسیورز ای�ئ  کم��

، ڈایئ  �لیوز، آٹو ورک، پائپ �( گیس مشیننی ہ۔ ظروف وا� ردعمل کیمیایئ  اور ٹینک اسٹوریج) LPG جٮی   وغ�ی

ے ہوتا ظرف بند ایک :بوائلر اسٹیم • ے۔ جاتا کیا گرم کو مائع دیگر یا پاین  منی  جس �� ہ یا ہوا کیا گرم ��  منی  اط�قات حراری�  یا �اروائیوں متعدد مائع شدہ تبخ�ی

ے، ہوتا خارج � بوائلر ل�ی  � استعمال ے۔ شامل پ�انا کھانا اور حرارت مرکزی کرنا، گرم کو پاین  �ارروائیاں، � مینوفیکچرنگ منی  جس �� �� 

�ے • ��  صاف ک�� � کو �ارروائیوں � مینوفیکچرنگ �ن  جنہوں سہولیات وہ :سہولیات � کر وں اٮی � ے کیا شامل منی  تیاری � ک�� ک منی  جس �� ، � فی��  بخیہ �ٹایئ

، گری، ے۔ س�ی�  ہو شامل �اری کشیدہ پرنٹنگ، اسکرین کرنا، آئرن س�یئ ��  

اق ایک :کوئلہ • ے۔ ہوی�  زیادہ مقدار � �ائیڈرو�اربن اور �اربن منی  جس چٹان رسوی�  �ا� مائل بھورا یا �ا� پذیر اح�� ے ایندهن تجدید ناقابل ایک یہ ��  عام جو ��

ے۔ ہوتا استعمال منی  پرودکشن اسٹیم پر طور �� 

ے۔ جاتا بچ بعد � کری�نگ ازاں بعد اور تقط�ی  � تیل ک��  جو تیل باقیماند :آئل فیول ہیوی • � � قسموں دو�ی � آئل فیول ��  فیول ہیوی دوران � جل�ن  مقاٮ�

ے۔ ہوتا زیادہ بہت � آئلز فیول دیگر اخراج �ا �اربن آئل ے ایندهن تجدید ناقابل ایک یہ �� ے ہوی�  استعمال ل�ی  � افزائش � دهوئنی  منی  اط�قات صنعی�  جو �� �� 

یسڈ • ، ای�ئ  بشمول مجموعوں، مربوط باہم � اجزاء :سسٹمز ای�ئ  کم�� ی�� ولز، آ�ت، وا� ٹریٹمنٹ ای�ئ  کم��  پاورڈ نیومیٹ�� ٹولز، نیومیٹک پائپنگ، �ن��

ی یسڈ اور مشی�ن �ئ  کو ای�ئ  کم�� �ئ  ���  �ار برو  گروپ۔ �ا نظاموں ذی� مشتمل پر اط�قات � �ارروایئ  ہو

ی :ٹھیکیداران ذی� •  سپ�ئر۔ بھی کویئ  �ا �و�ن  یا پروڈ�ٹس پرزوں، کو فی���

 
 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن   :ہو شامل کم از کم منی  جس ��

a.  ��۔بندی درجہ اور نشاندہی � ان � لحاظ � خطرات وابستہ � سسٹمز اینڈ ویسلز پری 

b.  ��ن  پائپ سٹیم �اؤس، بوائلر ویسلز، پری  جانچ�اری۔ � خدشات وابستہ ساتھ � سسٹمز دیگر شامل منی  سٹینڈرڈ اس اور �ئ�ن

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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c. نگ، مث�( ہوں وابستہ ساتھ � سسٹمز اور ویسلز پری��  جو خدشات وہ ل�ئ  گھٹا�ن  انہنی  ،)سامان حفاظی�  ذای�  مانی�� ول کٮی   ۔شناخت � �اروائیوں � �ن��

d.  ویسلز پری��  نیئ ، ل�ئ ۔ �یئ  تبدیلیاں � ڈیزائن اور مواد منی  سسٹمز موجودہ جب گا پڑے کرنا مکمل کو جانچ�اریوں � خد��  تب اور کٮی  جائنی

�ن  کم کو خد��  وابستہ � �ار ع�قہ اور/یا �اروایئ  �ر �زما کو فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 ، گھٹا�ن  یا کر ل�ئ  کرنا اط�ق �ا ذیل مندرجہ کم از کم کٮی

  گا: پڑے

a.  ن  نیئ  :گا پڑے جانا جانچا اور بند، پیمانہ انسٹال، � مناسبت � سفارشات � مینوفیکچرر �زما کو نظاموں اور ویسلز پری��  - انسٹالیشن � مشنی

�ئ  رکھنا انسولیٹ اور برقرار پر طور درست قبل � چ��ن  کو نظاموں � �اری تقسیم � بھاپ •  چاہٮی

b. ل�ئ  مقصد اس کو سسٹمز اور ویسلز پری��  تمام – چلنا پر طور محفوظ ے جاتا کیا استعمال کٮی ل�ئ  جس ��  ہو۔ گیا کیا ڈیزائن انہنی  کٮی

��  � پری��  • نگ پر در معمو� کویئ  یا سسٹم مانی��  ہنی  ہوی�  ع�مات انتباہی ابتدایئ  � کیفیت غ�ی

ز • ��  یافتہ تربیت اور یافتہ اجازت آپری��  ہنی  ہو

c. پروگرام � بھال دیکھ � بچاؤ شدہ جاری � پہ� منی  سسٹمز اور ویسلز پری��  تمام – پروگرام �ا بھال دیکھ � اجنتاب � خطرے  ��  کم منی  جن ، ہنی  ہو

: ہوی�  شامل باتنی  یہ کم از   ہنی

 معائ�ن  سا�نہ •

ل�ئ  ویسلز پری��  تمام • ز، پری��  کٮی  ٹیسٹس ت�نی� پر والز سیفی�  اور سوئچز، ریگولی��

اساِنک • �ن  �ایت � مائع ،)UT( ٹیسٹ ال�� ل�ئ  ویسسلز پری��  اور) PT( ٹیسٹ �ا کر  ٹیسٹس دیگر وا� جا�ن  ک�ی  پر عمر اور جاین  سخت � مواد کٮی

ن  پائپ سٹیم �اؤس، بوائلر •   � �ئ�ن
�

  اور موجود�
�

 � انسولیشن منی  جس سسٹم �ا بحا� � �نڈنسیٹ سسٹم، بوائلر سٹیم سمیت �وے � �ارکرد�

 ہوں شامل ٹینکس مناسب � سٹوریج � پاین  اور بھال دیکھ � ٹریپ سٹیم کوریج،

یسڈ • یسڈ منی  جن سسٹمز � ہوا کم�� �ن  لیک � ہوا منی  سسٹم پورے اور �اری، ضابطہ � پری��  اور مرمت � سسٹم � �اری تقسیم � ہوا کم��  ہو

 ہو شامل �وے �ا درجات �

یسڈ • ل�ئ  تبدی� اور مرمت � پائپوں � �اری تقسیم � ہوا �زما منی  سسٹمز � ہوا کم�� �ن  لیک � ہوا اور کٮی  ختم انہنی  اور لگا�ن  �اغ �ا جگہوں � ہو

�ن  ل�ئ  کر  ہوں شامل �اروائیاں مناسب � بھال دیکھ کٮی

، بوائلر منی  سسٹم بوائلر سٹیم • ، پائپ � بھاپ �اؤ�ن ن  سٹوریج � پاین  اور ٹریپس سٹیم کوریج، انسولیشن بشمول سسٹمز � بحا� � �نڈنسیٹ �ئ�ن

 ہوں۔ موجود �اروائیاں مناسب � بھال دیکھ � ٹینکس مناسب �

d.  ن  اور �اٹ�ن� ن  فنشنگ گارمنٹ � سٮی ل�ئ  فیسلٹ�ی   تقا�ن  اضا�ن  � بوائلر سٹیم کٮی

  ںیکر نی نہ اںیدار یخر بوائلرز � میاسٹ افتہی تیاب مرکز اتیسہول •
�

 ۔�

�ن � �اموں م یاس��  ت،یوا� �اموں سم وںی��� یف � داریکیٹھ ضمین  • �ار  �� ٮی بوائلزز کو ختم ��ن � طر  میاسٹ افتہی تیآئندہ مرکز ایموجودہ  نی کر

۔ نی � انہ �� ٮی اور مناسب طر  �ی چا��  نایلگا د بلی۔ ختم ہو جا�ن پر ان پر �� �ار �ا لنی موجود ہ �ئ  ٹھ�ا�ن لگانا چا��

�ئ تحر ہی • ے۔ 2020 یجنور   1بوائلز �ا استعمال  میاسٹ افتہی تیکہ مرکز �یپال یر یبتا�� ہو  � ممنوع ��

ل�ئ  سال 5 ری�ارڈز � تلفی • ۔ جائنی  رک� برقرار کٮی
�

� 
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 تربیت .3

a.  ��ن  یافتہ اجازت تمام درجات: تمام � پری  ہونا شامل کم از کم منی  تربیت کریں۔ حاصل تربیت سا�نہ بعد � اس اور تربیت ابتدایئ  �زما م�زمنی

وری ے: �ن �� 

 خطرات مم�نہ � سسٹم اور سامان •

�ن  �ام پر طور محفوظ •  �اروائیاں � بھال دیکھ اور کر

 �اروائیاں۔ ہنگامی •

b. یسڈ اور بوائلرز ن  یافتہ اجازت تمام سسٹمز: � ہوا کم��  شامل کم از کم منی  تربیت کریں۔ وصول تربیت سا�نہ بعد � اس اور تربیت ابتدایئ  �زما م�زمنی

وری ہونا ے: �ن �� 

یسڈ یا بوائلر موجود منی  فیسلی�  •  سسٹم ائ�ی  کم��

 یں�ئسنس حاصل کر ی�� بوائلر آپر •

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سالوں 3 کم از کم  ری�ارڈز � بھال دیکھ کٮی

c. ل�ئ  سالوں 3 کم از کم  ری�ارڈز۔ � معائ�ن  کٮی

d. وں ِان ن  ہوں: دستیاب تصاویر � چ�ی

یسڈ اور سسٹم سٹیم •  پائپنگ � سسٹم ائ�ی  کم��

ن  قسم اور تعداد، مقام، � ٹریپس سٹیم •  ری�ارڈز � بھال دیکھ ن�ی

 گیجز � حرارت درجہ اور پری��  •

 قسم اور مقام �ا سٹوریج � پاین  •
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ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  اط�ق اع�کو قابل  ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike Code Leadership Standards – „Machine Safety”, „Waste Water”, „Solid Waste”, „Air Emissions” 

 International Efficiency (IE) standard IEC 60034-30-1: 2014 

 International Standards Organization – (ISO) 31000:2009 Risk Management 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

  ن �ن  ختم یا کم کو خد��  وابستہ ساتھ � چوٹوں وا� آ�ن  پیش � وجہ � حصوں متحرک � مشنی ل�ئ  کر  اط�ق �ا ان اور کریں تیار �اروائیاں اور اعمال کٮی

 کریں۔

  داریاں ذمہ

ن  پر طور �زمی لوکیشن مینیجر ن  کہ گا کرے د�این  یقنی ، � تیار �اروائیاں � حفاظت � مشنی وی � ان اور اط�ق �ا ان جای� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE ن  �زما �ا نمائندہ  کرے۔ نفاذ �ا ان اور رک� برقرار کرے، استوار �اروائیاں � حفاظت � مشنی

وائزرز اور مینیجرز ن  پر طور �زمی کو س��   ہو کرین  د�این  یقنی
�

ن  کہ � ن  وہ اور جا�ئ  � تربیت � م�زمنی  اتریں۔ پورا پر تقاضوں � �اروائیوں � حفاظت � مشنی

 � ن  �زما کو م�زمںی  گا۔ پڑے اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں � حفاظت � مشنی

 تعریفات

ے ڈیوائس � اٹ�ا�ن  وزن ایک ایلیوی��  • � جو �� ے ہوی�  مشتمل پر پنجرے یا فارم پلیٹ اٮی �� �  منتقل پر دو�ے � فلور ایک کو امواد یا لوگوں منی  عمارت ک� ح�

�ن  ل�ئ  کر ��  یا اوپر منی  خول عمودی ایک پر طور می�انی� کٮی ے۔ جاتا کیا نٮی �� 

��  انرجائز پر طور غ�ی  • ی یا ہو ��  چل � سامان اور مشی�� ��  خارج � توانایئ  دہ نقصان دوران � �گرمیوں � بھال دیکھ یا �وس یا پڑ �  � ہو  کو م�زمںی

ے۔ دیتا حوالہ �ا �اروائیوں اور مشقوں مخصوص )LOTO( آؤٹ ٹیگ/آؤٹ �ک ل�ی  � رک���  محفوظ �� 

•  � ن  اور آپری��  گارڈنگ مشںی ن  دیگر موجود منی  ع���  � مشنی ��  پرزوں، گھوم��  پوائنٹس، ِنپ وا� جا�ن  اندر کو م�زمنی �ئ  اڑ  رک��ن  محفوظ � چنگاریوں اور کچرے ہو

�  �� ۔ طرٮی ئ�ی  منی  مثالوں � �اروائیوں حفاظی�  ہنی ، ٹِرپنگ twohand گارڈز، ب�ی �کس، ڈیوائ�ن ہ ان�� ۔ شامل وغ�ی  ہنی

 تقا�� 

ن  �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  کم از کم منی  جس ہو، گیئ  دی �انجام جانچ�اری بند دستاویز ایک � جانچ�اری � خدشوں � حفاظت � مشنی

یں یہ ن : ہوی�  شامل چ�ی   ہنی

a.  ن ل�ئ  خطرات وابستہ � پرزوں متحرک � مشنی  �وے۔ �ا سامان اور مشینوں تمام کٮی

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نفاذ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ� �کس، گارڈز، مقررہ جٮی ولز دسی�  دو ان��   ۔)�ن��

ی متحرک �زما منی  فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 �ن  کم یا گھٹا�ن  کو چوٹ ک� � پرزوں � مشی�ن  مندرجہ کم از کم جو ہوں شدہ اط�ق �اروائیاں � کر

  ہو: کری�  احاطہ �ا باتوں ذیل

a.  ل�ئ  سامان کردہ تبدیل اور/یا ن�ئ �ن  ختم کو خدشات پہ� جو جانچ کٮی  ہو۔ کری�  غور پر حفاظت � ان پھر اور کر

b. ن  �ام �زما گارڈز�  ہوں۔ موجود پر جگہ اپین  پر طور محفوظ اور ہوں منی  صورتحال اچھی � کر
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c. کرنا۔ نہنی  تخلیق خطرہ اضا�ن  �رگز �ن  گارڈز 

d. ن  �ام جو سامان وہ وا� گھوم�ن  دیگر اور پنکھوں� ز2.1  � جگہ � کر  کیا محفوظ � سوراخوں �) انچ 0.5( می��  سینی� 1.25  ا� ہو، موجود اوپر کم � می��

۔ جانا �ئ  چاہٮی

e.  نم � بندش �ار خود کو مشینوں وا� پرزوں وا� گھوم�ن �ک اور بند ساتھ � می�ان�ی  گا۔ پڑے جانا کیا ان��

f. ۔ س���  کر حرکت یا چل دوران � �اروایئ  کہ جو بنائنی  محفوظ کو آ�ت یا مشینوں ان  ہنی

g. ۔ سا�نہ � نگراین  پر مشینوں  معائ�ن

h. ۔ آؤٹ آؤٹ/ٹیگ �ک � م�قات � مرمت اور بھال دیکھ � بچاؤ  تقا�ن

ز، .3 ز ایلیوی�� یل اور ایکسیلی��  —ِلفٹس میٹ�ی

ز، � جانب � فیسلی�  �ر :جانچ�اری � خطرے ز ایلیوی�� یل اور ایسکیلی�� ل�ئ  لفٹس میٹ�ی  جن ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری دستاویزبند ایک � خد��  �زما کٮی

: ہوی�  شامل باتنی  ذیل مندرجہ کم از کم منی   ہنی

a. ، ز ایلیوی�� یل اور ایسکیلی��   � لفٹس میٹ�ی
�

 شناخت۔ � خطرات وابستہ � بھال دیکھ اور �ارکرد�

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c.  ��ن  کم تک حد قابلقبول ایک کو خد� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �(  اقدامات � ٮ�  اط�ق۔ �ا ان اور پہچان �) بھال دیکھ � بچاؤ �کس، ان��  کہ جٮی

ز، فیسلی�  �ر :پروگرام ز ایلیوی�� یل اور ایکسیلی�� وں ذیل مندرجہ کم از کم پر طور �زمی کہ جو کرے �زمی اط�ق �ا �اروائیوں ل�ی  � لفٹس میٹ�ی ن  �ا چ�ی

 کریں: احاطہ

a. نشاندہی � بات اس جو بورڈز سائن تو گیا، بنایا نہنی  � غرض � استعمال انساین  سامان اگر کریں۔ نشاندہی � بوجھ وا� اٹ�ا�ن  � حفاظت  ��  ہوں۔ کر

b. ن  کہ جو  ہوں۔ گ�ئ  ک�ی  نصب یا گ�ئ  رک� ل�ی  � بچا�ن  � چوٹ کو ہوؤں کھڑے پاس اور صارفنی

c. کس، ہو مناسب کہنی  جہاں� ز، ان�� ئ�ی �ئ  ہونا چالو اور نصب پر طور درست کو آ�ت حفاظی�  اور ب�ی  س�۔ جا بچا � چوٹ تاکہ چاہٮی

d. کو بھال دیکھ � بچاؤ  
�

 ہو۔ گیا �یا منی  عمل � باقاعد�

e. وی � تقاضوں � آؤٹ آؤٹ/ٹیگ �ک �گرمیاں � بھال دیکھ اور مرمت  ہوں۔ کری�  پ�ی

f. ز ل�ی  � رو��ن  � داخ� تو ہو نا�ارہ سامان جب ئ�ی ن  اور ب�ی  ہوں۔ گ�ئ  ��ئ  استعمال سائ�ن

g. �پر موقع � ایمرجن ، یل اور ایکسیلی��  ایلیوی�� ۔ � نمٹ�ن  � استعمال � لفٹ میٹ�ی ��  ظرٮی

h. تصدیق۔ اور معائنہ � طرف � فریق تی�ے � وقفوں مطابق � قانون مقامی 

i. فاصلہ۔ عمودی �ا) فٹ 7( می�� 2.1  کم از کم � ر�اوٹ بھی ک� موجود اوپر 
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ی متحرک—تربیت .4 �ن  �ام ساتھ � مشی�ن ن  تمام وا� کر  ہوں: شامل ذیل مندرجہ کم از کم منی  تربیت کریں۔ حاصل تربیت حفاظی�  �زما پر بھری�  ابتدایئ  م�زمنی

 خطرات۔ مشیین  •

 �ار۔ طریق محفوظ � آپریٹنگ •

ن  •  ہوں۔ گیئ  � فراہم معلومات پر استعمال درست � ان اور گارڈز � مشنی

�ن  اط�ع تو ہو حالت محفوظ غ�ی  دو�ی کویئ  یا ہو نا�ارہ ہو، خراب ہو، نہ موجود گارڈنگ اگر • ۔ � دٮی ��  طرٮی

  دستاویزات .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. سامان �  
�

ل�ئ  زند�  ری�ارڈز۔ � جانچ � سامان کردہ تبدیل اور ن�ئ  کٮی

c. زما بھال دیکھ اور معائنہ �ا ری�ارڈز تک سالوں 3 کم از کم�  �� ے۔ رہنا کر �� 

d. سامان �  
�

 کریں۔ مرمت � ری�ارڈز ل�ی  � زند�
 

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike „Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard. 

 Nike ESH  �16-8�تاب  دسی 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 LASERs ن  کم یا ختم کو خطرے ت��ن  درپیش کو�  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار �اروائیاں اور اعمال � کر

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ��  حفاظی�  � LASER کہ �� � پا تر��  طرٮی ، ح� ے چ�ا ہو اط�ق �ا ان ہنی وی � ان اور �� ے۔ چ� جا � پ�ی �� 

 HSE زما کو �ا نمائندہ� LASER �  �ے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �اروائیوں اور اعمال حفاظی �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما یہ س�� ن  کہ کریں د�این  یقنی وی � تقاضوں � پروگرام حفاظی�  � LASER اور ہنی  یافتہ تربیت م�زمنی ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

 � وی �زما � تقاضوں � پروگرام حفاظی�  �  LASERم�زمںی  کریں۔ پ�ی

 تعریفات

• LASER (light amplification by stimulated emission of radiation) )اخراج برانگیختہ � تاب�اری � �  پیدا فراوای�  مںی  روشی�  ذرٮی

ے ہوتا آلہ ایسا )کرنا ے کرتا پیدا کرن باریک طاقتور ایک � روشین  جو �� ے ہوی�  مختلف ل�ی  اس � روشین  عام جو ��   یک وہ کیونکہ ��
�

 اور باترتیب) � رنگ ایک( رن�

ے۔ ہوی�  منی  سمت ایک �� LASER �شامل ذیل مندرجہ منی  مثالوں � استعمال عم : ن  طی�  �اٹنا، دهات ہنی �ن  دینا، �انجام آپریش�ن ل�ئ  تفریح اور نظام � ماٮ�  کٮی

�ن  � روشین   کرنا۔ تخلیق نمو

 تقا�� 

: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک � جانب � فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  ہنی

a. LASERs بندی۔ درجہ اور شناخت � خطرات وابستہ � ان اور 

b. جانچ۔ � خدشات وابستہ � خطرات 

c.  ��ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد ا�ن  قابو کٮی ، مث�( شناخت � اقدامات � ٮ�  ۔)سامان حفاظی�  ذای�  نگراین

ن�ن  نشانہ ت��ن  �ا LASERs �زما کو فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 �ن  کم خدشہ �ا ٮ� �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ے کرنا اط�ق �ا �اروائیوں کٮی  کم از کم جو ��

یں ذیل مندرجہ ن  کرے: شامل چ�ی

a. LASER کس اور گارڈنگ کو� �ئ  جانا کیا ڈیزائن ساتھ � ان�� ن�ن  نشانہ کو بیم تاکہ چاہٮی ۔ محفوظ � ٮ�  رکھنی

b. ل�ئ  ا�ل�اروں مجاز محض ع�قہ  کریں۔ محدود کٮی

c. LASER � پوسٹنگز۔ اور بورڈز سائن منی  ع�قوں 

d. سامان۔ حفاظی�  �ا ا�ل�اروں مناسب 

e. LASERS  ن  �ام ساتھ � ان یا چ��ن� ل�ئ  کر  �اروائیاں۔ تحریری مخصوص � �ام کٮی

f. اروائیاں۔ ہنگامی� 
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g. LASER ے۔ جاین  � مطابق � سفارشات � مینوفیکچرر �زما جانچ�اری اور بندی پیمانہ � سسٹمز �� 

h. LASER ے۔ جانا کیا درست �زما قبل � جا�ن  ک�ی  چالو کو کمیوں تمام � سسٹم �� 

  —تربیت .3

LASER � ن  متاثرہ :آگہی � حفاظت ��  � آگہی �زما وقت � �اری تفویض ابتدایئ  �زما م�زمنی ۔ کریں وصول تربیت � در
�

وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت � ے: �ن �� 

• LASER ن  منی  زد � جن خطرات مخصوص وہ اور اثرات � تاب�اری � قابو پر خطرات ان کہ یہ اور ہنی  س���  آ م�زمنی ے۔ جاتا پایا کٮی �� 

�ن  �ام پر طور محفوظ •  روایات۔ � کر

 �اروائیاں۔ ہنگامی •

LASER ن  مجاز :حفاظت ے۔ کرین  وصول تربیت سا�نہ بعد � اس اور تربیت ابتدایئ  �زما کو م�زمنی وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت �� ے: �ن �� 

 اقسام۔ �LASERs  موجود منی  فیسلی�  •

ن�ن  نشانہ �ا LASERs موجود منی  فیسلی�  •  خطرات۔ مم�نہ � ٮ�

ن�ن  نشانہ • ��  اور درجات � ٮ�  خدشات۔ وا� آ�ن  پیش منی  نتٮی

 نتائج۔ � جانچ�اریوں � خطرے •

�ن  �ام پر طور محفوظ •  روایات۔ � کر

 �اروائیاں۔ ہنگامی •

  — زاتیدستاو  .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  � اجازت تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم  ری�ارڈز۔ � بندی پیمانہ � سامان � جانچ کٮی

c. سامان �  
�

ل�ئ  زند�  ری�ارڈز۔ � بھال دیکھ کٮی
 

ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز کو قابل  -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں ��  ۔تر تحفظ فراہم کرتا ہو  عیوس �ی � ل ںی

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی



 NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  تحفظ متعلق � مینٹیننس
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  پیش دوران � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن �ن  جواب �ا ان اور بح�  دٮی

 ۔ہنی  موجود نظام �

 ن  نا�ارہ � سامان� �ن  ختم یا گھٹا�ن  کو خطرے � آ�ن  منی  زد � خطرات وابستہ � �گرمیوں � مرمت اور بھال دیکھ یا ہو �اروائیاں کر ل�ئ ��  اور کٮی  ان اور کریں تیار طرٮی

 کریں۔ اط�ق �ا

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ، جای�  � تیار �اروائیاں اور پالی� حفاظی�  � بھال دیکھ کہ �� ے جاتا کیا اط�ق �ا ان ہنی وی � ان اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE ے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �اروائیوں، حفاظی�  � بھال دیکھ �زما کو � نمائندہ �� 

ے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �ارروائیوں اور پالی� حفاظی�  � بھال دیکھ �زما کو مینٹیننس � نمائندہ �� 

وائزرز اور مینیجرز ے بنانا یقیین  �زما کو س�� ن  کہ �� ے گیئ  � تربیت پر تقاضوں � �اروائیوں اور پالی� حفاظی�  � بھال دیکھ � م�زمنی وی � ان وہ اور �� ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

 � ے۔ اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں اور پالی� حفاظی�  �زما کو م�زمںی �� 

 تعریفات

ی شعلہ دیگر یا چنگاریوں شعلوں، ک�� یا گرائنڈنگ اور �ٹنگ ویلڈنگ، منی  �ام گرم • ن ے س�تا ہو جو ہنی  س���  کر پیدا آگ یا دهواں جو ہنی  شامل ذرائع � انگ�ی  آگ ��

 دے۔ کر ٹریگر کو سسٹمز � نشاندہی �

 تقا�� 

ل�ئ  بھال دیکھ �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1 یں یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک کٮی ن : ہوی�  شامل چ�ی  ہنی

a. شناخت۔ � خطرات وابستہ ساتھ � �اموں � مرمت اور بھال دیکھ 

b. جانچ۔ � خد��  ساتھ � خطرات کردہ شناخت 

c.  ��ن  ختم یا کم کو خد� ل�ئ  کر ا�ن  قابو کٮی  ۔)پرمٹ �ا �ام گرم سامان، حفاظی�  ذای�  پر طور � مثال( شناخت � �اروائیوں � ٮ�

��  � بھال دیکھ �زما منی  فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 وں یہ منی  �اروائیوں کم، از کم ہوں۔ شدہ اط�ق طرٮی ن  ہوں: شامل �زما چ�ی

a. ن  �ام شاپس ورک�  ہوں۔ گیئ  رکھی برقرار منی  حالت صاف اور اچھی � کر

b. ن  �ام اور محفوظ �زما سامان اور آ�ت تمام�  ہوں۔ منی  انداز درست � کر

c. ہو۔ رسایئ  تک مینوئلز � سامان � مینوفیکچرر 

d.  �۔ کیا استعمال اور ہو کردہ فراہم سامان حفاظی�  ذای  جا�ئ

e. یں یہ منی  سسٹم � مرمت اور بھال دیکھ � بچاؤ ن  ہوں: شامل چ�ی

 دینا۔ ترجیح اور بنانا ا�وقات نظام •

 تفصیل۔ � �ام کردہ مکمل •
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 کیا۔ مکمل �ن  کس �ام کہ تذکرہ یہ اور تاریخ •

ل�ئ  ح� �ر � سامان یا سامان •  ری�ارڈ۔ �ا بھال/مرمت دیکھ کٮی

f. ام گرم کبھی جب� � ل�ئ  �اروایئ  اس جو جا�ئ  دیا �انجام منی  ع���  اٮی  گرم اور �اروائیاں حفاظی�  تو ہو، پاک � امواد وا� جل�ن  اور گ�ی  آتش اور ہو نہ مختص کٮی

 ہوں: شامل باتنی  یہ �زما منی  پرمٹ � �ام گرم سسٹم۔ پرمٹ �ا �ام

 نوعیت۔ اور مقام �ا �ام گرم •

 مدت۔ اور وقت �ا �ام •

وع � �ام • �� ، �ن ۔ احتیاطی وا� جا�ن  � بعد � تکمیل � اس اور دوران، � �ام ہو  تداب�ی

وائزر • �ن  �انجام �ام اور س��  شخص۔ وا� دٮی

ے۔ در�ار سامان حفاظی�  ذای�  • �� 

�ن  مقابلہ �ا آگ • ۔ � سامان � کر  تقا�ن

 ہوں۔ س���  کر دستخط پر پرمٹ جو فہرست � افراد مجاز •

  تربیت .3

�  � بھال دیکھ یں یہ کم از کم منی  جس کریں وصول تربیت �زما :م�زمںی ن : ہوی�  شامل چ�ی  ہنی

۔ مخصوص � پروگرام حفاظی�  � بھال دیکھ •  تقا�ن

 بھال۔ دیکھ اور سٹوریج استعمال، �ا آ�ت •

۔ � بھال دیکھ � بچاؤ � آ�ت اور سامان •  تقا�ن

�  مجاز � �ام گرم : ہوی�  شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس کریں وصول تربیت سا�نہ �زما :م�زمںی  ہنی

 �ار۔ طریقہ اور سسٹم پرمٹ �ا �ام گرم •

�ن  مقابلہ � آگ( استمعال �ا سامان •  ۔)سمیت سامان � کر

  زاتیدستاو  .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیصات۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم  ری�ارڈز۔ � بھال دیکھ � بچاؤ کٮی

c. سامان �  
�

 کریں۔ مرمت � ری�ارڈز ل�ی  � زند�

d. ل�ئ  سال 3 کم از کم  پرمٹس۔ � �ام گرم کٮی

ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو   -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر  عیوس �ی � ل ںی

 ۔تحفظ فراہم کرتا ہو 
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 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike „Hazardous Materials” Code Leadership Standard. 

 Nike „Electrical Safety” Code Leadership Standard. 

 Nike „Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard. 

 Nike ESH  �23-4�تاب  دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 �ن  ختم کو خدشات وابستہ � نقصانوں � بج� ل�ئ  گھٹا�ن  یا کر  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار کو �اروائیوں اور اعمال کٮی

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کراین  د�این  یقنی ��  � پروگرام حفاظی�  � بج� کہ �� وی � ان اور اط�ق پر ان ہنی  جا��  ک�ی  تیار طرٮی ے۔ جای�  � پ�ی �� 

HSE � ل�ئ  پروگرام حفاظی�  � بج� کو نمائندہ ا�ئ  طریقہ تحریری جانچ�اری، � خد��  �زما کٮی  برقرار کرنا، استوار جائزہ سا�نہ اور رک��ن  برقرار ری�ارڈ تربیت، �ار، ٮ�

ے۔ کرنا نفاذ �ا اس اور رکھنا �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کراین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � تقاضوں اور ہوں یافتہ تربیت م�زمنی ��  متعلق � �اموں محفوظ � بج� وہ کیونکہ کریں پ�ی ۔ ہو  ہنی

 � وی � تقاضوں � �اروائیوں � حفاظت � بج� �زما کو م�زمںی ے۔ کرین  پ�ی �� 

 تقا�� 

ل�ئ  �ام � بج� �ر �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1 یں یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک کٮی ن  چ�ی

 ہوں: شامل

a. �شناخت۔ � خطرات وابستہ � ان اور �اموں متعلق � بج 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  ختم یا کم کو خدشات� ل�ئ  کر ا�ن  قابو کٮی �ن  �ام سامان، حفاظی�  ذای�  مث�( تداب�ی  � ٮ� �ن  �ام تربیت، �اروائیاں، � کر ہ روایات محفوظ � کر  ۔)وغ�ی

��  اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ � نقصانات � بج� �زما �ن  فیسلی�  �ر—طرٮی ل�ئ  کر ، �ار طریق ہو۔ کیا اط�ق �ا �اروائیوں کٮی  کم، از کم منی

وری ہونا شامل ذیل درج ے: �ن �� 

a. �حفاظت: عمومی � بج 

ن  مجاز اور یافتہ تربیت �ف • ۔ س���  دے �انجام مرمتنی  منی  سامان � بج� ہی م�زمنی  ہنی

�ن  �ام پر ��ٹوں چالو � بج� • �ن  �انجام �ام ایسا وہ اور ہو تربیت مناسب �زما پاس � افراد وا� کر ل�ئ  دٮی  ہوں۔ یافتہ اجازت پر طور خصو� کٮی

 اور پوسٹس حفاظی�  قابلذکر منی  جن کمرے، کردہ ڈیزائن پر طور خصو� مث�( جا�ئ  دیا تحفظ � نقصان حادثای�  �زما کو ع�قوں � تقسیم � بج� •

ہ ہوں، ریلنگز  ۔)وغ�ی

ن  مجاز �زما کو رسایئ  تک کمروں � تقسیم � بج� • ۔ کیا محدود تک م�زمنی  جا�ئ

 ہوں۔ محفوظ � کیفیات گی� اور بند خول پر طور مکمل باک�ن  جنکشن اور سوئچز بریکرز، پینلز، تمام � �اری تقسیم � بج� •

ا�ن  قابو پر بج� • �ن  شناخت � سامان وا� جا�ن  ک�ی  قابو �زما کو آ�ت تمام � ٮ� ل�ئ  کر  گا۔ پڑے جانا کیا لیبل کٮی

 ہو۔ جگہ خا� �) فٹ 3( می��  0.9 کم از کم � پینلز تمام � �اری تقسیم � بج� •

بر��  � گزرگاہ ک� � تاروں � بج� ہو۔ حاصل سہارا بھرپور �زما منی  طوالت پوری � ان کو گزرگاہوں � تاروں � بج� • یں غ�ی ن ے۔ ممنوع کرنا نتھی چ�ی �� 
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  کویئ ( ہوں منی  حالت اچھی �زما کیبلز اور وائرنگ تمام � بج� •
�

�ن  نہنی  �کٹ نن�  ۔)چاہئنی  ہو

ے۔ جانا کیا استعمال ہی پر بنیادوں عار�ن  محض �زما کو تاروں � ایکسٹینشن • �� 

• � ل�ئ  مقامات گٮی پشن �کٹ فالٹ گراؤنڈ کٮی ے۔ کرنا فراہم �زما کو) GFCI( ان�� �� 

 ہوں۔ دستیاب �زما اصول حفاظی�  بر��  مخصوص � سائٹ •

b. �بج � :  معائ�ن

 اس منی  جس ماحول وہ قسم، � سامان ضوابط، � ملک مقامی تواتر �ا معائنوں ان ہو۔ �زما شیڈیول �ا ٹیسٹنگ اور معائ�ن  ایک �ا فیسلی�  •

ے۔ ہوتا منح� پر تواتر � استعمال اور ہو، ر�ا جا کیا استعمال �ا �� 

ل�ئ  تعمیل � سٹینڈرڈز اور کوڈز • ن  موجود � پہ� اور نیئ  کٮی  گا۔ پڑے جانا کیا معائنہ �ا تبدیلیوں بڑی منی  فیسلٹ�ی

�ن  ترجیح کو کمیوں � بج� • �ن  درست انہنی  اور دٮی ل�ئ  کر  مرحلہ۔ کٮی

c.  �ن  �ام پر ��ٹس وا� توانایئ ( سامان حفاظی� ل�ئ  کر  :)کٮی

/بُوٹس حفاظی�  وا� ریٹنگ � بج� • �� � مطابق � جانچ�اری � خد��  کو گاگلز اور جو  گا۔ پڑے پہننا �زما ہو، در�ار جٮی

ل�ئ  �ام � بج� • �ن  استعمال کٮی  ہو۔ گیا کیا انسولیٹ �زما ٹولزکو تمام وا� ہو

 ہو۔ گیا کیا نصب سام�ن  � پینلز � �اری تقسیم تمام منی  رومز یوٹیلیی�  � بج� �زما کو میٹس وا� ریٹنگ � بج� •

ن  تمام—تربیت .3 ل�ئ  کمیوں � بج� اور اصولوں حفاظی�  بر��  م�زمنی   اط�ع کٮی
�

  ہوں۔ یافتہ تربیت منی  �اروائیوں � دہند�

�ن  �ام پر ��ٹس چالو یا سسٹم بر��  ک� :حفاظت بر��   تربیت منی  تقاضوں مخصوص � سائٹ ذیل مندرجہ �زما کم از کم افراد یافتہ تربیت وا� کر

 ہوں: یافتہ

 کرنا۔ شناخت � خطرات وابستہ � ماحول � �ار جا�ئ  � ان •

 استعمال۔ �ا سامان حفاظی�  اور �اروائیوں مناسب •

�ن  آؤٹ ٹیگ اور آؤٹ �ک بحفاظت کو سامان اور ��ٹس بر��  وا� توانایئ  •  �اروائیاں۔ � کر

 بھال۔ دیکھ اور نگہداشت � سامان حفاظی�  ذای�  •

  — زاتیدستاو  .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ل�ئ  سال 5 کم از کم �زما کو ری�ارڈز � بیماری اور چوٹ بر��  ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ رکھنا پاس کٮی �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a.  ��جانچ�اری موجودہ � خد 

b.  �سامان یا فیسیلیی �  
�

ے۔ رکھنا برقرار �زما کو ری�ارڈز ل�ی  � زند� �� 
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ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� حفظ فراہم تر ت عیوس �ی � ل ںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike “Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard. 
 Nike ESH  �31-8�تاب  دسئ 



ت ول �ا توانایئ  رساں م��  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  �ن��

Control Hazardous Energy CLS – 2017ستم��    79 صفحہ 

 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 ن  � قابو � توانایئ  دہ نقصان ی ل�ی  � د�این  یقنی ۔ کیا اط�ق �ا ان اور جائنی  � تیار �اروائیاں اور اعمال ل�ی  � آؤٹ آؤٹ/ٹیگ �ک � سامان اور مشی�ن  جا�ئ

  داریاں ذمہ

ن  یہ �زما لوکیشن مینیجر ، چ� جا � تیار �اروائیاں � LOTO کہ لنی  کر د�این  یقنی ے ہوتا اط�ق �ا ان ہنی وی � ان اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

HSE نمائندہ � LOTO � کریں۔ نفاذ �ا ان اور رکھنی  برقرار کریں، استوار �زما کو اور�اروائیوں اعمال 

HSE  ن  یہ �زما� نمائندہ ن  کہ لنی  کر د�این  یقنی � ہو یافتہ تربیت م�زمنی وی � تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � LOTO اور ہنی  ح� ے کر پ�ی ۔ ر��  ہنی

 � وی �زما � تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � LOTO م�زمںی ��  پ�ی  ہوں۔ کر

 تعریفات

ی توانایئ  دہ نقصان • �ن  انرجائز متوقع غ�ی  کہ جو توانایئ  کھچی بچی یا شدہ جمع کویئ  منی  مشی�ن ��  � جا�ن  ہو خارج � توانایئ  شدہ جمع یا ہو  �ا نقصان منی  نتٮی

۔ بن سبب ، بر��  منی  اس جا�ئ ، تھرمل توانایئ ۔ شامل توانایئ  شدہ جمع یا قوت بر��  حرکت، می�انی� عمل، رد کیمی�ل توانایئ  ہنی

��  انرجائز پر طور غ�ی  • ی یا ہو ��  چل � سامان اور مشی�� ��  خارج � توانایئ  دہ نقصان دوران � �گرمیوں � بھال دیکھ یا �وس یا پڑ �  � ہو  کو م�زمںی

ے۔ دیتا حوالہ �ا �اروائیوں اور مشقوں مخصوص (LOTO) آؤٹ ٹیگ/آؤٹ �ک ل�ی  � رک���  محفوظ �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ام مقررہ پہچان، � سامان�  )� ی معائنہ، بھال، دیکھ تنصیب، کہ جٮی ��  � ذرائع � توانایئ  قابو ��  دہ نقصان اور)  تبدی� یا صفایئ  � سامان یا مشی�ن  نتٮی

 نقصانات۔ وابستہ � �اموں ِان منی 

b. جانچ۔ � خدشات وابستہ � توانایئ  دہ تقصان 

c. خدشات  )� ��  � LOTO کہ جٮی �ن  ختم یا کم کو) طرٮی �ن  قابو � کر   اقدامات۔ � کر

�ن  قابو کو توانایئ  دہ نقصان—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کم کو خد��  متعلقہ � کر  �ار طریق کرے۔ استعمال �زما �ا �اروائیوں فیسیلیی�  �ر ل�ی  � کر

، وری ہونا شامل ذیل درج کم، از کم منی ے: �ن �� 

a.  ن  ل�ی  � سامان وا� ذرائع مختلف � توانایئ ۔ جاین  دی ش�ل دستاویزی �زما کو �اروائیوں � LOTO مخصوص � مشنی �ئ  چاہٮی

b.  ن  قابو کو توانایئ� �ن  محفوظ کو آ�ت وا� کر  اور �کس جو �ار�نان وہی "�ف فراہمی۔ � ٹیگز اور چابیوں �کس، گ�ی  ��ئ  تفویض پر طور انفرادی ل�ی  � کر

۔" س���  ہٹا انہنی  کریں، نصب کو ٹیگز  ہنی
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c. سامان �  
�

 انرجائزئیشن: ڈی اور علیحد�

ن  ان •  دیں۔ قوت کو نظاموں می�انی� جو کرنا منقطع رابطہ یا کرنا بند کو موٹرز یا انج�ن

��  کومنقطع آؤٹ پاور/�ک • �ئ  کر  انرجائزنگ۔ ڈی � ��ٹس بر��  ہو

یم یا نیومیٹک �ائیڈرالک، •  رو�نا۔ کو بہاؤ � مائع اور گیس منی  نظاموں � س��

��  � ثقل کشِش  کہ جو رو�نا خ�ف � حرکت ای� کو حصوں مشیین  • ے۔ س�ی�  ہو پیدا منی  نتٮی �� 

d. ن  انرجائز ڈی � نطام�  ضیاع: �ا توانایئ  شدہ جمع بعد � ہو

ہ یا ٹینکوں نالیوں، � دباؤ • ے پر دباؤ فضایئ  دباؤ اندروین  تک جب کرنا خارج کو مائع اور گیس � �اروں ذخ�ی ��  
 ۔)مدنظر � حفاظت � ماحولیات اور �ارکن( 

ز • � � گراؤنڈنگ � کپیسی��  ڈسچارجنگ۔ ذرٮی

نگوں • ��  � دباؤ یا کھینچاؤ کہ جو رو�نا یا چھوڑنا کو س�� ۔ نٮی  ہنی

�ن  بند کو نظام • �ن  علیحدہ اور کر �ن  اجازت � آ�ن  تک اختتام مکمل ایک بعد � کر � � دٮی  کرنا۔ خرچ کو فور�ن  خود�ار ذرٮی

e.  
�

 توثیق۔ � انرجائزیشن ڈی اور علیحد�

f. انرجائزیشن: ری � سامان 

ن  جب دفعہ ایک • وعات محفوظ ہٹاؤ، �ا �کس معائنہ، �ا �ام تو جائنی  ہو آزاد � مقامات � خطرے م�زمنی ۔ کیا انرجائز ری اور ��  جا�ئ

ن  آ�ت � LOTO جب • �ن  کو سامان یا مشنی �ن  نصب یا جانح� ، جا�ن  د�ی  ہٹا پر طور عار�ن  ل�ی  � کر ن  سہولیات کردہ فراہم تو چاہئنی  �زما کو م�زمنی

 کریں۔ فراہم تحفظ مناسب

ن  تو ہو ر�ا چل سامان اور جا�ئ  ہو مکمل �ام جب •  اط�ع۔ � م�زمنی

  محفوظ •
�

ن  � �ارکرد�  کرنا۔ نگراین  � سامان انرجائزڈ ری ل�ی  � د�این  یقنی

g. جب  
�

� تو ہو نہ ذریعہ دو�ا کویئ  �ا علیحد�  استعمال۔ �ا ٹیگ اکٮی

h. اور سامان مختلف �ا آؤٹ �ک ، ��   م�زم زیادہ � ایک جب طرٮی
�

  ہوں۔ ملوث منی  عمل � علیحد�

i. ن  کر اطمینان یہ �ف � ہٹاؤ زبردسی�  کر جا خود بذاِت  � �کس � طرف � مینیجر لوکیشن� ے اجازت بعد � لٮی ی کہ �� ے محفوظ مشی�ن ن  تمام اور ��  م�زمنی

۔ با�ر � مقام � خطرے  ہنی

نگ .3 ل�ئ  �اروائیوں LOTO �زما منی  فیسلی�  �ر—مانی�� نگ بند دستاویز کٮی ، منی  جس ہو، عمل �ا مانی�� ن ز م�زمنی ی��� ز سب اور �ان�� ی���  ہوں۔ شامل �ان��

ن  تمام—تربیت ��  � آگہی پر LOTO �زما م�زمنی   کریں۔ حاصل تربیت � در

LOTO  ن  ملوث منی ے۔ جانا دیا �انجام سا�نہ �زما کو ٹریننگ ریفری��  ہوں۔ یافتہ تربیت پر طور بھرپور �زما م�زمنی وری ہونا شامل منی  تربیت �� ے: �ن �� 

� کب، الگ کو ذرائع � توانایئ  تمام •  کریں۔ کیا اور کٮی

�ن  قابو •  استعمال۔ �ا ٹیگز اور �کس پر ڈیوائ�ن  � کر

�ن  تنہا پر طور بر��  •  تصدیق۔ � کر
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۔ محفوظ � انرجائزنگ ری اور اپ سٹارٹ • ��  طرٮی

ول۔ اور نشاندہی � خطرے •  �ن��

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن�ن  نشانہ �ا توانایئ  خطرناک :ری�ارڈز � واقعہ ۔ رک� �زما ری�ارڈز � حادثات تمام وا� ٮ� ل�ئ  سال 5 کم از کم کو ری�ارڈز ان جائنی  گا۔ پڑے جانا رکھا کٮی

  :ری�ارڈز دیگر

a. ۔ رکھین  برقرار جانچ�اریاں � خد��  موجودہ �زما کو فیسلی�  �ر  ہنی

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم کو فیسلی�  �ر نگ کٮی ۔ رک��ن  برقرار ری�ارڈز مانی��  ہنی

 

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �10-8�تاب  دسئ 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 ن  ختم یا کم کو خد��  وابستہ ساتھ � داخ� منی  جگہوں تنگ� ل�ئ  کر ��  اور اعمال کٮی  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار رٮی

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو لوکیشن مینیجر   ہو کرنا د�این  یقنی
�

��  � داخ� منی  جگہوں تنگ کہ � ے ہوتا اط�ق �ا ان ہنی  جا��  ک�ی  تیار طرٮی وی � ان اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSEگا۔ پڑے کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �اروائیوں اور اعمال � داخ� منی  جگہوں تنگ �زما کو � نمائندہ 

وائزرز اور مینیجرز ن  کو س��   ہو کرنا د�این  یقنی
�

ن  کہ � وی � ان اور ہنی  یافتہ تربیت منی  بارے � �اروائیوں اور اعمال � داخ� پر جگہوں تنگ م�زمنی ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

 �  گا۔ ہو اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � داخ� پر جگہوں تنگ �زما کو م�زمںی

 تعریفات

 ے ہوی�  جگہ ای� جگہ تنگ �ن  داخل � م�زم ک� جو �� ل�ئ  ہو ے، ہوی�  بڑی �ا�ن  کٮی ل�ئ  اخراج اور داخ� منی  اس �� ��  ذرائع محدود کٮی ن  وہ اور ہنی  ہو  مسلسل � م�زمنی

�ن  ل�ئ  ر�� ن  مث�( ہوی�  نہنی  کردہ ڈیزائن کٮی ، سیوئر، ہولز، منی � ٹینکس، سٹوریج بوائلرز، �نگنی  ۔)گڑ

O ں  در�ار پرمٹ ایک� : ہوی�  زائد یا ایک � منی  خصوصیات ذیل مندرجہ منی  جگہ تنگ وا� کر  ہنی
 ام�ان؛ �ا رک��ن  ماحول خطرناک ایک  
 ن  منی  لپیٹ کو م�زم ک� مواد وہ�   ہو؛ س�تا بن وجہ � لٮی
 یا دیواروں وا� دهنس�ن  اندر کو م�زم ک� جو ترتیب اندروین  ایک � �ن  وجہ � گ�ٹ�ن  دم � وجہ � ان یا جا�ن  پھنس � وجہ � فرش اٮی  ٮ�

��  منی  جس ��  ایک کر ہو تنگ وہ اور ہو ڈهلوان وا� جا�ن  نٮی   یا ہو؛ جاتا رہ جتنا سیکشن کراس چھو
 ہو۔ شامل خطرہ حفاظی�  یا طی�  سنجیدہ کردہ شناخت دیگر کویئ  منی  اس 

O ں  نہ در�ار پرمٹایک� ے ہوی�  جگہ تنگ ای� جگہ تنگ وا� کر �ن  پیدا نقصان طبعی سنجیدہ یا موت منی  جس ��  ہوتا، نہنی  موجود خطرہ کویئ  قابل � کر

ے۔ ہوتا ام�ان�ا خطرے ماحولیای�  ک� ہی نہ ہوتا، نہنی  خطرہ ماحولیای�  کویئ  منی  جس یا ��  

 تقا�� 

ل�ئ  جگہ تنگ �ر �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  شامل ذیل مندرجہ ازکم کم منی  جن ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  دستاویزی ایک کٮی

ے: ہوتا �� 

a. شناخت۔ � خطرات وابستہ � ان اور جگہوں تنگ تمام 

b. جانچ۔ � خد��  وابستہ ساتھ � خطرے �ر 

c.  ��ن  کم کو خد� �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ا�ن  قابو کٮی ، � داخ� مث�( شناخت � �اروائیوں � ٮ� �� ہ تربیت، مواصلت، سامان، حفاظی�  ذای�  طرٮی  ۔)وغ�ی
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��  اور پالیسیاں .2 ل�ئ  جگہوں تنگ �زما منی  فیسلی�  �ر—طرٮی ��  تحریری کٮی وں ذیل مندرجہ کم از کم منی  جن ہوں، شدہ اط�ق طرٮی ن  ہو: گیا کیا احاطہ �ا چ�ی

a. ن  در�ار پرمٹ� : تنگ وا� کر  جگہنی
ل�ئ  داخ� �زما منی  ان ہو گیا کیا شناخت خدشہ زیادہ یا درمیانہ منی  جانچ�اری � خد��  �ا جن جگہنی  تنگ •  ہو۔ پرمٹ کٮی

ن  یافتہ اجازت غ�ی  • �ن  در�ار پرمٹ کو م�زمنی ے۔ رو�نا �زما � داخ� منی  جگہوں تنگ وا� کر �� 

ے۔ جانا کیا چسپاں پر مقامات � رسایئ  تمام کو ع�مات انتباہی •  ہو: لکھا یہ �زما پر سائن اس ��
��  در�ار پرمٹ – خطرہ"  ۔"ہوں نہ داخل جگہ، تنگ وا� کر

b. ن  در�ار پرمٹ� �ن  داخل منی  جگہ تنگ وا� کر �ن  داخل والوں، ہو وائزرز � والوں ہو کت اور س�� �ن  ��  داریاں۔ ذمہ � والوں کر

c. �پرمٹ � داخ � :  تقا�ن

 نام۔ �ا جگہ تنگ •

�ن  المعیاد زائد � داخ� منی  جس مدت � �ام اور تاریخ، مقصد، �ا داخ� •  ہو۔ شامل وقت اور تاریخ � ہو

�ن  داخل مجاز • کت � داخ� والوں، ہو وائزر � داخ� اور داران ��  فہرست۔ � س��

� قابو پر ان اور خطرات وابستہ � جگہ تنگ • ۔ کٮی  پائنی

�ن  علیحدہ • ۔ � کر ��  طرٮی

۔ � داخ� قابلقبول •  صورتنی

نگ جاری اور جانچ�اری ماحولیای�  در�ار •  نتائج۔ مانی��

۔ ہنگامی اور بچاؤ •  تقا�ن

کت • �ن  داخل اور داران �� ل�ئ  والوں ہو ۔ مواص�ی�  کٮی ��  طرٮی

ل�ئ  داخ� •  ۔)�ارنیس �ا جسم مکمل ِونچ، اور پوڈ ٹرایئ  مث�( سامان در�ار کٮی

 ۔)�ام گرم مث�( تفصی�ت � پرمٹس دیگر •

d. نگ تمام  بندی۔ پیمانہ قبل � داخ� اور بندی پیمانہ سا�نہ � سامان ٹیسٹ اور مانی��

e. ل�ئ  �اروائیوں � داخ� پر جگہ تنگ منی  فیسلی�  �ر ، منی  جس ہو عمل دستاویزی سا�نہ ایک �زما کٮی ن ز موجود پر سائٹ م�زمنی ی��� ز سب اور �ان�� ی���  �ان��

 ہوں۔ شامل

f. ل�ئ  بندی درجہ � جگہ محدود � پرمٹ بغ�ی  بطور کو جگہ محدود ایک ۔ کٮی   تقا��

  ن ے۔ نہنی  موجود ماحول خطرناک مم�نہ یا اصل منی  جگہ تنگ کہ کریں د�این  یقنی �� 

  ن ن�ن  وجہ � نقصان طبعی سنجیدہ یا موت منی  جگہ محدود کہ کریں د�این  یقنی ۔ موجود خطرات قابل � ٮ�  آ منی  لپیٹ � مواد مائع یا ٹھوس منی  اس نہنی

، ۔ شامل خطرات حفاظی�  یا طی�  کردہ شناخت سمیت حصوں متحرک یا ج�ٹ�، بر��  جا�ن  ہنی
 ل�ئ  ہٹا�ن  خطرات �ن  داخر کٮی ، ہو ل�ئ �ن  در�ار پرمٹ بطور �زما � جگہ کٮی ے کرنا برتاؤ جگہ تنگ وا� کر  جاتا۔ لیا کر نہنی  ختم کو خطرات تک جب ��
 ن  داخل تبدیلیاں منی  ترتیب � جگہ یا منی  استعمال جب� ورت اگر تو دیں بڑها کو خطرات کو والوں ہو  جگہ محدود وا� بغ�ی  � پرمٹ ایک تو پڑے، �ن

�ن  در�ار پرمٹ �  جگہ محدود وا� کر

  



 NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  تحفظ متعلق � جگہوں تنگ

CLS 2017ستم��   84صفحہ  – نی تنگ جگہ 

ن  تمام ملوث منی  �ام � جگہ تنگ تربیت—تربیت .3 ل�ئ  م�زمنی �ن  داخل مث�( کٮی کت وا�، ہو وائزر، دار، ��  سا�نہ بعد � اس اور وقت � تفویض ابتدایئ ) ٹیم ریسکیو س��

۔ جا�ئ  دی �انجام بار ایک کم از کم
�

 ہو: شامل �زما منی  تربیت اس �

 اقدامات۔ � قابو اور خطرات � داخ� منی  جگہ تنگ •

 پرمٹ۔ �ا داخ� •

 استعمال۔ �ا سامان تمام •

 مواص�ت۔ •

۔ ہنگامی اور بچاؤ •  تقا�ن

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  � اجازت تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی 

�ن  ملوث کو جگہوں محدود ری�ارڈز: � واقعہ ۔ جا�ن  رک� �زما ری�ارڈز � واقعات تمام وا� کر ل�ئ  سال 5 کم از کم کو ری�ارڈز ان ہنی  گا۔ پڑے جانا رکھا کٮی

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیصات۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 1 کم از کم  پرمٹس۔ � داخ� منی  جگہ تنگ کٮی

c. ل�ئ  سالوں 3 کم از کم نگ کٮی  ری�ارڈز۔ � بندی پیمانہ � سامان � مانی��

d. ل�ئ  سال 3 کم از کم  ری�ارڈز۔ � بندی پیمانہ کٮی

 
ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ں � ل�ی وسیع تر تکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں  ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� حفظ فراہم � تعمیل کرنا �ں

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  53-4دسئ� �تاب 
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 معیار

�ن  �ام سپ�ئر ے کرتا فراہم ماحول محفوظ ایک �ا کر ��  � درآمد عمل پر سہولیات � سپ�ئر یا � �ام اور ��  � دہی انجام � اس یا مربوط � اس شدہ، پیدا منی  نتٮی

ر اور حادثات آمدہ پیش دوران ے۔ کرتا اختیار اقدامات �زمی ل�ی  � رو��ن  کو �ن ن  سبھی پاس � سپ�ئر �� ، پتہ �ا خطرات ام�این  �حق کو تحفظ � م�زمنی �ن  � اس لگا�ن  بح�

�ن  جواب �ا ان اور  ۔ہنی  موجود نظام � دٮی

 ی���  سائٹ آن ی���  سب اور �ان�� �ن  ختم یا کم کو خد��  � ماحول اور حفاظت صحت، وابستہ ساتھ � �گرمیوں �ان�� ل�ئ  کر ��  اور عمل کٮی  کریں تیار طرٮی

 کریں۔ اط�ق �ا ان اور

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ی���  کہ �� ے، جاتا کیا تیار کو �اروائیوں � حفاظت � �ان�� ے ہوتا اط�ق �ا ان �� وی � ان اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE �ی���  �زما کو نمائندہ ے۔ کرنا نفاذ �ا اس اور رکھنا برقرار کرنا، استوار پروگرام �ا حفاظت � �ان�� �� 

ی���  ن  کو رابطہ � �ان�� ے کرین  د�این  یقنی ی���  سائٹ آن متاثرہ کہ �� ن  متاثرہ اور �ان�� ی���  م�زمنی وی � اس اور ہوں یافتہ تربیت منی  پروگرام � حفاظت � �ان��  کریں۔ پ�ی

وائزرز اور مینیجرز ی���  متاثرہ کہ گا ہو بنانا یقیین  �زما کو س�� ن  اور رابطہ �ان�� ی���  م�زمنی  � ان اور ہنی  یافتہ تربیت منی  بارے � تقاضوں � پروگرام حفاظی�  � �ان��

وی ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

ز سائٹ آن ی��� �  اور �ان�� ی���  �زما کو م�زمںی وی � تقاضوں � پروگرام � حفاظت � �ان�� ۔ ہو کرنا پ�ی
�

� 

 تعریفات

ی���  • ے ہوتا فرد وہ رابطہ �ان�� ی���  جو �� ی���  سب یا �ان�� �ن  �ام کر مل � �گرمیوں � پراجیکٹ � �ان�� ل�ئ  کر ے۔ ہوتا دار ذمہ کٮی �� 

 تقا�� 

: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک � جانب � فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  ہنی

a. یکٹ جو خطرات وابستہ � اس اور �ام یکٹ سب یا �ان�� ۔ س���  جا ک�ی  �ان��  ہنی

b. جانچ۔ � خطرے وابستہ � خطرات دِرفہرست 

c.  ��ن  کم کو خد� �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ا�ن  قابو کٮی  شناخت۔ � اقدامات � ٮ�

�ن  �انجام بھال دیکھ � فیسلی�  یا سامان منی  فیسلی�  �ر—قابلیت .2 �ن  �انجام �ام وا� خد��  زیادہ � کم یا وا� دٮی ی���  ک� وا� دٮی ی���  سب یا �ان�� ل�ئ  �ان��  کٮی

یں یہ کم از کم منی  اعمال � قابلیت ہوں۔ اعمال � قابلیت ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ی���  متاثرہ �ر یں یہ منی  جس فارم قابلیت از قبل کردہ مکمل � جانب � �ان�� ن  ہوں: شامل چ�ی

۔ ESH تاریخی •
�

 �ارکرد�

ن  1$( تقا�ن  انشورنس � داری ذمہ کم از کم • ن  2$واقعہ/ �ن  USD ملنی  ۔)مجوزہ مجموعی USD ملنی

 تربیت۔ اور پروگرامز حفاظی�  قاب�ط�ق •

b. ز ی��� د یا قبول کو �ان�� �ن  مس�� ل�ئ  کر  عمل۔ �ا جانچ کٮی
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c. ز قابل ی���  فہرست۔ بند دستاویز � �ان��

d. ز قابل کردہ فہرست ی���  جانچ۔ سا�نہ � �ان��

ز سب/کم از کم کو فیسلی�  �ر—تعارف/جائزہ �ا قبل � نوکری .3 ی���  قبل � نوکری �ا �ان��
یں یہ کم از کم منی  جن گا، ہو کرانا منقعد تعارف اور جائزہ "�ا  ن :" ہوی�  شامل چ�ی  ہنی

a. تعارف۔ �ا فیسلی�  سمیت اقدامات وا� جا�ن  ل�ی  منی  صورتحال ہنگامی ک� اور شناخت � ا�رم راستوں، اخراجی ہنگامی 

b.  سب در�ار � کویئ/ ی��� ی���  �ان�� ن  اور تربیت � �ان��  توثیق۔ � �ٹیفیکیش�ن

c. ل�ئ  کیمی�لز � کویئ  گ�ئ  خریدے پر سائٹ  توثیق. �) MSDS( شیٹ ڈیٹا حفاظی�  � مواد کٮی

d. ن  تاکہ جائزہ �ا سامان گ�ئ  خریدے سائٹ آن ے منی  حالت درست وہ کہ کریں د�این  یقنی � تمام اور �� وی � تقاضوں � ضاٮ� ے۔ کرتا پ�ی �� 

e. قاب�ط�ق تمام HSE ن  ضوابط  جائزہ۔ �ا �اروائیوں اور پالیسیوں HSE � فیسلی�  ن�ی

f. جائزہ۔ �ا اصولوں حفاظی�  عمومی 

g. ،گھرداری ، ۔ � تلفی اور صفایئ  تقا�ن

h. �اط�ع۔ � واق 

i. ائط۔ � تعمیل عدم �� 

نگ .4 ز �زما منی  فیسلی�  �ر—مانی�� ی��� ز سب اور �ان�� ی��� ل�ئ  �ان�� نگ ایک کٮی ۔ ہونا عمل �ا مانی�� �ئ نگ چاہٮی ��  � مانی�� ن  �ا در  � خدشات وابستہ ساتھ � �اموں تعنی

 �� ۔ جانا کیا � در �ئ  چاہٮی

ائط � تعمیل عدم .5 ی���  �زما منی  فیسلی�  �ر—��  گا۔ ہو ہونا عمل کویئ  �ا تعمیل عدم ساتھ � ح� بھی ک� � �اروائیوں اور پالی� �ان��

وائزرز مینیجرز، متاثرہ تمام—تربیت .6 ن  اور س�� ی���  �زما کو م�زمنی ے۔ دیین  تربیت پر �اروائیوں � پروگرام حفاظی�  � �ان�� �� 

 —دستاویزات .7

۔ رکھنا برقرار ری�ارڈ �ا واقفیت/نوکری پری اور تربیت ل�ئ  � سال 3 کم � کم کو سہولت ہہر ری�ارڈز: تربیی�  �ی  چا��

 ری�ارڈز � قابلیت

a. ۔ ہوں رکھنا برقرار فارمز � قبل/قابلیت � قابلیت موجودہ کو فیسلی�  �ر
�
� 

b. ۔ رکھین  برقرار جانچنی  موجودہ � فارمز � قابلیت/قابلیت از قبل �زما کو فیسلی�  �ر  ہنی

 ری�ارڈز دیگر

a. ی���  کو فیسلی�  �ر ے۔ رکھین  برقرار جانچ�اری � خد��  موجودہ � �اموں � �ان�� �� 

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم کو فیسلی�  �ر نگ کٮی ۔ رک��ن  برقرار ری�ارڈز مانی��  ہنی
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ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے جو انکو قابل  �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم  اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں � م�زمںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �4-52�تاب  دسئ
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 ن  کم کو خدشات وابستہ � آ�ن  منی  زد پر طور کیمیایئ  اور حیاتیای�  طبعی، � �ارکن� ل�ئ  گھٹا�ن  یا کر ��  اور اعمال کٮی  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی

ل�ئ  صحت � �ارکن ۔ برقرار پر درجات محفوظ کٮی � یا ہو، دستیاب جہاں کم، از کم رکھنی ن  اور مقامی جٮی  آ�ن  منی  زد کریں، وضع حدود ا�قوامی بنی

۔ کم � حدود کردہ استوار �) OEL( آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن  کو ن  مقامی متعلقہ پھر یا سٹینڈرڈ اس �زما کو �ار فراہم رکھنی  ضوابط اور قواننی

وی � تقاضوں � مناسبت � خاکوں کردہ وضع منی  اُس ہو، سخت زیادہ بھی جو � منی  ے۔ کرین  پ�ی �� 

 abrasive blasting addendum � وی  کریں۔ پ�ی
 

 داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ، کیا تیار کو حدود � آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن  کہ �� وی � ان اور جا�ئ  کیا اط�ق �ا ان جا�ئ ۔ � پ�ی  جا�ئ

 HSE ل�ئ  سٹینڈرڈ اس �زما کو� نمائندہ  گا۔ ہو کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �اروائیوں اور اعمال کٮی

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  تمام کہ �� وی � ان اور کریں وصول تربیت � تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � سٹینڈرڈ اس م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � وی � تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � سٹینڈرڈ � آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن  �زما کو م�زمںی ے۔ کرین  پ�ی �� 

 تعریفات

  �ے، ہوی�  کیفیت � ہوا اندر � عمارات معیار �ا ہوا اندروی ، � گی�ن  اور کیمی�لز وا� ن�ل�ن  � اپ�ئن�ن  اور اعمال امواد، منی  جس ��  دهند، غبارات، گرد، دهوئنی

  کردہ پیدا � خطرات حیاتیای� 
�

ے۔ ہوی�  شامل حد � آلود� �� 

  �ن  منی  ہوا خطرہ حیاتیای� ے فضلہ نامیای�  وہ وا� ر�� ے ہوتا کردہ تیار �ا جاندار ک� تو یا جو �� ے ہوتا جاندار خود بذاِت  یا �� ے جاتا کہا بھی ایروسول بائیو ا�( ��  ۔)��

یریا، منی  ایروسولز بائیو عام ، بی��� ��  پولن اور legionella سپورز، دیمک، گرد، ُفطر، پھپھوندیاں، فنجایئ ۔ ہو  ہنی

  امواد مصنوعی یا مجموعہ �ا عنا� یا عن� وہ خطرہ کیمیایئ  �� ن  جو ہنی  ہو ل�ئ  م�زمنی ۔ جا��  ک�ی  تصور دہ نقصان کٮی  ہنی

 محفوظ وہ خطرات طبعی محفوظ مث�( ہنی  س�ی�  بن وجہ � موت اور بیماری چوٹ، جو ہنی  کیفیات غ�ی ی، غ�ی  خطرات، برقیای�  کرنا، �ام پر اونچایئ  مشی�ن

�ن  کر کھا ٹھوکر اور کر پھسل شور، گرمی،  ۔)خطرات � گر
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 تقا�� 

�ن  �ام اور/یا عمل �ر منی  فیسلی�  �ر—جانچچ�اری � خد��  .1 ل�ئ  ع���  � کر یں یہ کم از کم منی  جس جا�ئ  کرایئ  جانچ�اری � خد��  سا�نہ دستاویزی ایک �زما کٮی ن  چ�ی

: ہوی�  شامل  ہنی

a. بشمول( شناخت � خطرات وابستہ � ع���  � �ام اور/یا عمل ،  ۔)� خطرات حیاتیای�  اور طبعی کیمیایئ

b. دستیاب( کریں جانچ � نقصانات وابستہ � خطرات OELs � ن  ساتھ� ل�ئ  مواز � سمیت سازی نمونہ کٮی وری بھی جٮی �ن  �ن ن  �ا ہو  )جا�ئ  کیا تعنی

c.  ��ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد ا�ن  قابو کٮی ، � ہوا و آب گزر، �ا ہوا اخراج، مقامی �ا دهوئنی  مث�( شناخت � اقدامات � ٮ� ہ نگراین  ۔)وغ�ی

�ن  کم کو خد��  وابستہ � �ار ع�قہ اور/یا �اروایئ  �ر �زما کو فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 ، گھٹا�ن  یا کر ل�ئ  گا: پڑے کرنا اط�ق �ا ذیل مندرجہ کم از کم کٮی

a. بچاؤ: � خطرات 
 

 �ل�ئ  سامان اور �اموں امواد، تمام اٮی  ہوں۔ س���  ہو اثرانداز پر آ�ن  منی  زد � �ارکن جو عمل دستاویزی �ا منظوری کٮی

 ر ��  یا خطرناک کم  تبدی�۔ � اعمال اور امواد �ن

b.  
�

�ن  پیدا آلود� ل�ئ ) عنا� حیاتیای�  بشمول( عنا� تمام وا� کر  منصوبہ۔ �ا) سازی نمونہ مث�( جانچ�اری � آ�ن  منی  زد کٮی

c.  ن ی اور ش�ایات � م�زمنی حا�ن ن  �ا ام�ان � مسائل طی�  متعلق � آ�ن  منی  زد تاکہ جائزہ �ا ری�ارڈز � غ�ی ۔ کیا تعنی  جا�ئ

d. ل�ئ  حدود قاب�جازت � آ�ن  منی  زد کو �اروں فراہم �ن  محدود زیادہ � سب �زما کٮی � کردہ شناخت وا� کر �ن  پھر یا ضاٮ�  � تقاضوں طی�  اور قانوین  � ملک اٮ�

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)، Threshold Limit سٹینڈرڈ، متفقہ

Values (TLVs)، US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (� وی ۔ ہو کرنا پ�ی
�

 کردہ منتخب �

ن  �زما کو معیارات �ن  �ام کو م�زمنی ے۔ کرنا فراہم درجہ ترین بلند �ا تحفظ منی  ماحول � کر �� 

e.  
�

�ن  پیدا آلود� ل�ئ  رک��ن  برقرار پر حدود � کم � آ�ن  منی  زد قبل � استعمال � سامان حفاظی�  ذای�  کو امواد وا� کر نگ کٮی ولز انجینی�ئ  �ا دهوئنی  کہ جیسا( �ن��

ے۔ جاین  دی توجہ �زما پر) اخراج عام �ا ہوا یا اخراج مقامی : بنایئ  یقیین  باتنی  یہ جب ��  جائنی

  پھر یا جانب � با�ر گزر �ا ہوا � اخراج مقامی � دهوئنی  
�

ا�ن  قابو پر آلود� ۔ ہونا جانب � سامان وا� ٮ� �ئ  چاہٮی

 HVAC  گری� روشن دانوں اور د �ن ٮی ہوا کو اندر ل ) � با�ر �شنگی�نڈ�ی اور ائ ،ی (حدت، ہوادار  
�

  روشن دانوں کو آلود�
�� ہ وںیجہاں موٹرگاڑ  کیہوا، ان جگہوں � نزد جا�ن وا� �� ٮی ن � نی (مث� دهوئ  نی واقع نہ نی قربت م ) � مم�نہ ذرائع � انتہایئ نی � اخراج جمع ہو

 ۔�ئ ٮی ہونا چاہ

f. ا�ن  قابو پر آ�ن  منی  زد �ن  �ام کو سامان � ٮ� ، ہونا منی  ترتیب درست � کر �ئ �ئ  کرنا معائنہ �ا ان چاہٮی ۔ رکھنا برقرار اور چاہٮی �ئ  چاہٮی

g.  �ل�ئ  خطرات حیاتیای ا�ئ  پر درجات ناقابل قبول وہ جب) پھپھوندی ،legionella مث�( منصوبہ �ا ع�ج کٮی ۔ ٮ�  جائنی
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وائزری انتظامی،—تربیت .3 ن  سبھی وا� ام�ان راست براہ � ابت�ء جای�  مشغلہ یا نگاہ مجموعی س��  � ابت�ء سال �ر بعد � اس اور وقت � تفویض ابتدایئ  کو م�زمنی

وری کرنا فراہم تربیت � نسق و نظم ے۔ �ن وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت �� ے: �ن �� 

 ۔ اور ضوابط قاب�ط�ق ��  طرٮی

 وضاحت۔ عام � خطرات � آ�ن  منی  زد � �ارکن 

 راس��  وا� آ�ن  منی  زد  )�  ۔)� زخم ک�� ابزارپشن، ڈرمل انہیلیشن کہ جٮی

 ۔ س���  ہو باعث � آ�ن  منی  زد کہ جو �ام مقررہ  ہنی

 ن  قابو� ��  � کر  حدیں۔ اور طرٮی

  �استعمال۔ مناسب �ا اس اور مقام � سامان � تحفظ ذای 

  �آگہی۔ � اس اور سمجھنا کو شیٹ ڈیٹا � تحفظ طی 

ن  جن ے ہوتا ملوث منی  �اروایئ  �ام �ا م�زمنی  کریں: حاصل �زما تربیت ذیل درج کم از کم وہ اور ��

 HVAC ۔ مخصوص � بھال دیکھ اور متعلق � �اروایئ  ل�ی  � سامان شدہ ت�ف مقامی اور نظاموں ��  طرٮی

  �استعمال۔ �ا سامان � تحفظ ذای 

 دستاویزات .4

وری رکھنا کر سنبھال انہنی  تک سال 3 کم از کم اور ہونا دستیاب ری�ارڈز � تربیت � م�زم ری�ارڈز: تربیی�  ے۔ �ن �� 

ل�ئ  سال 30 جمع مدت � م�زمت � م�زم کم از کم کو فیسلی�  �ر تو ہو، قاب�ط�ق اگر ری�ارڈز: طی�   رک��ن  برقرار �زما ری�ارڈز طی�  محفوظ اور مخفی کٮی

۔ ، جا�ن  ک�ی  نہنی  افشا ری�ارڈز طی�  � اس بغ�ی  � منظوری تحریری � م�زم ہنی ے۔ مطلوب منی  قانون کہ جیسا چاہئنی �� 

۔ 5تمام حادثات � ری�ارڈ کم از کم : �ارڈزیواقعہ � ر   سالوں تک �زماً رک� جا�ن چاہئنی

  ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. بھال۔ دیکھ � ان اور معائ�ن  � ری�ارڈز � تک سالوں 3 کم از کم 

c.  ن�  نتائج۔ تجزیای�  � سالوں 5 کم از کم � لیبارٹری ل�ی  � نمو
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ے  Code Leadership Standard گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی سپ�ئرز  -کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فر کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی اہم ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�
 

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike “Hazardous Materials” Code Leadership Standard. 
 Nike “Personal Protective Equipment” Code Leadership Standard. 
 Nike ESH 5-39 دسئ� �تاب 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values (TLVs) 
 .Biological Exposure Indices (BEIs)اور
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�� وا� مواد �  - ضمیمہ یرگڑ �  دهماکہ خ�ی
 

�� وا� مواد � مہیضم یہ � دهماکہ خ پوشاک وا� پروڈ�ٹس پر رگڑ ے۔ کرتا مخصوص کو تقاضوں اضا��  متعلقہ � ی�ی �� 

 � وا� مواد �� � دهماکہ خ رگڑ ے  .Nike Inc � بطور کیت�ن شنگیفن کیا ی�ی  ۔� پوشاک وا� تمام پروڈ�ٹس پر ممنوع ��

 ن وا� مواد � � �ارکن � مستقبل اور حالیہ� ن دهماکہ خ پوشاک وا� پروڈ�ٹس پر رگڑ �ن  ختم کو خدشات � صحت متعلقہ � ی�ی  ل�ی  � کر

��  اور اعمال ن  مقامی متعلقہ یا ضمیمہ اس کہ جو کریں تعمیل � تقاضوں ان �زما سپ�ئر کریں۔ نافذ اور تیار طرٮی  � ضوابط اور قواننی

ے، گیا کیا بند خاکہ پر طور ے۔ سخت زیادہ کہ جو �� �� 
 

 داریاں ذمہ
 

ن  یہ �زما جرینیم شنیلوک ��  یہ کہ کریں د�این  یقنی ی � مستقبل یا حالیہ طرٮی ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی � ذی� بشمول �اروائیوں، � رگڑ یوں � ٹ�ٮی  فی���

�ن  ختم کو ۔ ل�ی  � کر  ہنی

 HSE کریں۔ نفاذ �ا ان اور رکھنی  برقرار کریں، استوار �زما کو تقاضوں � سٹینڈرڈ اس کو� نمائندہ 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  حاصل تربیت � معیار اس م�زمنی ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  کر ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � معیار کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

  �� ے، س�تا ہو مشتمل پر کرسٹ�ئن سیلی�ا کہ جو مواد ٹھوس ایک :امواد وا� رگڑ ے۔ س�تا ہو بھی منی  مقداروں ٹریس بلکہ ��   عام ��
�ن وا� ے �ا میل، ریت، رگڑ ہ المونیم آکسائیڈ، تامڑ، المونیم سلیکیٹ، تانبہ �ا میل، لو�� ��  مشتمل پر وغ�ی ۔ ہو  ہنی

 ی � �� وا� مواد � دهماکہ خ�ی ل�ئ  مصنوعات � پہن�ن  دیگر اور ڈینم :رگڑ �ن  پراین  کٮی �ن  تخلیق تاثر �ا ہو ل�ئ  کر �ن  استعمال کٮی  فنشنگ �یئ  وا� ہو

�ن وا� مواد ٹھوس ایک کو ہوا ہویئ  دی�  طریقہ یہ ایک۔ � منی  ت�انیک ��  اتعمال ل�ی  � بڑها�ن  رفتار � رگڑ �ئ  کر ے۔ گیا دیا تشکیل ہو �� 

 ی � �� وا� مواد � دهماکہ خ�ی ی :سامان �ا رگڑ ی آ�ت اور مشی�ن ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی ��  � رگڑ �ن  استعمال منی  طرٮی  بشمول وا�، ہو

ن دهماکہ خ ے وا� پائپ۔ ی�ی ، اور اس�� ن ، ہوپر ب�ن  وا� خا�ن

 استعمال ایجنٹ کیمی�ل یا بیالوجی�ل فزی�ل، :ت�نیک �) بنا��  پرکشش کو سطح( فنشنگ  �� �ئ  کر  یا ش�ل ظا�ری � صنعت � صارف ہو

 کرنا۔ تبدیل کو بناوٹ

 �ی :ٹھیکیداران ذی  �ار۔ فراہم کویئ  �ا �و�ن  یا پراڈ�ٹس پرزوں، کو فی���
 

 تقا�� 
 

، کرایئ  منعقد جانچ�اری � خد��  دستاویزی ایک �زما سا�نہ منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اریاں � خد��  .1  :ہوں شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس جا�ئ

a. ز سب تمام ی��� ��  فراہم �و�ن  یا پراڈ�ٹس پرزے، جو � ان بشمول بنانا، فہرست � ان اور کرنا شناخت � �ان�� ۔ کر  ہنی

b. ن  توثیق یہ� ل�ئ  کر ز سب کہ عمل ایک کٮی ی��� ی �ان�� ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی ے کر نہنی  استعمال � ت�نیک � فنشنگ بطور کو رگڑ ۔ ر��  ہنی
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�ن  کم کو خد��  وابستہ � �ار ع�قہ اور/یا �اروایئ  �ر �زما کو فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 ، گھٹا�ن  یا کر ل�ئ  کرنا اط�ق �ا ذیل مندرجہ کم از کم کٮی

 گا: پڑے

a. ی ی کہ ہو کری�  بیان جو ہو پالی� تحریری ایک �زما منی  فی��� ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی ے۔ نہنی  اجازت � رگڑ �� 

b. بچاؤ: � خطرات 
 

 ی ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی ے، جاین  � شناخت �زما کو سامان � رگڑ ے کھولنا ا� �� ے۔ جانا دیا بنا نا�ارہ ا� اور چا�� �� 

  ن وا� مواد � نشاندہی �زماً � گیئ� ے رگڑ ��  مناسب اور �� ۔ جانا نمٹا � طرٮی �ی ل�ئ  سال 5 ری�ارڈز � تلفی چا�� ۔ جائنی  رک� برقرار کٮی
�

� 

 دستاویزات .3
 

ی���  سب کو عمل � بندی دستاویزی � تشخیصات � خد��  جانچ�اری: � خطرے ی � �ان�� ن �ن وا� مواد � دهماکہ خ�ی  ساتھ � تقاضوں � رگڑ

�ن  توثیق � تعمیل ل�ئ  کر ے۔ جاتا کیا استعمال کٮی �� 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 ن  کم درجات � شور� ل�ئ  کر ن  اور/یا کٮی ز سائٹ آن اور م�زمنی ی��� �ن  پیدا ضیاع �ا سماعت کو �ان�� ل�ئ  رک��ن  محفوظ � درجات � شور وا� کر  � شور ایک کٮی

 کریں۔ اط�ق �ا اس اور کریں تیار پروگرام �ا آ�ن  منی  زد

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ے، جاتا کیا تیار کو پروگرام � آ�ن  منی  زد � شور کہ �� ے ہوتا اط�ق �ا اس �� وی � اس اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE ے۔ کرنا نافذ اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو پروگرام � آ�ن  منی  زد � شور �زما کو� نمائندہ �� 

ورائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � پروگرام � آ�ن  منی  زد � شور م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � وی � تقاضوں � پروگرام وا� آ�ن  منی  زد � شور �زما کو م�زمںی ۔ ہو کرنا پ�ی
�

� 

 تقا�� 

: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک � جانب � فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  ہنی

a. ن  شناخت � ع���  وا� شور بڑے�  تعریف پر طور � زیادہ � اس یا dB 85 بطور کو ع�قوں وا� شور بڑے کریں۔ منعقد جانچ�اری � شور ایک کر

ے۔ جای�  � �� 

b. ۔)قا� � سن�ن  ا�رمز فائر ارت�از، ضیاع، �ا سماعت مث�( جانچنی  کو خد��  وابستہ � شور بڑے 

c. 85 کو آ�ن  منی  زد � شور dB � ل�ئ  گھٹا�ن  پر کم ولز کٮی : کو �ن��  جانچنی

نگ • ولز انجینی�ئ ین اور پہ� کو �ن�� ۔ جانا سمجھا اختیار بہ�� �ئ  چاہٮی

۔ جانا سمجھا اختیار آخری کو سامان حفاظی�  ذای�  • �ئ   چاہٮی

 کو ذیل مندرجہ پر، طور � کم از کم ایک �گو ہو گیئ  � شناخت پر طور � زیادہ � dB 85 � درجات � شور منی  جس فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2

وری کرنا احاطہ یا کم ے �ن �ن  ختم کو خطرے � سماعت � نقصان جس �� ، � کر  �ار: طریقہ ل�ئ

a. ی جب ۔ � شور تو ہو گیئ  ہو تبدی� واضح کویئ  منی  اعمال � پروڈکشن یا مشی�ن  نگراین

b. ے۔ ہوی�  در�ار حفاظت � سماعت پر جہاں ہنی  کری�  نشاندہی � ع�قوں ان جو ع�مات وہ �� 

c. استعمال۔ اور دستیای�  � تحفظ � سماعت منی  ع�قوں در�ار 

d. ل�ئ  درجات � شور کردہ نشاندہی ن  �ا تاث�ی  کٮی �ن  تعنی ل�ئ  کر  جانچ۔ � تحفظ � سماعت کٮی
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ن  متاثرہ �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ � سماعت .3 ل�ئ  م�زمنی : ہوی�  شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو پروگرام �ا جانچ�اری � سماعت ایک کٮی  ہنی

a.  ن ۔ ہوں نہنی  عائد اخراجات کویئ  پر م�زمنی
�

� 

b. منعقدہ۔ � جانب � ما�ر طی�  یافتہ تصدیق 

c. ے۔ جای�  � منعقد اور �ر سالابتدا منی ) آڈیوگرام( جانچ �� 

d. ن  متاثرہ  اط�ع۔ � نتائج کو م�زمنی

e. فالو ساتھ � تبدی� � کویئ  منی  سماعت  
�

� �ام �ا اپ/درست�  کرے۔ شناخت ما�ر ططی�  یافتہ تصدیق جٮی

  جا�ئ  دی �انجام تب تربیت—تربیت .4
�

ن  تمام منی  فیسلٰٹ  ک� جب � ل�ئ  م�زمنی  � سماعت ایک سا�نہ کم از کم بعد � اس اور وقت � تفویض ابتدایئ  کٮی

وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت ہو۔ موجود پروگرام �ا تحفظ ے: �ن �� 

a. اثرات۔ پر سماعت � شور 

b. مقصد۔ �ا حفاظتوں � سماعت 

c. کمیاں۔ منی  آواز اور نقصانات، فوائد، � اقسام متعدد 

d. ،دایات۔ پر نگہداشت اور استعمال فٹنگ، انتخاب� 

e. ک آڈیو  وضاحت۔ � عمل � ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ می��

  زاتیدستاو  .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 5 کم از کم پیمائشنی  � جانچ�اری � شور ۔ جائنی  رکھی برقرار کٮی
�

� 
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ے  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  -کم از کم معیارات � کرتا ��

ں � ل�ی وسیع تر تحفظکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں �  ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� فراہم  تعمیل کرنا �ں

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �7-5 �تاب دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

  ن �ن  تحفظ �ا م�زمنی ل�ئ  کر ن  تاکہ کریں اط�ق �ا اس اور کریں تیار پروگرام �ا تحفظ � تنفس ایک کٮی ز سائٹ آن اور م�زمنی ی���  � کیمی�لز باضابطہ کو �ان��

ے۔ س�ی�  کر متاثر کو تنفس نظام � ان کہ جو بچائنی  � آ�ن  منی  زد زائد � حد �� 

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک   ہو کرانا د�این  یقنی
�

ے، جاتا کیا تیار کو پروگرام � تنفس کہ � ے ہوتا اط�ق �ا اس �� وی � اس اور �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE گا۔ ہو کرنا نفاذ �ا اس اور رکھنا برقرار کرنا، استوار نظام �ا تنفس �زما کو� نمائندہ 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س��   ہو کرنا �این  یقنی
�

ن  کہ � وی � ان اور ہنی  یافتہ تربیت منی  تقاضوں � تنفس نظام م�زمنی ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

 � وی � تقاضوں � تنفس نظام �زما کو م�زمںی ۔ ہو کرنا پ�ی
�

� 

 تعریفات

��  صاف ہوا • ے تنفس آلہ ایسا تنفس آلہ وا� کر �ن  صاف ہوا ایک منی  جس �� ے ہوتا �نس��  یا �ارٹریج، فائلر، وا� کر �ن  صاف کو ہوا جو ��  � عن� وا� کر

�ن  � � ہوا ماحولیای�  وا� گزر   منی  ہوا ذرٮی
�

�ن  پیدا آلود� ے۔ دیتا ہٹا کو اشیاء مخصوص وا� کر �� 

��  � �ار جا�ئ  )APF( فی���  حفاظی�  کردہ تفویض • ے ہوی�  حفاظت � تنفس � در ے جای�  � توقع � گروہ � تنفس آ�ت یا تنفس آلہ متعلق � جس ��  وہ کہ ��

�ن  جاری ایک آجر �ن  اط�ق �ا حفاظت � تنفس مؤثر وا�، ر�� ن  پر کر � � سیکشن اس کہ جیسا گا، کرے فراہم کو م�زمنی ے۔ کردہ مختص ذرٮی �� 

��  فراہم ماحول • ے تنفس آلہ ایک تنفس آلہ وا� کر � ایک الگ � ہوا و آب ماحولیای�  کو صارف � تنفس آلہ جو �� �ن  سانس � منٮ� ے، کرتا فراہم ہوا � لٮی �� 

�ن  سانس ہوا سمویا منی  خود اور) SARs( تنفس آ�ت � ہوا کردہ فراہم منی  اس اور ��  یونٹس �) SCBA( اپریٹس � لٮی ۔ ہو  ہنی

، ایک �ارٹریج یا �نس��  • � � آئٹمز ان یا �نٹی�ن  وا� کیٹالسٹ یا ساربینٹ، فل�� ے، ہوتا �نٹ�ی  ہوا بھرا � مجمو �ن  � �نٹی�ن  جو ��   � ہوا وا� گزر
�

 پیدا آلود�

�ن  ے۔ دیتا ہٹا کو اشیاء مخصوص وا� کر �� 

ے، ہوتا اندازہ شماریای�  �ا فٹنگ � تنفس آلہ خاص ایک پر شخص مخصوص ایکفی���  فٹ • ت منی  ہوا ماحولیای�  � مواد ک� پر طور عام اور ��  اس �، ���

ت � وقت اس منی  تنفس آلہ � ح � ��� ے، لگای�  اندازہ �ا �� ۔ پہنا ا� جب ��  جا�ئ

�ن  جانچ شماریای�  یا معیاری � فٹنگ � تنفس آلہ ک� پر فرد ک� ٹیسٹ فٹ • ل�ئ  کر ے۔ استعمال �ا پروٹوکول کٮی  شماریای�  اور) QLFT( ٹیسٹ فٹ معیاری( ��

 ۔)دیکھنی  بھی) QNFT( ٹیسٹ فٹ

�ن  جانچ � مناسبت � تنفس آلہ ک� )QLFT( ٹیسٹ فٹ معیاری • ل�ئ  کر ے ہوتا ٹیسٹ وہ �ا پاس/فیل کٮی ے۔ کرتا انحصار پر ردعمل افرادی � ایجنٹ ریسٹ جو �� �� 

�ن  پر طور اعدادی کو مقدار � لیکج منی  تنفس آلہ )QNFT( ٹیسٹ فٹ شماریای�  • � � ماٮ� ے۔ ہوی�  جانچ�اری � مناسبت � فٹنگ � تنفس آلہ ذرٮی �� QNFT 

ل�ئ  تنفس آ�ت ان ے �زمی کٮی ے۔ کرنا حاصل �زما فی���  فٹ �ا زائد � 10 جنہنی  �� �� 

• Yoon-Nelson  �ے ہوتا ماڈل �ا بیان�ی  وہ ماڈل ریاضیای ز � گنجائش � انجذاب اور وقت � تھرو بریک � �ارٹریجز � تنفس آلہ جو �� امی��  حساب �ا پ�ی

۔ لگا�ن  ل�ئ   کٮی
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 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ے۔ ہوس�ی�  در�ار حفاظت � تنفس منی  جن شناخت � خطرات مم�نہ � ان اور �اموں ان �� 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ا�ن  قابو نگ پہ� اط�ق اور شناخت � اقدامات � ٮ� ولز انجینی�ئ ��  غور پر �ن�� ، کر ولز انتظامی پھر ہنی ��  استعمال حفاظت � تنفس منی  آخر اور پر، �ن�� ۔ کر   ہنی

�ن  کم کو خد��  � کیفیات � تنفس �زما �ن  اس ہو کری�  استعمال تنفس آ�ت � ہوا کردہ فراہم یا �ارٹریج جو فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کر  � کر

یں ذیل مندرجہ کم از کم منی  جن ہو، کیا اط�ق �ا ان اور ہو کیا تیار کو �اروائیوں ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ے کرنا استعمال ل�ی  اس کو تنفس آ�ت اگر ن  کہ �� �ن  آلودہ ہوا کو م�زمنی ، کیا کم کو آ�ن  منی  زد � اجزاء خطرناک وا� کر  مخصوص � �ار جا�ئ  �زما کو سپ�ئرز تو جا�ئ

��  گا۔ ہو کرنا اط�ق �ا اس اور کرنا تیار پروگرام �ا حفاظت � تنفس تحریری ایک ساتھ � �اروائیوں  ہوں: شامل عنا� ذیل مندرجہ کم از کم �زما منی  منصو

�ن  نگراین  � پروگرام • ل�ئ  کر  منتظم۔ �ا پروگرام یافتہ تربیت ایک کٮی

ورت � حفاظت � تنفس • ن  �ا �ن �ن  تعنی ل�ئ  کر  جانچ: � اسائنمنٹس � نوکری کٮی

ن  منی  جن نوکریاں وہ - ے غبار، گرد، م�زمنی  ہوں س���  آ منی  زد � ہوا آلودہ � درجات خطرناک � مادے تاب�ار یا گیسوں بخارات، دهوؤں، دهند، � س��

ل�ئ  جرورت � حفاظت � تنفس انہنی   گا۔ پڑے جانا کیا شناخت پر طور � کیفیات مم�نہ کٮی

ل�ئ  پہن�ن  تنفس آلہ • ۔ � جانچ طی�  اور ا�لیت کٮی  تقا�ن

b. انتخاب: �ا تنفس آ�ت 

 انتخاب �ا تنفس آلہ مصدقہ � جانب �National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) �زما کو سپ�ئرز •

ائط � تصدیقات � اس �زما �ا جس گا ہو کرنا ۔ کیا استعمال منی  تعمیل � ��  جا�ئ

، ہو کرنا جانچ�اری اور شناخت � خطرات � تنفس منی  �ار جا�ئ  �زما کو سپ�ئرز •
�

ن  منی  جن � �ن  آلودہ اور اندازہ منطقی �ا آ�ن  منی  زد � م�زمنی  مادے وا� کر

ے۔ شامل شناخت � صوررت طبعی اور حالت کیمیایئ  � �� 

  کو ماحول تو س�، جا لگایا نہ اندازہ پر طور منطقی یا شناخت � آ�ن  منی  زد کہنی  جہاں •
�

ل�ئ  صحت یا زند�  کیا تصور) IDLH( دہ نقصان پر طور فوری کٮی

۔ جانا �ئ  چاہٮی

c.  �جانچ: طی 

ن  قبل � استعمال اور جانچ � فٹنگ کو سپ�ئرز • �ن  استعمال تنفس آلہ � م�زمنی ن  �ا ص�حیت � کر �ن  تعنی ل�ئ  کر ے۔ کرین  فراہم جانچ طی�  ایک کٮی �� 

 طی�  یا سوالنامہ طی�  ایک وہ کہ کریں شناخت �) PLHCP( فرد ور پیشہ �ا نگہداشت ططی�  یافتہ/مصدقہ �ئسنس دیگر یا فزیشن ایک �زما سپ�ئزرز •

�ن  حاصل معلومات ہی وا� سوالنا� ��  استعمال معائنہ طی�  ابتدایئ  وا� کر �ئ  کر  دے۔ �انجام جانچنی  طی�  ہو

�ن  استعمال تنفس آلہ � PLHCP � م�زم �زما کو سپ�ئرز • ے۔ کرین  حاصل تجویز تحریری ایک متعلق � ص�حیت � کر �� 
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 کہ: جیسا ہنی  ہوی�  در�ار تحت � حا�ت مخصوص جانچنی  طی�  اضا�ن  •

�ن  استعمال تنفس آلہ م�زم -  دے۔ اط�ع � نشانیوں یا ع�مات طی�  متعلق � ص�حیت � کر

- PLHCP، وائزر یا منتظم �ا پروگرام  دے۔ تجویز � جانچ دوبارہ س��

ورت معلومات، � پروگرام � تنفس آلہ سمیت مشا�دات گ�ئ  � دوران � جانچ � پروگرام اور ٹیسٹنگ فٹ -  کریں۔ نشاندہی � �ن

 ہو س�ی�  بڑها پر طور واضح کو وجھ طبعی پر م�زم جو آ�ئ  پیش تبدی� ای� منی  کیفیات � �ار جا�ئ  -

ے۔ نہنی  در�ار جائزہ سا�نہ �ا کیفیت طی�  - �� 

d. ٹیسٹنگ: فٹ 

ن  تمام • ��  استعمال تنفس آلہ �ا پہن�ن  پر منہ وا� فٹنگ تنگ �ا پری��  منفی یا مثبت جو م�زمنی  ) QLFT( ٹیسٹ فٹ معیاری مناسب ایک �زما انہنی  ہنی  کر
ے۔ کرنا پاس) QNFT( ٹیسٹ فٹ شماریای�  یا �� 

 ٹیسٹنگ فٹ پر بنیادوں سا�نہ کم از کم بعد � اس اور جا�ئ  کیا استعمال تنفس آلہ وا� پہن�ن  پر منہ مختلف کویئ  کبھی جب قبل، � استعمال ابتدایئ  •

ے۔ در�ار �� 

e. نگہداشت: اور بھال دیکھ � تنفس آ�ت 

 کریں: پاک � انفیکشن اور صاف � وقفوں ذیل مندرجہ �زما کو تنفس آ�ت •

-  �� ل�ئ  تنفس آ�ت وا� استعمال ۔ا�لو ل�ئ  رک��ن  برقرار کیفیت � صحت حفظان کٮی ت جتین  کٮی  ہو۔ ممکن � ���

 قبل۔ � جا�ن  پہ�ن  � افراد مختلف تو جا�ئ  کیا جاری کو م�زم زائد � ایک وہ جب -

ن  تربیت اور ٹیسٹنگ مختلف جو وہ اور تنفس، آ�ت � استعمال "ہنگامی - ��  استعمال منی  بعد۔" � استمعال �ر � ان ہنی  ہو

f. ،ز وں اور �ارٹریجز فل��  شناخت: � �نس��

�ن  استعمال منی  �ار جا�ئ  • ز، تمام وا� ہو وں اور �ارٹریجز فل��   کوڈ �ا رنگ اور کردہ لیبل ساتھ � لیبل کردہ منظور � NIOSH کو �نس��
�

۔ ہونا ل� �ئ  چاہٮی

� �زما ا� اور گا ہو نہنی  ہٹانا �رگز کو لیبل • ے۔ رہنا قابل � جا�ن  پڑ �� 

ل�ئ  ماحول اس �زما �ارٹریجز • ے۔ ہوتا استعمال �ا ان منی  جس ہوں موزونں کٮی �� 

g. �شیڈیولز: � تبدی 

ز، • وں اور �ارٹریجز فل�� ے جاین  � نگراین  �زما � �نس��   انہنی  اور ��
�

�ن  پیدا آلود�  پہ� ایک وا� رک��ن  خیال �ا آ�ن  منی  زد متعلق � ا� اور قسم � مواد وا� کر

ے۔ کرنا تبدیل پر بنیاد � شیڈیول کردہ � � �� 

��  استعمال ماڈلز ریاضیای�  یا تجویز � مینوفیکچرر �اروائیوں، تجزیای�  پھر یا تجربای�  تو یا �ا شیڈیولز کردہ تبدیل • �ئ  کر ن  ہو ے س�تا جا کیا تعنی ��  
 ۔)ماڈل ریاضیای�  Yoon-Nelson مث�(
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 —تربیت .3

ن  تمام پر بنیادوں سا�نہ کم از کم اور وقت � تفویض ابتدایئ تربیت � حفاظت � تنفس ل�ئ  م�زمنی   جا�ئ  دی �انجام کٮی
�

ے جاتا کیا تقاضا � جن �  � نوکری اپین  کہ ��

�ن  �انجام بحفاظت کو �اموں ل�ئ  دٮی ۔ تنفس آ�ت کٮی  ہوں: شامل ذیل مندرجہ کم از کم منی  تربیت پہننی

�ن  اور پہن�ن  تنفس آ�ت • ل�ئ  اتار ��  مناسب کٮی  ۔)سمیت �اروایئ  � چیک سیل( طرٮی

 سٹوریج۔ اور صفایئ  مناسب •

��  � بدل�ن  �ارٹریج •  ہو۔ اط�ق �ا ان پر جہاں طرٮی

وری تنفس آلہ • ے ہوتا کیوں �ن ے۔ س�تا کر کم کو اثر حفاظی�  �  بھال دیکھ یا استعمال، فٹنگ، نامناسب اور �� �� 

۔ اور حدود � تنفس آلہ •  ص�حیتنی

 کریں۔ استعمال منی  کیفیات ہنگامی •

۔ س�ی�  کر بچاؤ � اس یا س�ی�  کر محدود کو استعمال درست جو شناخت � نشانیوں اور ع�مات طی�  ان •  ہنی

۔ عمومی � معیار اس •  تقا�ن

ے ہوتا در�ار پر طور سا�نہ رکھنا منی  حد •   جب: اور ��

، بدلی�  کیفیات � �ار جا�ئ  - ۔ جا��  ک�ی  استعمال تنفس آ�ت � اقسام نیئ  ہنی  ہنی

ورت فقدان منی  استعمال یا علم � م�زم - ��  نشاندہی � �ن ۔ کر  ہنی

� – جانچ � پروگرام • ورت جٮی  مناسب اور بنائنی  یقیین  کو اط�ق درست � پروگرام کہ ہنی  دیین  �انجام جانچنی  � �ار جا�ئ  �زما کو سپ�ئرز پڑے، �ن

ل�ئ  بنا�ن  یقیین  کو استعمال ن  کٮی ۔ مشورہ � م�زمنی  لنی

  دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ۔)تنفس آ�ت محض( ری�ارڈز ٹیسٹ � فٹ موجودہ 

c. تک۔ سال 3 کم از کم ری�ارڈز � معائنہ 

d.  �ے رکھنا برقرار �زما کو ری�ارڈز � جانچوں طی ے۔ کرنا دستیاب اور �� �� 

e. ے کرنا استوار �زما ری�ارڈز ایک �ا ٹیسٹوں فٹ ے۔ رکھنا برقرار تک ٹیسٹ فٹ اگ� اور �� �� 

f. ے۔ رکھنا برقرار �زما کو نقل تحریری ایک � پیغام موجودہ �� 

g. ل�ئ  دران�ی  � م�زمت �زما کو سپ�ئرز ۔ رک��ن  برقرار ری�ارڈز تمام کٮی    ہنی
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ے  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  -کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �11-7 �تاب دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 ن  کوختم خد��  وابستہ ساتھ � ذرائع � تاب�اری آئیونائزنگ نان اور آئیونائزنگ� �ن  کم یا کر ل�ئ  کر ��  کٮی  فراہم کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار اعمال اور طرٮی

ن  مقامی متعلقہ پھر یا سٹینڈرڈ اس �زما کو �ار  � تقاضوں � مناسبت � خاکوں کردہ وضع منی  اُس ہو، سخت زیادہ بھی جو � منی  ضوابط اور قواننی

وی ے۔ کرین  پ�ی �� 

  داریاں ذمہ

ے بنانا یقیین  �زما کو جرینیم شنیلوک وی � اس اور جاتا کیا اط�ق �ا اس جاتا، کیا تیار پروگرام �ا تاب�اری کہ �� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE گا۔ ہو کرنا نفاذ �ا اس اور رکھنا برقرار کرنا، استوار پروگرام �ا حفاظت � تاب�اری �زما کو� نمائندہ 

وائزز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � پروگرام � حفاظت � تاب�اری م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � وی � تقاضوں � پروگرام � حفاظت س تاب�اری �زما کو م�زمںی ۔ ہو کرنا پ�ی
�

� 

 تعریفات

�ن  کو بونڈزز کیمیایئ  منی  مالیکیولز کہ ہو توانایئ  اتین  منی  جس ریڈئیشن � ذرات اور/یا توانایئ  گیئ  چھوڑی � لہروں مقناطی� بر��  تاب�اری آئیونائزنگ •  یا توڑ

انز نتھی � مضبوطی � منی  ایٹمز ل�ئ  ہٹا�ن  کو الی��� : شامل منی  مثالوں ہو۔ �ا�ن  کٮی ز، بیٹا اور ایلفا رے،-ایکس ہنی  ریڈئیشن۔ گیما اور ایمی��

ن  �kHz 100  اور kHz 300 ریڈئیشن )RF( فریکوین� ریڈیو • ے۔ تاب�اری آئیونائزنگ نان درمیان � فریکوینس�ی ۔ خطرہ طی�  مرکزی اثرات تھرمل ��  ہنی

۔ شامل ویلڈرز � فریکوئن� زیادہ اور سیلرز ہیٹ منی  استعمالوں صنعی�   ہنی

ے۔ نام �ا فور�ن  مقناطی� اور بر��  موجود اردگرد � آ� بر��  بھی ک� ریڈئیشن )EMF( فیلڈ مقناطی� اور بر��  •  وابستہ � درجات بلند � EMF �ن  ری�چ ��

ا�ئ  اثرات طی�  مم�نہ ۔ ٮ�  ہنی

 تقا�� 

: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک � جانب � فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  ہنی

a. شناخت۔ � ذرائع � خطرات متعلقہ اور تاب�اری 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  ختم یا گھٹا�ن  کو خد��  � آ�ن  منی  زد� ل�ئ  کر ا�ن  قابو در�ار کٮی  ۔)سامان حفاظی�  ذای�  گارڈنگ، مث�( شناخت � �اروائیوں � ٮ�

��  اور پالیسیاں .2 �ن  کم کو خد��  � چوٹ جسماین  منی  فیسلی�  �ر—طرٮی �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ا�ئ  طریقہ کٮی  ذیل مندرجہ کم از کم منی  جس ہو گیا کیا اط�ق �ا �ار ٮ�

یں ن : شامل چ�ی  ہنی

a. کس اور گارڈنگ �زما کو ذرائع � تاب�اری�  گا۔ ہو کرنا ڈیزائن ساتھ � ان��

b. �ل�ئ  فردد ک ے۔ نہنی  بڑهنا � rem 3  سال �ن  کو آ�ن  منی  زد � ریڈئیشن ت��ن  اضا�ن  کٮی �� 
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c. ل�ئ  ا�ل�اروں مجاز محض ع�قہ  کریں۔ محدود کٮی

d. پوسٹنگز۔ اور بورڈز سائن منی  ع�قوں � تاب�اری 

e. ن  وا� ایکسپوژر زیادہ ل�ئ  م�زمنی � کہ جیسا پھر یا نگراین  طی�  کٮی  کریں۔ در�ار ضاٮ�

f. زدہ نقصان �  ۔)جوابات( جواب کو ذرٮی

g. ن  کو ذرائع � ریڈئیشن� �ن  �ام ساتھ � اس یا پکڑ ل�ئ  کر  �اروائیاں۔ مخصوص � نوکری کٮی

h. اروائیاں۔ ہنگامی� 

i. بندی۔ پیمانہ اور بھال دیکھ ک� سامان � تاب�اری مطابق � سفارشات � مینوفیکچرر 

j. ۔ گھٹای�  کو آ�ن  منی  زد � تاب�اری جو روایات وہ � �ام  ہنی

 ) منی  صورت � تبدی� بڑی یا منتق�، وصو�، � سامان ن�ئ ( جائزہ سا�نہ �ا پروگرام � تاب�اری �زما کو فیسلی�  �ر—جائزہ سا�نہ .3
یں یہ منی  جس گا ہو کرنا ن : ہوں شامل چ�ی

�
� 

a.  ��  طرٮی

b. وے ریڈئیشن� 

c. کس�  ان��

d. لیکیج 

e. �ی ڈو  )ہو در�ار اگر( می��

f. جانچ � م�زم 

 —تربیت .4

ن  متاثرہ :آگہی � حفاظت � تاب�اری ��  � آگہی �زما وقت � �اری تفویض ابتدایئ  �زما م�زمنی ۔ کریں وصول تربیت � در
�

وری ہونا شامل کم از کم منی  تربیت � ے: �ن �� 

 اثرات۔ � تاب�اری •
ن  منی  زد � جن خطرات مخصوص وہ • � قابو پر خطرات ان کہ یہ اور ہوں س���  آ م�زمنی ے۔ جاتا پایا کٮی �� 
�ن  �ام پر طور محفوظ •  روایات۔ � کر
 �اروائیاں۔ ہنگامی •

ن  وہ :حفاظت � تاب�اری ��  �ام ساتھ � ذرائع � تاب�اری راست براہ جو م�زمنی ے۔ کرین  وصول تربیت سا�نہ بعد � اس اور تربیت ابتدایئ  �زما انہنی  ہنی  کر  منی  تربیت ��

وری ہونا شامل کم از کم ے: �ن �� 

 اقسام۔ � تاب�اری موجود منی  فیسلی�  •
 خطرات۔ مم�نہ � آ�ن  منی  زد � ذرائع � تاب�اری موجود منی  فیسلی�  •
ن�ن  نشانہ • ��  اور درجات � ٮ�  خدشات۔ وا� آ�ن  پیش منی  نتٮی
 نتائج۔ � جانچ�اریوں � خطرے •
�ن  �ام پر طور محفوظ •  روایات۔ � کر
  �اروائیاں۔ ہنگامی •
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 —دستاویزات .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  � اجازت تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم  جائزہ۔ سا�نہ کٮی

c. ل�ئ  سال 3 کم از کم  ری�ارڈز۔ � بندی پیمانہ � سامان � جانچ کٮی

d. سامان �  
�

ل�ئ  زند�  ری�ارڈز۔ � بھال دیکھ کٮی

 

 

 
ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے جو ان � م� کو قابل اط�ق  �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں زمںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �23-5 �تاب دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

  ن  کم کو خد��  وابستہ ساتھ � دباؤ � گرمی منی  ماحول � �ار جا�ئ� �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ��  کٮی  اس کو سپ�ئر کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار اعمال اور طرٮی

ن  مقامی متعلقہ یا تقاضوں کردہ بیان منی  معیار وری کرنا تعمیل ہو، سخت زیادہ بھی جو �، ضوابط اور قواننی ے۔ �ن �� 

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ��  اور سٹینڈرڈ �ا دباؤ � گرمی کہ �� ، ک�ی  تیار طرٮی وی اور اط�ق �ا ان جائنی ۔ � پ�ی  جا�ئ

 HSEے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو �اروائیوں اور سٹینڈرڈ � دباؤ � گرمی �زما کو � نمائندہ �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کوس�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � �اروائیوں اور معیار � دباؤ � گرمی م�زممنی  کریں۔ پ�ی

 � وی � تقاضوں � �اروائیوں اور سٹینڈرڈ � دباؤ � گرمی م�زمںی ۔ ہو کرنا پ�ی
�

� 

 تعریفات

�ن  �ام منی  ع�قوں گرمتھ�ان � گرمی • �ن  پیدا � کر � کیفیات طی�  عام وا� ہو   اینٹھننی  � گرمی تھ�ان، � گرمی جٮی
وک ہیٹ اور) ج�ٹ� یا درد عض�ی� ( ے۔ نام عمومی �ا س�� �� 

•  
�

�ن  �ام منی  گرمی ہم آہن� �ن  عادی � جسم � کر ے۔ نام �ا ہو �� 

 تقا�� 

��  اور پالیسیاں .1 �ن  کم کو خد��  وابستہ � چوٹوں اور بیماریوں گیئ  � پیدا � گرمی �زما پاس � فیسلی�  �ر—طرٮی �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر ��  کٮی  گ�ئ  ک�ی  اط�ق طرٮی

: ہوی�  شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جن ہوں،  ہنی

a. ہوں: شامل باتنی  یہ منی  جس کرنا، اط�ق �ا اس اور کرنا تیار پروگرام تحریری ایک �ا بچاؤ � دباؤ � گرمی 

ل�ئ  پروگرام •  کرنا۔ تفویض داریاں ذمہ کٮی

ن  • ۔ کیا کب اط�ق �ا پروگرام کہ کرنا تعنی  جا�ئ

�ن  ختم کو ۔خدشات • �ن  کم یا کر ل�ئ  کر �ن  استعمال کٮی ا�ن  قابو وا� ہو  کرنا۔ تخلیق اقدامات � ٮ�

�ے حفاظی�  •  کرنا۔ تقسیم اور منتخب ک��

�ن  ختم کو خد��  • �ن  کم یا کر ل�ئ  کر �ن  استعمال کٮی ن  �ا روایات � �ام وا� ہو یں یہ منی  جن کرنا، تعنی ن : ہوی�  شامل چ�ی  ہنی

- �  �نا۔ واپس کو پاین  دوران � شفٹ ہو در�ار جٮی

ل�ئ  دورانیوں تمام � بحا� � بچاؤ - ن  کٮی ۔ تک سا�ئ  � م�زمنی  رسایئ

 دینا۔ ردعمل پر ع�مات � بیماری � گرمی مم�نہ -

ے �و�ن  طی�  ہنگامی - ل�ئ � کٮی ائط۔ � راٮ� �� 

۔ � تربیت •  تقا�ن
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b. ل�ئ  دباؤ � گرمی کہنی  جہاں  کرنا۔ شناخت � اسائنمنٹ � �ام اور �ار جا�ئ  تو ہو موجود ام�ان کٮی

c.  سلس�: � حرارت درجہ � �ام کریں۔ فراہم کیفیات � حرارت درجہ محفوظ اور پرسکون � �ار جا�ئ 

 16º C (60º F) - 30º C (86º F). �ام: �ا آرام •

�ن  شامل کوشش طبعی •  .13º C (55º F) - 27º C (81º F) �ام: وا� کر

، جا رک� نہنی  برقرار سلس� � حرارت درجہ اگر •  ذیل مندرجہ منی  جن گا پڑے جانا کیا اط�ق �زما کو �اروائیوں � دباؤ � گرمی/�دی تو س���

نگ، ولز انتظامی انجینی�ئ : کیا کم کو اثرات � دباؤ � گرمی تاکہ ہو شامل سامان حفاظی�  ذای�  اور/یا �ن��  جا�ئ

�ن  قابلرسایئ  �ئق، � رک��ن  منی  برتن تک کوارٹ ایک گھنٹہ �ن  کو �ارکن "�ر - ٮی ا�ئ  درجہ جب فراہمی۔" � پاین  � ٮ�  کو پاین  تو C (86 °F)° 30 حرارت ٮ�

�ن  ٹحنڈا ل�ئ  کر ۔ جاین  � فراہم برف کٮی �ئ  چاہٮی

ن  - �ئ  ہونا سایہ اتنا �، اصول عمومی بطور اور ہو رسایئ  � سا�ئ  دوران � شفٹ پوری �زما پاس � م�زمنی  پر شفٹ ایک کم از کم کہ چاہٮی

ن  فیصد 25  س�۔ دے جگہ کو م�زمنی

�ن  فراہم سایہ حصہ اندروین  �ا گاڑی اگر - ل�ئ  کر ے، ہوتا استعمال کٮی �ن  �ام ایک �زما منی  اس تو �� �نڈیش�ن  وا� کر  ہو۔ ائ�ی

�ن  ٹھنڈا قابلموازنہ � سا�ئ  موجود منی  ہوا کھ� وہ تاوقتیکہ کری�  نہنی  فراہم "سایہ" عمارت موجود با�ر دیگر اور شیڈز سٹوریج "دهای�  -  وا� کر

ل�ئ  حرکت و نقل � ہوا یا ہوادار پر طور می�انی� انہنی  پر، طور � مثال کریں۔" فراہم ماحول  گا۔ پڑے ہونا کھ� کٮی

� ہو قابلرسایئ  منی  دوران�ی  اٮی� � وقت �زما سایہ - ز 200  ح� �۔ نہ � منٹ 5 � چل�ن  پیدل یا می��  بڑ

ل�ئ  دورانیوں � بحا� � بچاؤ - ائط کٮی �� )PRP(ن  م�زم کویئ  اگر ۔ ل�ئ  بچاؤ � گرمی کہ ہو رکھتا یقنی  وقفہ۔ �ا آرام کٮی

 —تربیت .2

: تمام ن وائزری نان م�زمنی وائزری اور س��  ہو: یافتہ تربیت پر ان �زما س��

 عوامل۔ خدشای�  ذای�  اور ماحولیای�  وابستہ � بیماری � گرمی •

�ن  تعمیل � سٹینڈرڈز � بیماری � گرمی • ل�ئ  کر ن  کٮی  �اروائیاں۔ � م�زمنی

�ن  پاین  • ٮی  اہمیت۔ � ٮ�

�ن  عادی � جسم • � تیار کو اس اہمیت، � عمل � ہو ے، جاتا کیا کٮی � آجر � اس اور �� ے۔ نمٹتا کٮی �� 

وائزری نان ن  س�� : جاین  دی تربیت بھی منی  باتوں ان کو م�زمنی �ئ  چاہٮی

وائزر اگر • �ن  عادی � جسم � اس ا� اور ہو نہ عادی �ا/� گرمی س��  در�ار بریکس متواتر مزید تو ہنی  جا��  لگ دن 14-4 عموما منی  جس تک، ہو

 دیں۔ اط�ع ا� تو ہوں،

 گھنٹہ۔ �ن  کپ � اونس 8 ،4 تا 3 پئنی  منی  مقداروں چھوی�  کو پاین  •

�ن  بحال � گرمی اور لنی  وق�ن  منی  ع���  دار سایہ • ل�ئ  ہو  دیں۔ وقت کٮی

ن  اور الکحل منی  زمانوں � گرمی شدید • ��  کر ختم پاین  � جسم ہی دونوں کیونکہ دیں کر محدود ا� یا کریں اجتناب � استعمال � کیفنی ۔ دٮی  ہنی
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وائزر، اگر • ، لگ��  آ�ن  چکر کو م�زم اور ک� یا س�� ے کری�  یا کرتا محسوس تھکن یا کمزوری مت�، وہ ہنی �ن  بحال یا �� ل�ئ  ہو  منی  سا�ئ  منی  وقت �ا�ن  کٮی

ے رہتا وائزر تو ��  کریں۔ حاصل توجہ طی�  تو ہو موجود مسئلہ اگر ساتھ ساتھ � اس کریں۔ مطلع کو س��

�ے، مناسب • ۔ ٹوپیاں اور سکرین، سن ک��  پہننی

، نظر پر ع�مات � دباؤ � گرمی اور دیں توجہ پر �ار�نان ساتھی • وائزر بذریعہ یا راست براہ کو آجر رکھنی  سسٹمز "بڈی" دیں۔ اط�ع � ع�مات س��

ن  یہ �ن  د�این  یقنی ل�ئ  کر ۔ خیال �ا دو�ے ایک �ارکن کہ ہنی  س���  ہو �ارآمد کٮی  رکھنی

�ن  جواب کو ع�مات � بیماری � گرمی مم�نہ • ل�ئ  دٮی ��  کٮی ے شامل بھی یہ منی  جن طرٮی ورت اگر کہ �� � �و�ن  طی�  ہنگامی تو پڑے �ن  � فراہم کٮی

۔ جائنی 
�

� 

� � �و�ن  ہنگامی • وری اگر اور کریں، رابطہ کٮی ن  تو ہو، �ن � پر جگہ ای� ک� کو م�زمنی  تک ان �و�ن  طی�  ہنگمی جہاں کریں منتقل کٮی

۔ پہنچ ۔ جاین  � شناخت پر طور واضح منی  پوسٹنگز � �ار جا�ئ  � فیسلی�  � نگہداشت ہنگامی یا ہسپتال نزدی� سکنی �ئ  چاہٮی

�ن  فراہم سمتنی  درست اور واضح � �ار جا�ئ  کو �و�ن  طی�  ہنگامی • ل�ئ  کر ۔ کٮی �� ن  طرٮی �ئ  ہوین  رسایئ  تک میپس روڈ کو م�زمنی  � فیلڈ منی  جن چاہٮی

�ن  عمل رد ہنگامی تاکہ ہوں زدہ نشان پر طور واضح مقامات ۔ جا � فراہم سمتنی  کو والوں دٮی  سکنی

۔" کرایئ  یادد�انیاں متعلق � بیماری � گرمی منی  جن ہوں م�قاتنی  گیٹ" "ٹیل یا ریفری��  � "ان • ، کرانا منعقد � تواتر انہنی  جائنی �ئ  خصوصا چاہٮی

ا�ئ  درجہ گرم ۔ حرارت ٮ�   منی

وائزری ن  س�� : ہونا یافتہ تربیت بھی منی  باتوں ِان کو م�زمنی �ئ  چاہٮی

ن  یہ • �ن  د�این  یقنی وائزر منی  کر وی � ضوابط � دباؤ � گرمی کہ داریاں ذمہ � س�� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

وائزر تو کرے ظا�ر ع�مات � بیماری � گرمی مم�نہ م�زم جب • ے۔ کرنا کیا �زما کو س�� �� 

وری �و�ن  طی�  ہنگامی اگر • � وہ تو جائنی  بن �ن ۔ جائنی  � فراہم کٮی
�

� 

� رابطہ � �اران فراہم � �وس طی�  ہنگامی •  گا۔ جا�ئ  کیا کٮی

ن  • � ک� کو م�زمنی وری اگر جہاں گا جا�ئ  جایا � پر مقام اٮی ے۔ س�تا پہنچ تک ان �ار فراہم �وس طی�  ہنگامی ایک تو ہو �ن �� 

�ن  عمل رد ہنگامی اگر • ل�ئ  وا� دٮی وری کٮی � سمتنی  ٹھیک اور واضح ل�ی  � سائٹ ورک منی  صورت ہنگامی ک� تو ہوا �ن ۔ جائنی  � فراہم کٮی
�

� 

 —دستاویزات .3

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 
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ےکم از کم  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �1-5 �تاب دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی،  ۔��

 ایسبسٹس وا� مواد )ACM (� ل�ئ  تنظیم اور شناخت  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار �اروائیاں اور اعمال کٮی

  داریاں ذمہ

ن  کو جرینیم شنیلوک   پڑے کرنا د�این  یقنی
�

، تیار کو ACM مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن  کہ � �ن �ن  اط�ق �ا ان کر وی � ان اور کر �ن  پ�ی ۔ کر ل�ئ  کٮی

 HSEزما کو � نمائندہ� ACM  ل�ئ ے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استور کو �اروائیوں اور اعمال کٮی �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور کریں وصول تربیت � تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � ACM م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � ے۔ اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � ACM �زما کو م�زمںی �� 

 تعریفات

ے، معدن وا� جا�ن  پایا پر طور قدری�  ایک ایسبسٹس • ، جس �� ے۔ ہوتا بنا � ریشوں باریک لم�� ��  یہ اگر ��  خطرناک تو جائنی  ہو داخل منی  بدن ساتھ � سانس رٮی

ے مشہور منی  بارے � ان اور ہنی  س���  ہو ۔ ڈال��  حصہ منی  اضا�ن  � خد��  � کین� � پھیپھڑوں یہ کہ ��  �) ACM( مواد وا� ایسبسٹس �زما کو سپ�ئرز ہنی

، تمام تاکہ ہنی  کرین  استوار �اروائیاں اور �دایات منی  بھال دیکھ اور �اروایئ  ن ز، موجود پر سائٹ م�زمنی ی���  � بیماریوں وابستہ � ایسبسٹس کو م�قاتیوں �ان��

۔ رکھا محفوظ کو نقصانات طی�  مم�نہ کچرز اور عمارات تمام مل� � سپ�ئر معیار یہ جا�ئ ے۔ ہوتا �گو پر س�� ن  معیار یہ �� ے ہوتا �گو بھی پر �ام � روٹنی  جس ��

ے، س�تا کر سامنا �ا ایسبسٹس م�زم کویئ  دوران � �ن  مرمت � مواد وا� ایسبسٹس اور �� ل�ئ  ہٹا�ن  ا� یا کر  بھی۔ پر �ام ک� وا� جا�ن  ک�ی  کٮی

ے مواد ایسا بھی کویئ  )ACM( مواد وا� ایسبیسٹاس • ل ایسبسٹس ہو۔ موجود ایسبسٹس زائد � %1 � حسساب � وزن منی  جس ��  منی  اقسام � م�ن

crocidolite، chrysotile، anthophyllite، tremolite، اور actinolite ۔ ہوی�  شامل   ہنی

 تقا�� 

ل�ئ  ACM فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1 یں یہ کم از کم منی  جس دے، �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک �زما کٮی ن : ہوی�  شامل چ�ی  ہنی

a.  مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن ACM � شناخت۔ � خطرات اور کیفیت، قسم، مقدار، مقامات، متعلقہ 

b. ACM � جانچ۔ � خد��  وابستہ 

c.  ��ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد ا�ن  قابو کٮی  ۔)معائ�ن  قابو، پر رسایئ  لیبلنگ، مث�( شناخت � اقدامات � ٮ�

��  اور پالیسیاں .2 ے کرنا اط�ق �ا �اروائیوں ای� �زما منی  اس ہوں ACM مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن  منی  جس فیسلی�  ای� بھی کویئ —طرٮی  کم از کم منی  جن ��

یں ذیل مندرجہ ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ن  متاثرہ   � ACM کو م�زمنی
�

 مواصلت۔ � خطرات طی�  وابستہ اور موجود�

b. ACM � یں ذیل مندرجہ منی  لیبلنگ ن : ہوں شامل چ�ی
�

ے، موجود ایسبسٹس منی  اس خطرات، � ۔ احتیاطی اور ��  تداب�ی

c. ACM ل�ئ  �ام تمام پر �ن  �ام کٮی  پرمٹ۔ �ا کر
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d. ے۔ کرنا ہی �ن  افراد وا� رک��ن  مسابقت اور یافتہ تربیت محض �ام �� 

e. جب ACM � ے کر �ام ساتھ نگ سامان، حفاظی�  ذای�  تو ہوں ر�� ولز، انجینی�ئ ، � داری خانہ �ن�� �ن  محفوظ اور تقا�ن  سامان۔ �ا صفایئ  اور کر

f. مناسبت � تقاضوں قانوین  مقامی � ACM � تلفی۔ مناسب 

g.  مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن ACM � ن  توثیق � کیفیت� ل�ئ  کر ۔ ماہی سہ کٮی  معائ�ن

h. ACM � ن  �ام ساتھ� ل�ئ  افراد وا� کر ۔ منعقد نگراین  طی�  کٮی  کرائنی

 —تربیت .3

  � ACM مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن  :آگہی � ایسبسٹس
�

�ن  �ام منی  موجود� ن  تمام وا� کر  شامل منی  تربیت کریں۔ وصول تربیت پر بنیادوں سا�نہ �زما م�زمنی

وری ہونا ے: �ن �� 

• ACM � شناخت۔ بنیادی 

• ACM � خطرات۔ طی�  وابستہ 

۔ س�ی�  بن سبب �ا اخراج � ریشوں � ایسبسٹس جو �گرمیاں وہ •  ہنی

۔ � اط�ع منی  صورت � ACM کردہ تقسیم •  تقا�ن

۔ اور پالیسیاں � ACM مخصوص � سائٹ • ��  طرٮی

ACM � بھال دیکھ �  � � راست براہ ساتھ �: ACM م�زمںی ، تمام وا� راٮ� ن  تربیت سا�نہ اضا�ن  ذیل مندرجہ سٹاف �ا حفاظت اور بھال دیکھ کہ جیسا م�زمنی

: کریں وصول
�

� 

• ACM نقصان کو � � ۔ بچا کٮی  جا�ئ

 نگہداشت۔ اور حدود فٹنگ، ، استعمال �ا سامان حفاظی�  ذای�  •

• ACM � ل�ئ  بھال دیکھ . کٮی ��  طرٮی

• ACM � ع�مات۔ � مقام � بدحا� اور نقصان 

 ردعمل۔ �ا اخراج � ریشوں •

  —دستاویزات .4

ل�ئ  سال 3 کم از کم �زما فیسلی�  �ر ری�ارڈز: تربیی�   رک�۔ برقرار ری�ارڈز تربیی�  � م�زم کٮی

ل�ئ  برس 30 جمع مدت، کم از کم � م�زمت فیسلی�  �ر تو ہو، قاب�ط�ق اگر ری�ارڈز: طی�   � م�زم رک�۔ ری�ارڈزبرقرار طی�  محفوظ اور رازدارانہ �زما کٮی

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت تحریری

۔ رک� ری�ارڈز �زما � واقعات تمام وا�: ACM ری�ارڈز � واقعہ ل�ئ  سال 5 کم از کم کو ری�ارڈز ان جائنی  گا۔ پڑے جانا رکھا کٮی
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 ری�ارڈز: دیگر

a. موجودہ ACM �  ��ی۔ اور جانچ�اری � خد  انوین��

b. ی اور پرمٹس( ری�ارڈز، � ڈسپوزل اور مرمت بھال، دیکھ ل�ئ  سال 30 جمع مدت � سکونت کو) سمیت رپورٹس لیباری�� ۔ رکھا برقرار کٮی  جا�ئ

c.  مشتبہ یا پہچا�ن  جا�ن ACM  ل�ئ ل�ئ  سال 3 کم از کم کو معائنوں ماہی سہ کٮی ۔ رکھا برقرار کٮی  جا�ئ

 
ے Code Leadership Standard خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہتجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں  سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ے جو ان � م�ز کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم �� مںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �35-5 �تاب دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی،  ۔��

 �ن  عمل رد �ا واقعات اٮی� ل�ئ  دٮی ��  اور اعمال کٮی ��  در�ار توجہ طی�  دیگر یا ایڈ فرسٹ جو کریں اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی  ہوں۔ کر

  داریاں ذمہ

ے کرین  د�این  یقیین  �زما کو جرینیم شنیلوک ، کیا تیار کو �اروائیوں � ایڈ فرسٹ کہ �� وی � ان اور جا�ئ  کیا اط�ق �ا ان جا�ئ ۔ � پ�ی  جا�ئ

 HSEے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا استوار کو اعمال اور �اروائیوں � ایڈ فرسٹ �زما کو � نمائندہ �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  �اروائیوں اور اعمال ایڈ فرسٹ م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � �ن  در�ار ایڈ فرسٹ �زما کو م�زمںی ۔ ہو دینا اط�ع کو انتظامیہ � �ام بھی ک� متعلق � واق� وا� کر
�

� 

 تعریفات

ے ع�ج طی�  ایک ایڈ فرسٹ • ورت کو شخص بیمار یا زخمی ک� قبل � جا�ن  ک�ی  دستیاب � نگہداشت طی�  ورانہ پیشہ جو �� �ن  �ن ے۔ جاتا دیا پر پڑ �� 

 تقا�� 

: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جس ہو گیئ  دی �انجام جانچ�اری � خد��  بند دستاویز ایک � جانب � فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1  ہنی

a. �ہو۔ س�تا ہو منتہج منی  واق� ک� جو شناخت � مقام اور نقصانات اٮی 

b. ن  پر مقام �ر( جانچ�اری � خد��  وابستہ ساتھ � خطرات  ۔)کریں شامل تعداد � م�زمنی

c. ل�ئ  گھٹا�ن  کو خطرے ا�ن  قابو کٮی یں، � ایڈ فرسٹ مث�( شناخت � اقدامات � ٮ� ن  ۔)ا�ل�ار اور سامان، چ�ی

��  اور پالیسیاں .2  ہو: گیا کیا احاطہ �ا باتوں ذیل مندرجہ کم از کم منی  جن ہو گیا کیا اط�ق �ا �اروائیوں ایڈ فرسٹ �زما منی  فیسلی�  �ر—طرٮی

a. �وین  یا اندروین ( صورتحال ہنگامی طی�  ک �ن  ردعمل پر) ب�ی ل�ئ  دٮی  وسائل۔ دستیاب کٮی

b. ز ٹیلیفون ہنگامی ساتھ � ٹیلیفون �ر �ئ  پر طور واضح نم��  ہوں۔ گ�ئ  دٮی

c.  �۔ اور مقام �ا �و�ن  ہنگامی اور سہولیات طی  دستیای�

d. ے۔ رکھنا برقرار �زما کو ری�ارڈز � ع�جوں طی�  اور ایڈ فرسٹ �� 

��  عمل رد ایڈ فرسٹ .3 �ن  عمل رد ایڈ فرسٹ—وا� دٮی ے: اترنا پورا پر تقاضوں کم از کم ذیل مندرجہ �زما کو فیسلی�  �ر وا� افراد وا� دٮی �� 

a. ن  ردعمل یافتہ تربیت� ن  موجود پر فیسلی�  �ن  تعداد مناسب � والوں دٮی ے۔ کرنا احاطہ �ا تعداد بڑی � خطرات اور م�زمنی �� 

b. ن  عمل رد ایڈ فرسٹ مصدقہ� ل�ئ  والوں دٮی ن  کٮی � اور مقام نام، کو م�زمنی  کریں۔ مواصلت � معلومات � راٮ�

c. ۔ برقرار تصدیقنی  در�ار � ایڈ فرسٹ  رکھنی
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یچر، ،AED ِ�ٹس، ایڈ فرسٹ مث�( ہوں امواد ایڈ فرسٹ �زما منی  فیسلی�  �ر—امواد ایڈ فرسٹ .4 ہ س��  ایڈ فرسٹ ہوں۔ دستیاب پر بنیاد � خد��  جو) وغ�ی

یں یہ کم از کم منی  �ٹس ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ۔)سائزز مختلف( پٹیاں وا� چپ��ن  پاک � جراثیم 

b.  �۔ انجذای  پی�

c. پیڈز۔ � آنکھوں پاک � جراثیم 

d.  پٹیاں۔ تکوین 

e. �  ع�ج۔ �ا ح�

f. ۔ تلفی قابل  دستا�ن

g. ل�ئ  سامان اور باک�ن  ایڈ فرسٹ  بورڈز۔ سائن قابل � دیک��ن  کٮی

h. ن  ا\پور پر تقاضوں � مواد کم از کم� ل�ئ  اتر  دوبارہ اور معائ�ن  ما�انہ کٮی

��  آنکھںی  .5 ��  کو جسم اور دهو  کو جسم یا دهونا آنکھنی  تو ہو، خدشہ �ا آ�ن  منی  زد کیمیایئ  کو جسم یا چہرے آنکھوں، کیمیایئ  کہنی  جب—سامان �ا دهو

ے، ہوتا در�ار دهونا ل�ئ  جس ��  گا: ہو اترنا پورا پر تقاضوں کم از کم ذیل مندرجہ �زما کو سامان کٮی

a.  ن ( ہو قابل � جا�ن  ڈا� منی  برتن �زما پاین� ٮی  ۔)قابل � ٮ�

b.  ۔ نہ چوٹ کویئ  کہ ہو ای� رفتار � پاین
�

 ل�

c. ل�ئ  منٹ15  کم از کم رفتار: � بہاؤ کم از کم ۔1.5  کٮی  لی��

d.  کویئ � �ن  نوکٮی ۔ کو  نہنی

e. ن  آلودہ � جراثیم معلق منی  ہوا نوزلز� ل�ئ  بچا�ن  � ہو  ہوں۔ ہویئ  ڈه� کٮی

f. ول ے۔ آن تک جا�ن  ک�ی  آف تو جا�ئ  کیا فعال ا� جب اور ہو قابل � جا�ن  ڈهونڈے باآساین  وال �ن��  ر��

g. اندر۔ اندر �) فٹ 100( می��  30 � مواد خطرناک 

h.  قابل۔ � شناخت اور رسایئ  ساتھ � سائن قابل � دیک��ن  انتہایئ 

i.  83.8 ) ��انچ)۔ 45سینی� می�� ( 114.3انچ) اور فرش �  33سینی� می 

j.  منی  جن یونٹس موجود منی  خود � ۔ ہوں نہنی  آلود زنگ جو گا پڑے جانا کیا تیار فلوئیڈ فلشنگ �ا امواد اٮی
�

�ن  �  آلودگیوں معلق منی  ہوا کو مائع وا� دهو

۔ بچایا �زما �  جا�ئ

k.  35  اور 15 �زما کو حرارت درجہ � پاین °C � ے رکھنا برقرار درمیان � یونٹس  ۔)F° 90  تا 60( ��

l. ن  منجمد کو پائپوں اور سامان تمام�  گا۔ ہو کرنا محفوظ � ہو

m.  ن  آنکھنی�  � یونٹس موجود منی  خود کریں۔ توثیق � �اروایئ  مناسب اور دیں کھنگال کو �ئن تاکہ گا پڑے کرنا فعال وار ہفتہ کو یونٹس وا� پلمبنگ � دهو

گا۔ پڑے کرنا معائنہ مطابق � تخصیص � مینوفیکچرر
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ن  تمام—تربیت ۔ کریں وصول تربیت �زما متعلق � �اروائیوں اور اعمال ایڈ فرسٹ � مقام م�زمنی
�

یں یہ منی  تربیت کم، از کم � ن  ہوں: شامل �زما چ�ی

ل�ئ  واق� اٮی� ک� •  ہو۔ در�ار معاونت طی�  دیگر یا ایڈ فرسٹ منی  جس کریں رابطہ � کس کٮی

�ن  �ام •  سامان۔ �ا ایڈ فرسٹ منی  ع���  � کر

� بھی ک� متعلق � �ام •  ہو۔ در�ار معاونت طی�  دیگر یا ایڈ فرسٹ منی  جس دیں اط�ع � واق� اٮی

�ن  منتہج منی  چوٹ جسماین  یا چہرے، آنکھ، اگر • �ن  آنکھنی  تو آئنی  منی  زد � مواد خطرناک وا� ہو �ن  کو جسم یا دهو  مناسب �ا یونٹس � دهو

 استعمال۔

��  ردعمل �ا ایڈ فرسٹ �ن  عمل رد �ا ایڈ فرسٹ تمام :وا� دٮی یں یہ منی  تربیت کم، از کم کریں۔ حاصل تربیت اضا�ن  �زما وا� دٮی ن  :ہوں شامل �زما چ�ی

 �ٹفکیشن۔ منی  ایڈ فرسٹ •

، مخصوص � فیسلی�  سمیت ردعمل ایڈ فرسٹ • �� ا�ئ  منی  خون طرٮی �ن  پیدا بیماری وا� جا�ن  ٮ� ۔ اط�ع � واق� اور جاندار وا� کر
�

 دہند�

  —دستاویزات .6

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  تحریری � م�زم ��

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

وں ِان �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر ن ل�ئ  چ�ی : ہوں رکھنا برقرار ری�ارڈز کٮی
�

� 

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 1 کم از کم /جسم آنکھنی  اور ِ�ٹس ایڈ فرسٹ کٮی �ن �ن  کو دهو  ری�ارڈز۔ � معائ�ن  � یونٹس � دهو

 
ے اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو  سپ�ئرز  - � کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر تحفظ فراہم  عیوس �ی � ل ںی

 ۔کرتا ہو 

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ں وا� دای"خون � پ�  ۔Code Leadership Standard" اتیامراض ہو

 Nike ر اور ب  ۔Code Leadership Standard� نظام �ا نظم و نسق"  یمار ی"�ں

 Nike ESH  �18-6 صفحہ �تاب، دسئ
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 اور اعمال وہ  �� ��  کم یا ختم کو خد��  کو صحت سماجی اور صحت ذہین  اور طبعی جو کریں اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی  ہوں۔ کر

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ��  � انتظام طی�  کہ �� ، جا��  ک�ی  تیار طرٮی وی � ان اور اط�ق �ا ان اور ہنی ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSEے۔ کرنا نفاذ �ا ان اور رکھنا برقرار کرنا، استوار کو تقاضوں � انتظام طی�  �زما کو � نمائندہ �� 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� ے جای�  دی تربیت منی  تقاضوں � انتظام طی�  کو م�زمنی وی � اس وہ اور �� ��  پ�ی ۔ کر  ہنی

 � وی � تقاضوں � انتظام طی�  �زما کو م�زمںی ے۔ کرین  پ�ی �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a.  ن ل�ئ  آبادی � م�زمنی ت��ن  اور ت��ن  کٮی  کرنا۔ شناخت � خطرات طی�  غ�ی

b. کرنا۔ جانچ � خطرات وابستہ ساتھ � ٹینکس سٹوریج 

c.  �ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد��  طی ا�ن  قابو کٮی �ن  ختم نو��  سگریٹ پروگرامز، ویکسینیشن مث�( کرنا اط�ق �ا ان اور کرنا شناخت � اقدامات � ٮ�  ۔)پروگرام �ا کر

��  اور پالیسیاں .2 �ن  کم کو خطرات طی�  �زما کو فیسلی�  �ر—طرٮی �ن  ختم یا کر ل�ئ  کر یں ذیل مندرجہ کم از کم منی  جن گا، ہو کرنا اط�ق �ا �اروائیوں کٮی ن  چ�ی

: ہوی�  شامل  ہنی

a. ن  1,000( �لینکس ل�ئ  مقامات تمام وا� زائد � م�زمنی  :)در�ار کٮی

 ۔ جاین  دی تربیت منی  پری�ٹس � ادویات ہنگامی اور ت��ن  کو سٹاف � نگہداشت طی�  تمام �ئ  چاہٮی

 ،�ل�ئ  ڈسچارج اور حمل و نقل ع�ج، داخ ۔ ہونا عائد کو �اروائیوں کٮی �ئ  چاہٮی

  �یشن۔ اور بھال دیکھ � ٹیسٹنگ استعمال، �ا آ�ت � نگراین  اور طی  کیل��

 ن  ان ��  � بیماریوں وبایئ  یا وا� انفیکشن جو واپ� پر �ام � م�زمنی ے پر چھی�  � �ام منی  نتٮی  ہوں۔ ر��

 ع�ج۔ �ا بیماریوں وا� انفیکشن تمام 

 پاک � جراثیم مث�( دستیای�  � سامان موزوں اور قابو پر انفیکشن ، ئ�ی  CPR دستا�ن  � س�یئ  � زخموں اور سوئیاں، ڈسپوزیبل آٹو�لیو، ماسک، ب�ی

 ۔)ِ�ٹس

 ن  1,000 �ر ل�ئ  م�زمنی ۔ ذای�  ایک کم از کم کٮی  بس��

 ا�ئ  درجہ 27 اور 21 کو حرارت درجہ وقت ہمہ جو کریں فراہم سسٹم �ا ہواداری می�انی� ایک منی  فیسلی�  � �لینک  �) F 80 – 70( حرارت ٮ�

 ہو۔ قابل � ر��ن  برقرار درمیان

  وی۔ � سخی�  � معیارات � صفایئ  پ�ی
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b.  �طی :  نگراین

  ��پروگرام۔ �ا نگراین  طی�  منظم ایک مبین  پر نتائج � جانچ�اری � خد 

  ن  تجزیہ �ا نتائج � پروگراموں � نگراین� ، کر ل�ئ   اور کٮی
�

ل�ئ  ع�ج طی�  اور �اروایئ  � درست� �ن  فراہم راہنمایئ  کٮی  سسٹم۔ �ا کر

 ن  منی ) � بعد � بیماری اور �، قبل � تفویض جانچ�اری، �ئن بیس �، قبل � م�زمت( مراحل تمام � م�زمت  جانچ۔ � صحت عمومی � م�زمنی

 مسابقی�  ایک ، ے۔ دیین  �انجام نگراین  طی�  �زما کو ا�ل�ار مسابقی�  یا ما�ر � نگہداشت طی�  ت��ن  ڈا��� �� 

  بندی۔ منصوبہ � �گرمی � پروموشن طی�  اور شناخت � ٹرینڈ �زما کو ڈیٹا ت��ن 

c.  �گھٹا�ن  خدشہ طی�  مجموعی درپیش کو فورس ورک �اروائیاں � بچاؤ پروموشن: طی � �  ٹیٹنس کرنا، ختم نو��  سگریٹ مث�( ہو عائد �زما پر طور � ذرٮی

� ، ن ، ی�  ہیپاٹائٹس ویکسینیش�ن ن ہ �گرمیاں، ما�انہ � صحت � عورتوں ویکسینیش�ن  ۔)وغ�ی

d. ن  کو م�زم �ر� ۔ ہو رسایئ  تک ری�ارڈز طی�  متعلق � آپ اٮ�
�

� 

ن  تمام—تربیت .3   کریں۔ وصول معلومات تربیت متعلق � صحت سماجی اور صحت ذہین  اور طبعی اور/یا معلومات �زما م�زمنی

��  اس � نگہداشت �زما :�ار�نان � نگہداشت طی�  ل�ئ  در   کریں وصول تربیت مصدقہ کٮی
�

��  فراہم وہ جو � ۔ کر  ہنی

 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  تحریری � م�زم ��

 ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ل�ئ  سال 3 کم از کم  سامان۔ �ا بندی پیمانہ اور بھال دیکھ کٮی
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ے  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  -کم از کم معیارات � کرتا ��

ں � ل�ی وسیع تر تحفظکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں �  ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� فراہم  تعمیل کرنا �ں

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �6-9�تاب  دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 ن  پیدا بیماری موجود منی  خون� ��  اور اعمال پر طور ت��ن  منی  زد � جانداروں وا� کر  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک   ہو کرنا د�این  یقنی
�

�ن  پیدا بیماری موجود منی  خون کہ � ، جای�  � تیار �اروائیاں � جانداروں وا� کر ے، ہوتا اط�ق �ا ان ہنی وی � ان اور ��  پ�ی

ے۔ جای�  � �� 

HSE  �تحریری جانچ�اری، � خد��  �زما کو نمائندہ ، �� ے۔ کرنا نفاذ �ا اس اور رکھنا برقرار کرنا، استوار جائزہ سا�نہ اور کیپنگ، ری�ارڈ تربیت، طرٮی �� 

ائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� �ن  پیدا بیماری موجود یں خون م�زمنی  ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں متعلق � �اروائیوں � جانداروں وا� کر

وی � ان اور  کریں۔ پ�ی

 � ا�ئ  منی  خون �زما کو م�زمںی �ن  پیدا بیماری وا� جاے ٮ� ے۔ اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں � جاندارروں وا� کر �� 

 تعریفات

ا�ئ  مںی  خون • ��  پیدا بیماری وا� جا��  ٮ� �ن  پیدا بیماری جاندار وا� کر ��  جاندار وا� جا�ن  دیک� � مائیکروسکوپ وا� کر  موجود منی  خون انساین  جو ہنی  ہو

 �� ۔ س���  کر پیدا بیماریاں منی  انسانوں اور ہنی  ہو �ن  پیدا بیماری ان ہنی ��  شامل منی  جانداروں وا� کر ، ہو  ہیومن اور) HBV( وائرس B ہیپاٹائٹس ہنی

 ۔)HIV( وائرس امیونوڈیفیشن�

 تقا�� 

ا�ئ  منی  خون ایک �زما منی  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1 �ن  پیدا بیماری وا� جا�ن  ٮ� ، دینا �انجام کو جانچ�اری دستاویزبند � خد��  � جانداروں وا� کر �ئ  جن چاہٮی

یں یہ کم از کم منی  ن  ہوں: شامل چ�ی

a.  ا�ئ  منی  خون پر طور ت��ن �ن  پیدا بیماری وا� جا�ن  ٮ�  بارے � جن � ع�قوں اور �اموں افراد، بشمول( شناخت � خدشات وابستہ � آ�ن  منی  زد � جانداروں وا� کر

 ۔)ہو خدشہ �ا آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن  منی 

b.  جانچ۔ � خد��  وابستہ � آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن 

c. ن  ختم یا کم کو خد��  � آ�ن  منی  زد� ل�ئ  کر ا�ن  قابو در�ار کٮی  شناخت۔ � اقدامات � ٮ�

��  اور پالیسیاں .2 �ن  پیدا بیماریاں موجود منی  خون �زما منی  فیسلی�  �ر—طرٮی �ن  ختم یا کم خدشہ �ا آ�ن  منی  زد � جانداروں وا� کر ل�ئ  کر ��  کٮی  جن ہوں شدہ اط�ق طرٮی

یں ذیل مندرجہ کم از کم منی  ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ن  پیدا انفیکشن پر طور مم�نہ جنہنی  جات مائع جسماین  تمام( امواد وا� انفیکشن دیگر یا خون� ے س�تا جا سمجھا وا� کر  کریں۔ اجتناب � لمس ساتھ �) ��

b. ن  �اتھ� ل�ئ  دهو ن  دستیاب کٮی �ن  پیدا بیماری موجود منی  خون اور فیسلٹ�ی ل�ئ  جا�ن  گر پر طور مم�نہ � جانداروں وا� کر �ن  ختم انفیکشن کٮی ۔ وا� کر  دوائنی

c.  �سامان حفاظی�  ذای )PPE (ہو دستیاب )�قابلتف� مث ، ہ گارڈز، CPR دستا�ن  ۔)وغ�ی

d. �ہ سوئیاں � س�یئ  بلیڈز، شیشہ، مث�( اشیاء نوکی ل�ئ ) وغ�ی  ہو۔ دستیاب �نٹی�ن  �ا تلفی کٮی
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e. ا�ئ  منی  خون وہ کہ ہو شبہ متعلق � مواد یا پراڈکٹ سامان، جس �ن  پیدا بیماریاں وا� جا�ن  ٮ� ے، آلودہ � جانداروں وا� کر �ن  بند � ان ��  � خطرے حیاتیای�  قابل، � کر

ز اور بیگز وا� لیبل  تلفی۔ � �نٹی�ن

f. تلفی۔ محفوظ � امواد آلودہ � مناسبت � ضوابط � کوڑے قاب�ط�ق  

�ن  ختم یا کم خدشہ �ا انفیکشن منی  صورت � آ�ن  منی  زد پر طور ت��ن  منی  فیسلی�  �ر—تقا��  طی�  .3 ل�ئ  کر  �اروائیوں طی�  ہو۔ گیا کیا اط�ق �ا �اروائیوں طی�  �زما کٮی

یں یہ کم از کم منی  ن  ہوں: شامل چ�ی

a.  �ئ  �انجام منی  نگراین  � اس وہ یا دے �انجام ڈا���  یافتہ �ئسنس کویئ  �زما کو اپ فالو اور پروگرامز ویکسینیشن طی�  نگہداشت طی�  اور کویئ  پھر یا جائنی  دٮی

�ئ  �انجام منی  نگراین  � اس یا شخص ما�ر �  کریں۔ نہ عائد رقم کویئ  کو م�زم اور جائنی  دٮی

b. ن  ی�  ہیپاٹائٹس یز ویکسینیشن اور ویکسنی ن  ان تمام �زما کو س�ی ۔ آ�ئ  منی  زد پر طور ت��ن  جو گا جا�ئ  کیا دستیاب کو م�زمنی  ہنی

c. ن  تمام ان ل�ئ  م�زمنی  ہو۔ آیا پیش واقعہ �ا آ�ن  منی  زد ایک جنہنی  اپ فالو اور جانچ�اری � بعد � آ�ن  منی  زد کٮی

d. ۔ جا�ئ  � فراہم نقل ایک � نتائج/را�ئ  طی�  اندر اندر � دن 15 � �اروائیوں طی�  کو م�زم متاثرہ
�

� 

ن  تمام وا� آ�ن  منی  زد ت��ن  مم�نہ—تربیت .4 ا�ئ  منی  خون سا�نہ بعد � اس اور پر تفویض ابتدایئ  �زما کو م�زمنی ۔ جا�ئ  � فراہم تربیت � جانداروں وا� جا�ن  ٮ�
�

 تربیت �

 کرے: احاطہ �ا باتوں ذیل مندرجہ کم از کم �زما

۔ اور ضوابط قاب�ط�ق • ��  طرٮی

 وضاحت۔ عمومی � بیماریوں وا� جا�ن  پایئ  منی  خون •

�، � سانس مث�( راس��  � آ�ن  منی  زد •  ۔)� زخم ک�� ذرٮی

۔ س���  ہو باعث � آ�ن  منی  زد کہ جو �ام مقررہ •  ہنی

�ن  قابو • ��  � کر  حدیں۔ اور طرٮی

 استعمال۔ مناسب �ا اس اور مقام � سامان � تحفظ ذای�  •

۔ � بعد � آ�ن  منی  زد اور طی�  • ��  طرٮی

 لیبلز۔ اور ع�مات •

ل�ئ  امواد یا سامان، پراڈکٹ، آلودہ • ۔ � تلفی کٮی ��  طرٮی

 —دستاویزات .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ل�ئ  برس 30 جمع مدت کم از کم � م�زمت �زما فیسلی�  �ر ری�ارڈز: طی�   واضح � م�زم ری�ارڈ طی�  مطابق � قانون رک�۔ برقرار ری�ارڈز طی�  محفوظ اور رازدارانہ کٮی

۔ ہونا نہنی  منکشف بنا � منظوری تحریری �ی یں یہ کم از کم منی  ری�ارڈز طی�  ذیل مندرجہ چا�� ن  ہوں: شامل چ�ی

a. ن  ی�  ہیپاٹائٹس  بیان۔ تحریری �ا ان�ار رضا�ارانہ یا ویکسینیش�ن

b. ری�ارڈز. � اپ فالو اور جانچ�اری � بعد � آ�ن  منی  زد 



�� وا� دایخون � پ  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  (امراض) اتیامراض ہو

�ن وا� جاندار  دایپ اںیمار یب  2017ستم��   120صفحہ  – CLSکر

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

ے۔ رکھین  برقرار جانچ�اری � خد��  موجودہ ایک �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر �� 

 
ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے اور  وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں انہںی خود اٮ�

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �32-5�تاب  دسئ 
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 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی،  ۔��

  ن  کم کو خدشات وابستہ � صفایئ  منی  ماحول � �ار جا�ئ� ل�ئ  کر ��  اور اعمال کٮی  کریں۔ اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی

  داریاں ذمہ

ن  کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ��  اور پالی� � صفایئ  کہ �� ، کیا تیار طرٮی ، کیا اط�ق �ا ان جائنی وی � ان اور جا�ئ ۔ � پ�ی  جا�ئ

 HSEاستوار �اروائیاں اور پالی� � صفایئ  �زما کو � نمائندہ � ، ۔ کیا نفاذ �ا ان اور جا�ئ  رکھا برقرار کو ان جائنی  جا�ئ

وائزرز اور مینیجرز ن  کوس�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � �اروائیوں اور پالی� � صفایئ  وہ اور جا�ئ  � تربیت � م�زمنی  پ�ی

 کریں۔

 �  گا۔ ہو اترنا پورا پر تقاضوں � �اروائیوں اور پالی� � صفایئ  �زما کو م�زمںی

  تعریفات

� � بچاؤ � لمس انساین  ساتھ � خطرات � جات فضلہ صفایئ  �ن  فروغ کو صحت ذرٮی ے۔ ذریعہ �ا مطابق � اصولوں � صحت حفظان �ا دٮی  � بیماریوں تو؛ یا خطرات ��

ن  طبعی، ، �، جانداروں وا� جا�ن  دیک� � خوردبنی ۔ س���  ہو عوامل کیمیایئ  پھر یا حیاتیای� ، س���  کر پیدا مسائل طی�  جو امواد شدہ ضائع وہ ہنی  انساین  منی  ان ہنی

، �ا ن�ا� گھریلو کرکٹ، کوڑا ٹھوس فضلہ، �ا جانوروں اور ��  شامل جات فضلہ زرعی اور جات، فضلہ صنعی�  پاین ۔ ہو  ہنی

  تقا�� 

 کریں کم یا گھٹائنی  کو خطرے وابستہ � صفایئ  تاکہ ہو بند دستاویز جانچ�اری � خد��  سا�نہ بند دستاویز ایک �زما منی  فیسلیی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1

 ہوں: شامل باتنی  یہ کم از کم منی  جن

a.  شناخت۔ � خطرات وابستہ ساتھ � صفایئ 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c.  ��ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد ا�ن  قابو کٮی  اط�ق۔ �ا ان اور شناخت � اقدامات � ٮ�

ل�ئ  رک��ن  پاک � خطرات � صفایئ  کو ع�قوں تمام ان �زما �ن  فیسلی�  �ر—�اروائیاں اور پالیسیاں .2 ن  جہاں ہو کیا اط�ق �ا �اروائیوں کٮی  پر سائٹ اور م�زمنی

ز موجود ی��� ��  �ام �ان�� ۔ کر وری ہونا شامل منی  اس کم، � کم ہنی ے: �ن �� 

a. ۔ منی  حالت مرمی�  اچھی اور خشک صاف، جگہنی  ساری � م�زمت  رکھنی

b. ے کہ رکھنی  برقرار اور کریں تیار طرح اس کو �ار جا�ئ  �ر وں، جانوروں، � خاندان � چو�� � ات دیگر اور ک�ی ۔ بچا � ح��  جا�ئ

c. تو ہوں منتہج منی  کیفیات گی� ٹاسکس � �ام جب �  کریں۔ فراہم بچاؤ � ماحول گٮی

d. ز انجذای�  غ�ی  پروف، لیک کو کوڑے ۔ کیا خا� روزانہ جنہنی  کریں محفوظ اور پھینکنی  منی  �نٹی�ن  جا�ئ

e. یں ہویئ  گری کر چھلک ن �( جا�ئ  کیا تلف پر طور مناسب کو کوڑے اور کریں صاف فورا چ�ی  ۔)چاہئنی  جا�ن  ک�ی  استعمال نشانات ہنگامی پر فرش گٮی
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f. ل�ئ  صنف �ر  ہوں: مبین  پر ریشوز ذیل مندرجہ جو کریں فراہم تعداد موزوں � ٹائلٹس علیحدہ کٮی
ن م�زم  کم از کم تعداد ٹوائلٹس � تعداد � نی

 1 15تا  1
 2 36تا  16
 3 55تا  36
 4 80تا  56
 5 110تا  81

 6 150تا  111
ن م�زم اضا�ن  40�ر  � زائد 150  فکسچر اضا�ن  1 ل�ئ ٮی ک نی

g. ن  � ٹائلٹ تمام �ئ  ڈه� اور ہو ہواداری مناسب منی  فیسلٹ�ی  ہوں۔ پائپ � ن�ا� ہو

h. ن  تمام � ٹائلٹ تمام روزانہ کم از کم  کریں۔ پاک � انفیکشن اور صاف کو فیسلٹ�ی

i. ن  واش ن  واش منی  ع�قوں � �ام تمام کو بیس�ن  کریں۔ فراہم بیس�ن

j. ساتھ � ع�قوں � بیسن واش تمام یا مشینوں، وا� پھون��ن  ہوا ٹاولز، پی��  انفرادی  
�

�ے ل� ن  صاف � تول�ی  مسلسل � ک��  کریں۔ فراہم سیکش�ن

ن —تربیت .3  کریں۔ وصول معلومات پر صفایئ  �زما م�زمنی

 —دستاویزات .4

ل�ئ  برس 30 جمع مدت کم از کم � م�زمت �زما فیسلی�  �ر ری�ارڈز: طی�   بغ�ی  � اجازت تحریری � م�زم رک�۔ برقرار ری�ارڈز طی�  محفوظ اور رازدارانہ کٮی

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 تشخیص۔ � خطرے موجودہ :ری�ارڈز دیگر

 

 

 
ے Code Leadership Standard نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہتجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر  سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی یع تر تحفظ فراہم ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �15-9�تاب  دسئ 



 �� ٮی  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  پای�  �ا ٮ�

 2017ستم��   123صفحہ  – CLS �ا پاین  �ن ٮی ٮ� 

 معیار

ول انہنی  اور پیمایئ  قدر � ان تسلیم، انہنی  توقع، � خطرات � صحت حفظان اور صحت جای�  مشغلہ منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ��  �ن�� ۔ کر  منی  �ار جا�ئ  سپ�ئرز ہنی

ن  �ا اثرات ام�این  پر صحت � خطرات موجود �ن  تعنی نگ � معمول ل�ی  � کر ��  تجزیای�  اور مانی�� ��  استعمال طرٮی ۔ کر  زائد � حد � ابت� جای�  مشغلہ کو �ار�نان ہنی

ے۔ جاتا کیا نہنی  مبت� منی  خطرات حیاتیای�  یا کیمیایئ  طبعی، �� 

 ن  یہ �ن  د�این  یقنی ل�ئ  کر ��  اور اعمال کٮی ن  تمام پاین  کہ کریں اط�ق �ا ان اور کریں تیار طرٮی ل�ئ  م�زمنی  ہو۔ دستیاب باآساین  اور پر طور فوری کٮی

  داریاں ذمہ

ن  �زما کو جرینیم شنیلوک ے کرین  د�این  یقنی ��  � معیار � پاین  کہ �� ، ک�ی  تیار طرٮی وی � ان اور ہو، عمل پر ان جائنی ۔ � پ�ی  جا�ئ

 HSEاور اعمال � معیار � پاین  �زما کو � نمائندہ  �� ، استوار طرٮی �ن �ن  نافذ اور رک��ن  برقرار کر ۔ کر  ہنی

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � �اروائیوں اور اعمال � معیار � پاین  م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � ل�ئ  معیار � پاین  �زما کو م�زمںی وی � �اروائیوں اور اعمال کٮی ۔ ہو کرین  پ�ی
�

� 

 تعریفات

 ے ہوتا پاین  وہ پای�  قابل � جا��  ڈا� مںی  برتن �ن  اور صاف جو �� ٮی ل�ئ  ٮ�  ہو۔ بخش صحت کٮی

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ن  � �ار جا�ئ  پر طور مم�نہ جو شناخت � خطرات ان� ٮی  ہوں۔ س���  کر آلودہ کو پاین  � ٮ�

b. جانچ۔ � خدشات وابستہ � خطرات 

c.  ن� ٮی ل�ئ  گھٹا�ن  کو ام�ان � پاین  آلودہ � ٮ� ول کٮی  شناخت۔ �۔ اقدامات � �ن��

��  اور پالیسیاں .2 ��  � معیار � پاین  �زما منی  فیسلی�  �ر—طرٮی  کریں: احاطہ �ا باتوں ذیل مندرجہ کم از کم جو ہوں شدہ اط�ق طرٮی

a.  ن� ٮی ن  تمام پاین ) قابل � ڈال�ن  منی  برتن( �ا ٮ� ۔ کیا فراہم کو م�زمنی  جا�ئ

b.  ۔ دینا لکھ یہ � لیبل پر ان سکنی  جا ڈا� نہ منی  برتن جو ذرائع وہ � پاین �ئ  چاہٮی

c. ے۔ ہونا ممنوع پر ماحولوں � �ام خظرناک �زما کو یونٹس ڈسپینسنگ واٹر �� 

d. ن  انفرادی� ٮی ز یا کپ � ٮ� ل�ئ  �نٹی�ن ۔ � صفایئ  اور سٹوریج صاف کٮی  ع���

e. ل�ئ  پکوایئ  یا تیاری � ک�ا�ن  دیگر بصورت یا جا�ئ  ابا� کو پاین  قابل � جا�ن  ڈا� نہ منی  برتن   قبل � استعمال کٮی
�

۔ کیا پاک � آلود�  جا�ئ

f.  �ن  � فیسلی� ٮی   � ذرائع � پاین  � ٮ�
�

  مشتبہ یا آلود�
�

ل�ئ  آلود� ۔ � جواب تحریری کٮی ��  طرٮی

g.  ن  جو فیسلی�  �ر پروگرام: �ا سازی نمونہ � پاین �ئ  ن�� � زمنی ن  یا) �ا �نوئنی ( ہو � � پاین  � سطح � زمنی  � معیار � پاین  �زما منی  اس ہو کری�  استمعال پر طور � ذرٮی

: اترا پورا پر تقاضوں ذیل مندرجہ کم، از کم ہو۔ موجود پروگرام ایک �ا سازی نمونہ  جا�ئ
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 تواتر: �ا سازی نمونہ پر بنیاد � آبادی صارف 
/سہ ماہ یآباد  �ن  ماہ) �ےی(�ر ت یکم از کم نمو
 1 999تا  25

 10 4,999تا  1,000
 15 9,999تا  5,000

 20 19,999تا  10,000
 <20,000 50 

 یا �ن  پاک � انفیکشن اور بی�ٹ�ی  درجات: � قبولیت � کر

- Fecal coliforms = 0.0. 

- Giardia Lamblia فعالیت، %99,9 � رسولیوں فعالیت۔ %99,9 � وائر�ن  غ�ی  غ�ی

�ن  داخل منی  سسٹم - �ن  انفیکشن مجموعی وا� ہو �ئ  ہونا نہنی  کم � 0.2mg/L کو دوا � مار  چاہٮی

ے۔ ہونا قابل � نشاندہی منی  نمونوں %95 ماہ �ر �زما کو آکسائیڈ ڈایئ  �اربن یا �لورین مجموعی �لورین، �ُل گیئ  مای�  - �� 

 —تربیت .3

ن  :آگہی � معیار � پای�  ن  تمام موجود منی  "فیسلٹ�ی ن  جو م�زمنی ن  سطح یا) �نوئنی ( زمنی ��  استعمال پاین  �ا زمنی  اور سٹینڈرڈز معیار � پاین  � مقام �زما وہ ہوں، کر

یں یہ منی  تربیت کم، از کم کریں۔" وصول تربیت � آگہی متعلق � �اروائیوں ن  ہوں: شامل �زما چ�ی

  ن� ٮی ل�ئ  بیماری ای� ک� متعلق � پاین  � ٮ�  ہو۔ کری�  در�ار معاونت طی�  دیگر یا ایڈ فرسٹ جو دیں اط�ع � �اروائیوں کٮی

 ن  اط�ع � بیماری� ۔ � دٮی ��  طرٮی

ل�ئ  رک��ن  برقرار کو معیار � پاین  منی  فیسلی�  ک� :تربیت � معیار � پای�  ن  تمام کٮی �ن  ک� �زما م�زمنی ٮی   � پاین  � ٮ�
�

 � جواب ہنگامی منی  صورت � واق� � آلود�

 کریں۔ وصول تربیت

 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ل�ئ  برس 30 جمع مدت کم از کم � م�زمت �زما فیسلی�  �ر :ری�ارڈز طی�   بغ�ی  � اجازت تحریری � م�زم رک�۔ برقرار ری�ارڈز طی�  محفوظ اور رازدارانہ کٮی

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

وں ِان �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر ن ل�ئ  چ�ی : ہوں رکھنا برقرار ری�ارڈز کٮی
�

� 

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b.  ۔ سال 3 کم از کم نتائج � ٹیسٹ تجزیای�  � معیار � پاین ل�ئ  کٮی
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ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے اور انہںی  وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں خود اٮ�

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike ESH  �18-9�تاب  دسئ 
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 معیار

کچرز � اٹ�ا�ن  وزن اور عمارت � سپ�ئر ، � ملک مینوفیکچرنگ س�� ن کچرل یا سول مصدقہ قواننی نگ س�� ،۔ کردہ تعم�ی  مطابق � انجینی�ئ  � استعمال متعدد ہنی

ے۔ نہنی  اجازت � جگہوں سکونی�  �� 

 ڈیزائن، � بلڈنگ ، �ن  کم یا ختم کو خدشات � حفاظت وابستہ ساتھ � بھال دیکھ اور استعمال تعم�ی ل�ئ  کر   کریں اط�ق �ا ان اور کریں تیار پالیسیاں کٮی

  داریاں ذمہ

ن  �زما لوکیشن مینیجر ��  اور پالیسیاں � تحفظ � عمارت کہ کرے د�این  یقنی ، ک�ی  تیار طرٮی وی � ان اور ہوتا، اط�ق �ا ان جا�� ے۔ جای�  � پ�ی �� 

 HSE کرے۔ نافذ اور رک� برقرار کرے، استوار اعمال اور پالیسیاں � حفاظت � عمارت �زما � نمائندہ 

وائزرز اور مینیجرز ن  �زما کو س�� ے کرین  د�این  یقنی ن  کہ �� وی � ان اور ہوں یافتہ تربیت منی  تقاضوں � �اروائیوں اور پالیسیوں � حفاظت � عمارت م�زمنی  کریں۔ پ�ی

 � وی � تقاضوں � �اروائیوں اور پالیسیوں � حفاظت � عمارت �زما کو م�زمںی ے۔ کرین  پ�ی �� 

 تقا�� 

ن  یہ �زما �ن  فیسلی�  �ر—جانچ�اری � خد��  .1 �ن  تعنی ل�ئ  کر ل�ئ  سکونت عمارت آیا کہ ہو دی �انجام جانچ�اری � خطرے دستاویزی کٮی ے، محفوظ کٮی ، یا ��  منی  جس نہنی

 ہو: شامل ذیل مندرجہ کم از کم

a. ۔ س���  کر کمزور کو جہی�  یک ساخی�  � عمارت جو شناخت � خطرات وابستہ ساتھ � عنا� اضا�ن  اور تعم�ی  ڈیزائن، � عمارت  � انسانوں اور قدری�  مث�( ہنی

ن  زلزلہ، آنا، گھس �ا پاین  وزن، �ا برف پر چھت کہ جیسا فہرست � خطرات کردہ پیدا ہ۔ خدشات، � عمارات � ہمسا�ئ  تھرتھراہٹ، � مشنی   ) وغ�ی

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c.  ��ل�ئ  گھٹا�ن  کو خد ا�ن  قابو کٮی ، باقاعدہ مث�( اط�ق �ا ان اور شناخت � اقدامات � ٮ� � مضبوطی، � ساخت تربیت، معائ�ن ل�ئ  زلز و کٮی ہ۔) retrofits( ِفٹس ری��   وغ�ی

��  اور پالیسیاں .2 ل�ئ  حفاظت � ساخت � عمارت �زما منی  فیسلی�  �ر—طرٮی ��  کٮی  ہو: کیا احاطہ �ا باتوں ذیل مندرجہ کم از کم �زما منی  جن ہوں، شدہ اط�ق طرٮی

a. نظرثاین  پر ڈیزائن � عمارت 

ے ہوی�  گیئ  بنایئ  پر طور بامقصد � استعمال کردہ نیت) عمارات( عمارت • یاں مینوفیکچرنگ مث�( �� ل�ئ  سکونت صنعی�  فی���  )ہنی  ہوی�  کردہ ڈیزائن کٮی

 ہو شدہ منظور � جانب � محک� عماری�  مقامی ڈیزائن •

o ہو۔ کیا ڈیزائن �ن  آرکیٹیکٹ یا ڈیزئ�ن  � عمارت ورانہ پیشہ ک� �زما کو عمارت تو ہو، نہ محکمہ مقامی کویئ  اگر 

ن  عمارات، • انائ�ن ن انائن یا م�ی ن کچرز م�ی �ن  سہارا کو اوزان تمام سمیت) dead loads( اوزان بغ�ی  � افراد �زما کو س�� ل�ئ  دٮی  وہ کہ جا�ئ  کیا تعم�ی  یوں کٮی

کچر دباؤ قاب�جازت ل�ئ  روابط اور حصوں � س��  کریں۔ نہ تجاوز � قوتوں مخصوص � امواد کٮی

o شامل اوزان اضا�ن  وا� آ�ن  � آفات یا واقعات قدری�  متوقع منی  اس ، ے گیئ  � شناخت منی  جانچ�اری � خد��  کہ جیسا ہنی �� 

• Mezzanine یا mezannine � جا�ئ  � جانچ �زما � ریٹنگ لوڈ فلور � ساخت  

o جا�ئ  � نشاندہی پر پلیٹوں � ڈیزائن کردہ منظور � ریٹنگز لوڈ  
�

� �  �ر منی  انداز محفوظ اور گا کرے فراہم ایجنٹ مجاز �ا اس یا مالک، �ا عمارت ح�

 ہو۔ تعلق �ا اس � جہاں گا کرے آویزاں پر مقام واضح ک� پر جگہ ای�

o �جائنی  � نہنی  بدش�ل یا ہٹایئ  پلیٹنی  ای ،
�

، گم اگر لیکن � ، � ہٹا گئنی  گا دے بدل انہنی  ایجنٹ �ا اس یا مالک تو گیئ  � خراب صورت � ان یا گئنی
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b. استعمال �ا عمارت 

• Mezannine � بڑهنی  نہ �رگز � گنجائش کو اوزان 

 بڑهنی  نہ � گنجائش اوزان � چھت •

، دیا کر تبدیل پر بندی درجہ گروہی � استعمال ن�ئ  ایک کو عمارت موجود � پہ� ک� جب – تبدی� منی  استعمال •  ن�ئ  کو ڈیزائن � عمارت تو جا�ئ

ے اترنا پورا پر تقاضوں � استعمال ��  

وی � کوڈ عماری�  مقامی �زما کو عمارت موجودہ • ے، کرنا پ�ی ے، اترنا پورا پر تقاضوں تمام � کوڈ اس کم از کم یا ��  ہو۔ سخت زیادہ بھی جو � منی  ان ��

o  �ل�ئ  بنا�ن  یقیین  یہ �ن  ثالث فریِق  تجزیہ ساخی ے کیا مکمل کٮی  پر تقاضوں � تعم�ی  عماری�  موجودہ ساتھ � اضا�ن  یا تبدی� ک� عمارت موجود � پہ� کہ ��

ے۔ اتری�  پوری �� 

c. معائ�ن  اور بھال دیکھ 

o معائ�ن  مسلسل اور باقاعدہ � عمارت 

o Cadence کو International Building Code � ے، گیا کیا وضع منی  قانون مقامی یا 1705 سیکشن  ہو۔ سخت زیادہ بھی جو ��

o کچرز وا� اٹ�ا�ن  وزن تمام منی  معائنوں کم، از کم ہ۔ دیواریں، ،mezzanine چھت، یعین ( ہوں شامل س��  ) وغ�ی

o  �ہنی  گ�ئ  ک�ی  شامل پر طور � ح� � معائنوں ٹیسٹ � می 

� اور تربیت، بنیادی پر بھری�  �زما �ارکن متاثرہ—تربیت .3 ورت جٮی  کریں۔ وصول تربیت ریفری��  پڑے �ن

ل�ئ  گنجائش جس چھت یا فرش کویئ  کہ ہو حاصل تربیت �زما کو �ار�نان •  � جا�ن  رک� یا بننا، وجہ � اس یا رکھنا، کو وزن زائد � اس ہو، کردہ تیار کٮی

ے ممنوع دینا اجازت �� 

ن "وہ م�زم دیکھ بھال: • کم از کم  نی م تی۔" تربںیوصول کر تیوہ مندرجہ با� � ساتھ ساتھ باقاعدہ ترب ،نی ہ اںیذمہ دار  بھال � کھیعمارت � د جن � نی

 :شامل ہوں لیمندرجہ ذ

ن  مقامی •  قواننی

ی • ��  متاثر کو ساخت � عمارت خطرات متعلق � �اروایئ  خطرات، قدری�  خطرات، تعم�ی  ہنی  کر

 حدیں � بوجھ پر عنا� ساخی�  •

 داریاں۔ ذمہ اور کردار اضا�ن  •

  



ی  NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  تحفظ �ا ڈهان��  تعم�ی

 2017ستم��   128صفحہ  – CLSساخت  عمارت �

 دستاویزات .4

 رک�۔ برقرار �زما ری�ارڈز � تربیت عماری�  ل�ی  � سال 3 کم از کم فیسیلیی�  �ر ری�ارڈز: تربیی� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. جانچ�اری۔ � خدشات حالیہ � حفاظت � عمارت 

b.  �ای  ڈرائنگز � عمارت تعم�ی

c.  ہوں قاب�ط�ق اگر نا�، اجازت � تعم�ی 

d.  ئ  رک� ل�ی  � سالوں 3 کم از کم � رپورٹ � معائ�ن  � بیمہ بشمول ری�ارڈز، � بھال دیکھ اور معائ�ن�  ہوں ہو

e.  ن  آزمائیشنی  � زمنی

 
ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے اور انہںی  وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں خود اٮ�

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  قاب�ط�ق �۔ اور قوانںی  ضاٮ�

 نیسنل  ۔پرنٹنگ  سی�نڈ 2012 کوڈ، بلڈنگ ان��

o معائنہ اور توثیق مطلوبہ 1705 سیکشن 

 NFPA 1 
 NFPA 101 

 



  آتش
�

 NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  نسق و نظم �ا تحفظ � زد�

 
�
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 معیار

�ن  �ام پاس � سپ�ئرز   آتش ل�ی  � تحفظ � �ار�نان دوران � حا�ت ہنگامی اور اعمال � معمول � کر
�

 عمل منصوبہ متعلق � حالت ہنگامی اور تھام روک � زد�

۔ موجود ورت � ن�ل�ن  � عمارت کو �ار�نان حا�ت، ہنگامی کو �ار�نان سپ�ئر ہنی �ن  �ن  منی  عمارت � �ار�نان دوران � حا�ت ہنگامی اور راس��  محفوظ � ن�ا� پر پڑ

�ن  ہی �ن  مطلع بابت � مقامات � گاہ پناہ محفوظ وقت � جا�ن  ک�ی  تقاضہ �ا ر�� ے۔ کرتا فراہم نظام � ا�رم ل�ی  � کر �� 

 آتش منی  سہولت  
�

�ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � خطرات � زد�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروایئ  ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن   آتش کہ ��
�

ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � تحفظ � زد� �� 

HSE � آتش کو نمائندہ  
�

وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � تحفظ � زد� ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ ��   آتش م�زمنی
�

��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � تحفظ � زد� ۔ ر��  ہنی

 �   آتش کو م�زمںی
�

وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � تحفظ � زد� ے۔ �ن �� 

 تقا�� 

  آتش کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1
�

وری رکھنا تشخیص � خطرے شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام ل�ی  � تحفظ � زد� ے �ن  کم از کم منی  جس ��

 ہو: شامل

a. اق �( نشاندہی � خطرات وابستہ ساتھ � استعمال اور اسٹوریج � سامانوں گ�ی  شعلہ اور پذیر اح��   آتش جٮی
�

 � مآخذ � لگ�ن  آگ اور خطرات اہم � زد�

 ۔)فہرست

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نفاذ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ� ہ اسٹوریج، محفوظ �ا اشیاء گ�ی  شعلہ تربیت، آ�ت، � بج�ا�ن  آگ جٮی   ۔)وغ�ی

  آتش منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2
�

وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � تحفظ � زد� ے، �ن  ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم �، جس ��

وری ے: �ن �� 

a. آتش  
�

 تھام: روک � زد�

اق اور گ�ی  شعلہ •  کریں۔ کم � کم کو اسٹوریج � اشیاء پذیر اح��

 اسٹوریج۔ �ا اشیاء گ�ی  شعلہ منی  خا�ن  شدہ منظور •

�( نفاذ �ا پالی� متعلق � نو��  سگریٹ •  ۔)نو��  سگریٹ منی  حصوں نامزد �ف جٮی

ے۔ گیا رکھا کر سنبھال منی  حالت عم� اچھی اور محفوظ کو آ�ت وا� بج� کہ بنانا یقیین  یہ • �� 

b. آتش  
�

 تحفظ: � زد�

  آتش •
�

 ہو۔ تحریر ضبط مقام �ا آ�ت سبھی � تحفظ � زد�

ز فائر مناسب •  ہوں۔ موجود ا�رمز اور ڈیٹی���

ن�لر •  �ار۔ طریق بابت � وقت � جا�ن  جوڑے انہنی  اور) ہو مناسب جہاں( سسٹم اس��



  آتش
�

 NIKE CODE LEADERSHIP STANDARD  نسق و نظم �ا تحفظ � زد�

 
�

 2017ستم��   130صفحہ  – CLS� تحفظ آتش زد�

  آتش متوقع منی  ح� جو جائنی  ک�ی  فراہم آلہ �ا بج�ا�ن  آگ •
�

 ہو۔ مناسب ل�ی  � قسم � زد�

 ہوں۔ آسان منی  استعمال اور رسایئ  قابل � آساین  آ�ت � بج�ا�ن  آگ •

 ہو۔ گیا بتایا ذریعہ � نشانات کو آ�ت � بج�ا�ن  آگ •

ز فائر • �ن  �ر �ا پائپوں اور ایکسٹنگی�� ۔ کیا معائنہ مہٮی  جا�ئ

 مینٹیننس۔ اور معائنہ �ا آ�ت سبھی � بج�ا�ن  آگ •

c. آتش  
�

: احتیاطی متعلق � زد�  تداب�ی

�ن  فرار فورا کو م�زم منی  حالت ہنگامی ک� جو ہو گیئ  بتایئ  ذریعہ � نشانات تعداد معقول � ن�اسیوں اور راستوں ہنگامی •  دے۔ سہولت � ہو

۔ رکھا صاف وقت ہمہ کو راس��  ن�ا� اور راس��  ہنگامی • �ن  �ام راس��  ن�ا� ہنگامی جا�ئ  � تحفظ اور ہوں مقفل غ�ی  دوران � اوقات مستقل � کر

 ہوں۔ ک�ل��  طرف � جگہ

 ہوں۔ گ�ئ  ک�ی  آویزاں خا� وا� دک�ا�ن  راس��  ن�ا� اور راس��  ہنگامی •

۔ رکھا با��  ا� اور جا�ئ  � جانچ � اس ہو، دستیاب روشین  ہنگامی •  جا�ئ

d. ن  استعمال آ�ت � بج�ا�ن  آگ منی  حالت ہنگامی� ن  متوقع � کر ا�ن  قابو پر آگ کو م�زمنی وری ملنا �دایت بات � ت�نیکوں اور خطرات � ٮ� ے۔ �ن �� 

ن  سبھی—تربیت .3   آتش بار ایک سال �ر کم از کم بعد � اس اور وقت � بحا� ابتدایئ  کو م�زمنی
�

وری کرنا حاصل تربیت متعلق � زد� ے۔ �ن  از کم منی  تربیت ��

 ہوں: شامل ذیل مندرجہ کم

  آتش •
�

 خطرات۔ � زد�

۔ ن�ا� اور راس��  ہنگامی •  راس��

 داریاں۔ ذمہ اور کردار •

ن  حامل � داریوں ذمہ اضا�ن  � بج�ا�ن  آگ :بجھانا آگ وری کرنا حاصل تربیت سال �ر ع�وہ � با� مذکورہ کو م�زمنی ے۔ �ن  ذیل مندرجہ کم از کم منی  تربیت ��

 :ہوں شامل

 استعمال۔ �ا آ�ت � بج�ا�ن  آگ وا� رک��ن  مناسبت � کردار � ان •

۔ � بج�ا�ن  آگ •  ت�نیکنی

 آ�ت۔ حفاظی�  ذای�  ل�ی  � بج�ا�ن  آگ •

 داریاں۔ ذمہ اور کردار اضا�ن  •

 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 
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 :ری�ارڈز دیگر

a. آتش  
�

 تشخیص۔ موجودہ � خطرے � تحفظ � زد�

b. آتش  
�

 مقام۔ موجودہ �ا آ�ت � تحفظ � زد�

c. ۔ رک� کر سنبھال تک سال 3 کم از کم ری�ارڈز � مینٹیننس اور معائنہ  جائنی

 
ے Code Leadership Standard گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہتجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی  سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی ہم ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike ارروائئ  ی"ہنگام� "Code Leadership Standard۔ 

 Nike  ا�ESH  6-4   �ا دسئ� �تابچہ، صفحہ
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 معیار

�ن  �ام پاس � سپ�ئرز   آتش ل�ی  � تحفظ � �ار�نان دوران � حا�ت ہنگامی اور اعمال � معمول � کر
�

 عمل منصوبہ متعلق � حالت ہنگامی اور تھام روک � زد�

۔ موجود ورت � ن�ل�ن  � عمارت کو �ار�نان حا�ت، ہنگامی کو �ار�نان سپ�ئر ہنی �ن  �ن  عمارت � �ار�نان دوران � حا�ت ہنگامی اور راس��  محفوظ � ن�ا� پر پڑ

�ن  ہی منی  �ن  مطلع بابت � مقامات � گاہ پناہ محفوظ وقت � جا�ن  ک�ی  تقاضہ �ا ر�� ے۔ کرتا فراہم نظام � ا�رم ل�ی  � کر �� 

 کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں � ایونٹس ام�این  وا� س��ن  بن باعث �ا حالت ہنگامی 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن  کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ یافتہ، فروغ �ار، طریق اور پالی� متعلق � بندی منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی کہ ��

ے۔ جاتا ��  

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل �ار طریق اور پالی� متعلق � بندی منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ ��  پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق اور پالی� � بندی منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی م�زمنی

��  �اربند ۔ ر��   ہنی

 � � منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور پالی� متعلق بندٮی ے۔ �ن �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام ل�ی  � حا�ت ہنگامی کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  کم از کم منی  جس ��

  ہو: شامل

a. نشاندہی۔ � ایونٹس وا� س��ن  بن باعث �ا حالت ہنگامی )� ، آتش جٮی
�

، ہوایئ  تنازعہ، سماجی خطرہ، �ا بم زد�
�

، سی�ب بنانا، کرنا/یرغمال اغوا آلود�
�

 زد�

، زلزلہ، سنامی، ن ، �ریکنی ہ طی�  ۔)وغ�ی

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � صورتحال ہنگامی  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو مطلوب ل�ی  � کر �( نشاندہی � اقدامات � ٮ� ، ہنگامی جٮی �� ول سسٹم، ا�رم تربیت، منصو ، �ن�� ہ سن��   ۔)وغ�ی

وری رکھنا العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � بندی منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی تحریری کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ے۔ �ن  �اروائیوں کم، از کم ��

وں یہ منی  ن  ہوں: شامل �زما چ�ی

a. جن عہدے � م�زمت اور نام � افراد ان �  �� ے۔ س�تا جا کیا رابطہ ل�ی  � وضاحت � فرائض یا معلومات مزید منی  سلس� � منصو �� 

b. ول اور کمانڈ بشمول( داریاں ذمہ اور کردار � ا�ل�ار ہنگامی  ۔)�ن��

c. وں ہنگامی �ن  آویزاں کو نم�� �ن  رپورٹ � حا�ت ہنگامی سمیت کر  ذرائع۔ � کر

d. کردہ آویزاں اور �ار طریق � انخ�ء  ��  ۔)ل�ی  � حا�ت ہنگامی طالب � انخ�ء( منصو

e. �امات اور نشاندہی � م�زمین  اٮی ن �ن  انخ�ء خود جو ال�� ��  انجام اعمال یا چ���  آ�ت اہم � پ�نٹ پہ� � کر ��  دٮی ۔ ر��  ہنی

f. ن  اعانت � ان اور نشاندہی � افراد معذور� امات۔ � کر ن  ال��

g. فرائض۔ طی�  اور رساین  راحت 
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h. ن  سبھی امات۔ � رک��ن  خیال �ا م�زمنی ن  ال��

i. ن  بابت � حالت ہنگامی �ن  ڈیٹ اپ کو م�زمنی �( �ارروایئ  مواصلی�  ل�ی  � کر ہ جانا، گھر آنا، واپس پر �ام جٮی  ۔)وغ�ی

j. مشق۔ سا�نہ � انخ�ء ل�ی  � م�زم �ر 

k. جائزہ۔ �ا پروگرام بندی منصوبہ اور �ارروایئ  ہنگامی سا�نہ 

وری ہونا یافتہ تشکیل منی  سہولت �ر—سسٹم ا�رم/اط�ع .3 ے۔ �ن وری ہونا شامل منی  نظام اس کم، از کم �� ے: �ن �� 

a. ن  �ارروایئ  مطابق � �ار طریق�  انتباہ۔ معقول ل�ی  � کر

b. ہو۔ قیاس قابل ماوراء � سطحوں � روشین  اور شور محیط جو اط�/ا�رم 

c. ہو۔ شناخت قابل اور ممتاز جو اط�ع/ا�رم 

d. ن  فعال سسٹم اط�ع/ا�رم�  ذرائع۔ � کر

e. وری ہونا عمل بہ رو وقت ہمہ سسٹم ے �ن  ہو۔ ر�ا چل �ام �ا مینٹیننس یا مرمت جب یا ہو رہی ہو جانچ � اس جب � وقت اس سوا�ئ  ��

f. وری دینا انجام کو افراد مستند مینٹیننس اور پڑتال جانچ مؤقت اور سا�نہ ے۔ �ن �� 

ن  سبھی—تربیت .4 وعای�  کو م�زمنی ��  بھی جب اور پر طور �� وری کرنا حاصل تربیت ہو تبدی� منی  منصو ے �ن وری ہونا شامل منی  اس کم از کم اور �� ے: �ن �� 

 �اروائیاں۔ ہنگامی •

 �ار۔ طریق اور راس��  � فرار •

�ن  رپورٹ � حا�ت ہنگامی •  طریقہ۔ �ا کر

 کرنا۔ فعال کو سسٹم اط�ع/ا�رم •

ن  سبھی حامل � داریوں ذمہ اور کردار اضا�ن  منی  حالت ہنگامی :ا�ل�ار ہنگامی �ن  پر طور خاص کو م�زمنی وری کرنا حاصل تربیت منی  سلس� � فرائض اٮ� ے۔ �ن �� 

  —دستاویزات .5

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن ��  

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیصات۔ � خطرے موجودہ 

b. تک۔ سال 3 کم از کم دستاویزات � مشق � انخ�ء 

c. تک۔ سال 3 کم از کم دستاویزات � مینٹیننس اور جانچ � سسٹم اط�ع/ا�رم 

d. منصوبہ۔ ہنگامی موجودہ 
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ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے اور انہںی  وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں خود اٮ�

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں اور ضوابط۔  قابل اط�ق وفا�� اور مقامی قوانںی

 Nike  "تحفظ �ا نظم و نسق � 
�

 ۔Code Leadership Standard"آتش زد�

 Nike  ا�ESH  6-1   �ا دسئ� �تابچہ، صفحہ 
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 معیار

، بشمول سہولیات، ساری وا� جا�ن  چ�یئ  ذریعہ � سپ�ئر ۔ بخش صحت اور صحت محافظ محفوظ، سہولیات � طفل نگہداشت اور ڈائننگ ر�ائ��  ان سپ�ئر ہنی

ے۔ کرتا ختم یا کم کو خطرات � س�می�  و صحت � حوا� � چ��ن  کو سہولیات مینوفیکچرنگ نان �� 

 ن  ختم یا کم کو خطرے � رک��ن  برقرار انہنی  اور چ��ن  کو سہولیات � خوابگاہ�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروایئ  ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � نسق و نظم � خوابگاہ کہ �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل تقا�ن  � ونسق نظم � خوابگاہ کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  تقاضوں � نسق و نظم � خوابگاہ م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � نسق و نظم � خوابگاہ کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

 ے ہوتا انتظام ر�ائ��  وہ خوابگاہ ��  بس��  سنگل ایک �یئ  منی  کمرے واحد ایک منی  جس �� ، ہو ن  ہنی ے ہوی�  معمو� رازداری ن�ی ے۔ ہوی�  نہنی  یا ��  منی  اس ا���  ��

ک � حمام  ۔ہنی  ہوی�  سہولیات مش��

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام قبل � ر�ائش کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. نشاندہی۔ � خطرات وابستہ ساتھ � رک��ن  برقرار کو اس اور چ��ن  کو سہولیات � خوابگاہ 

b. جانچ۔ � خدشات وابستہ � خطرات 

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نشاندہی � اقدامات � ٮ� ، تحفظ، � آگ نظام، � برودت اور حرارت جٮی ہ سیکیوری�  ۔)وغ�ی

وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � ونسق نظم � خوابگاہ منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ے، �ن وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم �، جس �� ے: �ن �� 

a. :عمومی 

 مرمت اچھی ٹھوس، � لحاظ � ساخت ر�ائش ، �ئ  سام�ن  کو عنا� ان اور ہو محفوظ صاف منی ہو  ہو۔ کری�  فراہم تحفظ محفوظ کو ر�ائشیوں رک���

 آتش بشمول ا�ل�اروں، وا� اقدام جوای�  ہنگامی مقامی منی  ر�ائش ،
�

 ہونا لیاقتنی  � اقدام جوای�  مناسب � جانب � ایجنسیوں پولیس اور طی�  زد�

وری ے۔ �ن �� 

 ن  جگہ � می��  مربع 4 ر�ائ��  �ن  کم از کم کو ح� �ر � قیام امات � اسٹوریج نجی � اثرات ذای�  ل�ی  � فرد �ر موجود پر و�اں ن�ی ن  کرنا فراہم ال��

وری ے۔ �ن �� 

 وری ہونا فراہم خدمات � بج� اور روشین  معقول منی  حصوں سبھی � قیام ے۔ �ن �� 

 ی امات � ضیاع � کچرے اور �لیکشن سینی�� ن وری کرنا فراہم ال�� ے۔ �ن �� 
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b.  ن�  کوارٹرز: � سو

 انفرادی ، ے نہنی  اجازت � تختوں تہرے( تخ��  یا چارپائیاں بس�� وری کرنا فراہم کو ر�ائ��  �ر) �� ے۔ �ن �� 

 وری ہونا صحت محافظ اور صاف سامان بھی کویئ  �ا بیڈنگ کردہ فراہم � جانب � سہولت ے۔ �ن �� 

 ن  ل�ی  � صنف �ر� وری کرنا فراہم جگہنی  الگ � سو ے۔ �ن �� 

c. ح�: � الخ�ء بیت اور شاور 

 وری کرنا فراہم منی  تناسب � الخ�ء بیت ایک پر ر�ائ��  15 �ر سہولیات � الح�ء بیت ے۔ �ن �� 

 وری ہونا اندر � می��  50 � یونٹ � قیام �ر سہولیات � الخ�ء بیت ے۔ �ن �� 

 وری ہونا زد نشان � لحاظ ا� اور ہونا الگ � لحاظ � صنف سہولیات � الخ�ء بیت ے۔ �ن �� 

 وری ہونا ستھرایئ  صفایئ  روز �ر � سہولیات � الخ�ء بیت ے۔ �ن �� 

 وری ہونا فراہم پاین  منتق� قابل ٹھنڈا اور گرم وا�، پری��  منی  ح� سبھی � ده�یئ  اور شاور ے۔ �ن �� 

 وری ہونا اندر � می��  50 � یونٹ � قیام �ر ح� � ده�یئ  اور شاور ے۔ �ن �� 

 وری ہونا � تناسب � ہیڈ شاور ایک پر افراد مقیم 15 �ر اور الگ می�� 1 کم از کم ہیڈز شاور ے۔ �ن �� 

 وری ہونا زد نشان � لحاظ ا� اور ہونا موجود سہولیات � ده�یئ  اور شاور ع�حدہ ل�ی  � صنف � قسم �ر ے۔ �ن �� 

 وری ہونا صفایئ  � اس روزانہ اور ہونا شدہ تعم�ی  � مادوں انجذای�  غ�ی  فرش �ا روم واش اور شاور ے۔ �ن �� 

d. ن  تیار اور ک�ا�ن  کھانا� وری کرنا فراہم حصہ �ا کر ے۔ �ن �� 

e. آتش  
�

 ایڈ: فرسٹ اور تحفظ � زد�

 ارروایئ  ہنگامی� �  �� وری ہونا آویزاں منی  سہولت پوری پر مقامات نمایاں منصو ے �ن  پر �ار طریق تفصی� � انخ�ء منی  حالت ہنگامی ک� جو ��

 ہو۔ مشتمل

 آ�ت وا� بج�ا�ن  آگ  
�

وری ہونا فراہم پر مقام رسایئ  قابل تک حد � آماد� ے �ن  ہو۔ نہ دور زیادہ � می��  30 � ح� �ر � قیام جو ��

 ل �ر ن  ہوں۔ زد نشان پر طور واضح راس��  دو کم از کم � ن�ا� پر م�ن

 آتش  
�

وری ہونا تحریر ضبط مشقنی  سا�نہ � زد� ے۔ �ن �� 

 ل�ی  � استعمال وقت ہمہ � تناسب � کٹ 1 ل�ی  � افراد مقیم 50 �ر اور کرنا فراہم �ٹس ایڈ فرسٹ  
�

وری ہونا رسایئ  قابل تک حد � آماد� ے۔ �ن ��  

 ت ۔ کیا اسٹور منی  حصوں نامزد �ف کو کیمی�لز رساں م�ن  جا�ئ

��  � حالت ہنگامی کو افراد مقیم منی  خوابگاہ—تربیت .3 �ن  پیدا منی  نتٮی وری ہونا حاصل تربیت اور معلومات � خطرات وا� ہو ے۔ �ن  کم از کم ذیل درج منی  تربیت ��

وری ہونا شامل تقا�ن  ے: �ن �� 

 عمل۔ منصوبہ ہنگامی 

 ۔ جان�اری � استعمال � ان اور سمجھنی  کو مقام � ایڈ فرسٹ اور بج�ا�ن  آگ  رکھنی
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 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

وں ِان �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر ن ل�ئ  چ�ی : ہوں رکھنا برقرار ری�ارڈز کٮی
�

� 

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. آتش  
�

 تک۔ سال 3 کم از کم مشقنی  � انخ�ء � زد�

 
ے Code Leadership Standard جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ تجویز کردہ طرز عمل � بطور سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ے جو ان کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم �� � م�زمںی

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں اور ضوابط۔  قابل اط�ق وفا�� اور مقامی قوانںی

 Nike  "تحفظ �ا نظم و نسق � 
�

 ۔Code Leadership Standard"آتش زد�

 Nike  "عمارت �ا تحفظ"Code Leadership Standard۔ 

 Nike  "ہنگامی �ارروائئ اور منصوبہ بندی"Code Leadership Standard۔ 

 Nike  ا�ESH  9-1   �ا دسئ� �تابچہ، صفحہ 
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 معیار

، بشمول سہولیات، ساری وا� جا�ن  چ�یئ  ذریعہ � سپ�ئر ۔ بخش صحت اور صحت محافظ محفوظ، سہولیات � طفل نگہداشت اور ڈائننگ ر�ائ��  ہنی

ے۔ کرتا ختم یا کم کو خطرات � س�می�  و صحت � حوا� � چ��ن  کو سہولیات مینوفیکچرنگ نان ان سپ�ئر �� 

 ،ن  ختم یا کم کو خطرے کر رکھ برقرار انہنی  اور کر چ� ح� وا� استعمال اور تیاری � غذا بخش صحت اور صاف محفوظ�  طریق اور �ارروائیاں � کر

 کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار

 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � خدمت متعلق � غذا کہ �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � خدمت متعلق � غذا کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر اس اور یافتہ تربیت منی  �ار طریق � خدمت متعلق � غذا م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر �ار طریق � خدمت متعلق � غذا کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 

  تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل منی  جس ��

a. توں �ن  پیدا � غذا بشول( نشاندہی � م�ن ت وا� ہو  ۔)تحفظ �ا خا�ن  باورچی اور م�ن

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرات� ا�ن  قابو ل�ی  � کر   نفاذ۔ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ�

�ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � خدمت متعلق � غذا کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 وری کرنا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم �، ے: �ن ��  

a.  ار�نان: متعلق � خدمت غذایئ� 

 وری ہونا شدہ تصدیق بطور � پاک � امراض متعدی اور کروانا معائنہ طی�  سال �ر ے۔ �ن �� 

 ن  کم منتق� � امراض متعدی� وری کرنا عمل پر اس اور سمجھنا کو �ار طریق � کر ے۔ �ن �� 

 ن  تیار غذا� �ن  پیش اور کر وری پہننا عبا اور دستا�ن  نیٹ، ہی�ئ  وقت � کر ے۔ �ن �� 

 غذا � � وری کرنا ربایئ  جراثیم اور دهونا � طرح اچھی کو �اتھوں پہ� � آ�ن  منی  راٮ� ے۔ �ن �� 

b. ح�: وا� استعمال اور تیاری � غذا 

 وری ہونا پاک � جراثیم اور صاف ے۔ �ن �� 

 ن  خراب جو ہو ریفریجریشن می�انی�ل� ��  �ئق ہو �ئ  ٮ�  رک��ن  برقرار حرارت درجہ ڈگری 5 کم از کم پر جا�ن  ک�ی  اسٹور پر سائٹ آئٹم غذایئ  ہو

 ہو۔ قابل �
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 �فراہم پاین  جاری �ا طرح ہی دونوں ٹھنڈا اور گرم جو ہوں بیسن واش اٮی  ��  ہوں۔ کر

 کھانا ، �ن  پیش پ�ا�ن �ن  استعمال بار �ر کو برتنوں � ک�ا�ن  اور کر � صاف بعد � کر ے۔ جای�  � ربایئ  جراثیم � ان کر �� 

  ن ز اور پوش م�ی � صاف بعد � استعمال �ر کو �اؤن�� وری کرنا ربایئ  جراثیم � ان کر ے۔ �ن �� 

 ات وں اور ح�� � وری ہونا پاک � ابت�ء � ک�ی ے۔ �ن �� 

 ز انجذای�  غ�ی  پروف، لیک کو کوڑے ۔ کیا خا� روزانہ جنہنی  کریں محفوظ اور پھینکنی  منی  �نٹی�ن  جا�ئ

  ی تیل � پ�ا�ن ۔ کیا ضائع نہ �رگز منی  نالیوں وا� پاین  برسای�  یا سینی��  جا�ئ

c. رومز: ریسٹ 

  ن  استعمال �ا روم ریسٹ کو �ار�نان متعلق � خدمت غذایئ� وری کرنا ربایئ  جراثیم اور دهونا � طرح اچھی کو �اتھوں بعد � کر ے۔ �ن �� 

 �وری ہونا آویزاں نشانات اٮی ے �ن �ن  استعمال �ا روم ریسٹ جو �� �ن  کو �اتھوں بعد � کر ��  تقاضہ �ا دهو  ہوں۔ کر

d. ن  پیدا � غذا�  �ار۔ طریق اور می�انزم وا� اقدام جوای�  ایک تئنی  � وقوعہ � آ�ئش یا مرض متعلقہ � بیماری وا� ہو

��  � رکھاؤ رکھ مناسب غ�ی  � غذا کو �ار�نان متعلق � خدمت غذایئ —تربیت .3 �ن  پیدا منی  نتٮی وری ہونا حاصل تربیت اور معلومات متعلقہ � خطرات وا� ہو  �ن

ے۔  ہو: شامل �زما منی  تربیت اس ��

 جائزہ۔ �ا �ار طریق اور تشخیص � خطرے 

  ۔ � اسٹوریج اور تحفظ غذایئ  تقا�ن

  �صحت۔ حفظان ذای 

 ن  پیدا � غذا�  واقفیت۔ � مرض متعدی اور بیماری وا� ہو

 عمل۔ طرز � تحفظ � خا�ن  باورچی 

 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ل�ئ  برس 30 جمع مدت کم از کم � م�زمت �زما فیسلی�  �ر ری�ارڈز: طی�   بغ�ی  � اجازت تحریری � م�زم رک�۔ برقرار ری�ارڈز طی�  محفوظ اور رازدارانہ کٮی

  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

ے۔ رکھین  برقرار جانچ�اری � خد��  موجودہ ایک �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر �� 
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ے Code Leadership Standard کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تکو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی حفظ فراہم ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں اور ضوابط۔  قابل اط�ق وفا�� اور مقامی قوانںی

 Nike  "تحفظ �ا نظم و نسق � 
�

 ۔Code Leadership Standard"آتش زد�

 Nike  "عمارت �ا تحفظ"Code Leadership Standard۔ 

 Nike  "ہنگامی �ارروائئ اور منصوبہ بندی"Code Leadership Standard۔ 

 Nike  ا�ESH  9-11�ا دسئ� �تابچہ، صفحہ
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 معیار

، بشمول سہولیات، ساری وا� جا�ن  چ�یئ  ذریعہ � سپ�ئر ۔ بخش صحت اور صحت محافظ محفوظ، سہولیات � طفل نگہداشت اور ڈائننگ ر�ائ��  ان سپ�ئر ہنی

ے۔ کرتا ختم یا کم کو خطرات � س�می�  و صحت � حوا� � چ��ن  کو سہولیات مینوفیکچرنگ نان �� 

 ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � سہولیات � طفل نگہداشت یا بچوں�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � کر

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � طفل نگہداشت کہ �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق � طفل نگہداشت کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق � طفل نگہداشت م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق � طفل نگہداشت کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

  تقا�� 

�ن  �ام ساتھ � بچوں اور ل�ی  � سہولیات � طفل نگہداشت کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1  رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ شدہ تحریر ضبط ایک ل�ی  � کر

وری ے �ن �� )� ہ ایونٹس، اسکولز، ساکر جٮی ے: شامل ذیل درج کم از کم منی  جس) وغ�ی �� 

a. نشاندہی۔ � خطرات ام�این  سبھی � طفل نگہداشت 

b. ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  پیمایئ

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو مطلوب ل�ی  � کر �( نشاندہی � اقدامات � ٮ� ل�ن  ،CPRایڈ/ فرسٹ جٮی   ۔)جگہنی  محفوظ � ک�ٮی

وری ہونا نافذ �ار طریق � طفل نگہداشت منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ے۔ �ن وری ہونا شامل منی  ان کم، از کم �� ے �ن ��:  

a. کرنا: �ام ساتھ � بچوں 

 وری ہونا واقف � تقاضوں � قانون مقامی کو آرگنائزر ایونٹ ے۔ �ن �� 

 ایڈ/ فرسٹCPR  وری ہونا دستیاب افراد یافتہ لیاقت منی ے۔ �ن �� 

 ن  �ام پر جگہ � والدین�  حمل و نقل یا بسوں/�اروں یا معالجہ ایڈ/طی�  فرسٹ پر طور قانوین  تاکہ منظوری تحریری � والدین/�پرست ل�ی  � کر

۔ دیا ل�ی  � جا�ن  � کو بچوں منی  ش�ل دیگر ک� �  جا�ئ

 والدین/�پرست � � وری ہونا منی  فائل معلومات � راٮ� ے۔ �ن �� 

 بھی ک� قبل � م�زمت � �ن  منی  رات جو اسکریننگ � م�زم اٮی ے کر �ام ساتھ � بچوں منی  ایونٹ وا� ہو   ہوں ر��
�

 کو بچوں راست براہ یا �

ے دے تربیت   ہوں ر��
�

� )�  ۔)اسکولز ساکر جٮی

 ے۔ س�ی�  جا دی چھی�  ساتھ � فرد نامزد یا والدین/�پرست مجاز ک� �ف کو بچوں �� 

b. سہولیات: � طفل نگہداشت 

 یا اور تقاضوں قانوین  مقامی کو عمارت Nike � وری اترنا پورا ہو، معیار ترین اع� بھی جو پر، معیارات مناسب ے۔ �ن �� 

 وری ہونا حاجز سطحنی  گرم سبھی ے �ن ��  تاکہ �� � � ان ٮ� ۔ آ نہ منی  راٮ�  سکنی
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 س � بچوں �ن  نہنی  استعمال زیر لیٹس آؤٹ � بج� وا� آ�ن  منی  دس�� وری ہونا فراہم ساتھ � خول وا� دندا�ن  پر ہو ے۔ �ن �� 

 وری ہونا نگہباین  � جگہوں وا� آگ ے۔ �ن �� 

 ، ت دیگر اور ز�ر دوائنی وری ہونا اسٹور منی  خا�ن  مقفل ایک مادے رساں م�ن ے۔ �ن �� 

 وری رہنا برقرار � طرح اچھی اور صاف وقت ہمہ �ا احاطوں ے۔ �ن �� 

 آتش ما�انہ ایک ساتھ � بچوں موجود  
�

وری پانا انجام انخ�ء منی  صورت � زد� ے۔ �ن �� 

 ون وری ہونا مامون اور محفوظ ح� وا� کھیل منی  ب�ی ے �ن ا � گڈهوں یا پاین  ک�� ک� اور �� وری ہونا ہوا ڈه�ا �ا ان یا بندی گھ�ی ے۔ �ن �� 

  ن� ٮی وری ہونا دستیاب پاین  ئق � ٮ� ے۔ �ن �ن  �� ٮی ۔ ممنوع برتن یا پیالیاں عام � ٮ�  ہنی

 110 جو پاین  گرم اور ٹھنڈا F (43 C)  � ی رسایئ  قابل ل�ی  � بچوں ہو نہ زائد وری ہونا سپ�یئ  منی  فکسچرز لیوی�� ے۔ �ن �� 

 ن  �اتھ اور مناسب ل�ی  � بچوں صاف، سہولیات � الخ�ء بیت� وری ہونا فراہم ساتھ � سہولیات � دهو ے۔ �ن  واش اور الخ�ء بیت ایک ل�ی  � بچوں 15 �ر ��

وری ہونا بیسن ے۔ �ن �� 

 صاف انفرادی ، وری ہونا فراہم چادریں صاف اور) مناسب ل�ی  � سطح � نشوونما اور عمر � بچوں( چٹائیاں یا چارپائیاں پال�ن ے۔ �ن  � بھال دیکھ منی  شام ��

، ��  �ر ل�ی وری ہونا فراہم گدا روک آب ٹھوس، ایک کو ٮ� ے۔ �ن �� ، وری ہونا جگہ) می�� 0.9 ( فٹ 3 کم از کم بیچ � چٹائیوں اور چارپائیوں پال�ن ے۔ �ن �� 

 60 � وری ہونا ڈائری���  فسیلیی�  یافتہ تربیت وقی�  �ل ایک ل�ی  � سہولیات تمام وا� بچوں زیادہ ے۔ �ن �� 

 ر�  �� ر معمول خ�ف یا پرواہی � اور تفصی�ت � امراض متعدی دواؤں، �اریوں، ٹیکہ بشمول ری�ارڈز � صحت ل�ی  � ٮ� وری رکھنا کر سنبھال ثبوت �ا �ن  �ن

ے۔ ر معمول خ�ف یا پرواہی � �� وری دینا کو مینیجر فسیلیی�  رپورٹ � وقوعہ بھی ک� � �ن ے۔ �ن ��  

ے کر �ام ساتھ � بچوں—تربیت .3 ن  سبھی ر�� وری کرنا حاصل تربیت کو م�زمنی ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

 جائزہ۔ مجموعی �ا تشخیص � خطرے 

 ن  �ام ساتھ � بچوں� � ل�ی  � کر  عمل۔ طرز اح�

 ار۔ طریق تحریری� 

 —دستاویزات .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

��  �ر موجود منی  سہولت اس کو سہولت �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال ی�ارڈز طی�  محفوظ اور خفیہ موجودہ، ل�ی  � ٮ� ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

 :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ � خطرے موجودہ 

b. ری�ارڈز۔ حالیہ � اسکریننگ � م�زم 

c. معلومات۔ � راٮ�� حالیہ � والدین/�پرست 

d. آتش  
�

 تک۔ سال 3 کم از کم ری�ارڈز � مشق متعلق � زد�
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ےکم از کم معیارات � کرتا  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - ��

�ں � حوصلہ افزائئ � جائ�  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�

  ��ں قوان یاور مقام قابل اط�ق وفا  اور ضوابط۔ ںی

 Nike  
�

 ۔Code Leadership Standard� تحفظ �ا نظم و نسق"  "آتش زد�

 Nike  "عمارت �ا تحفظ"Code Leadership Standard۔ 

 Nike یاور منصوبہ بند  �ارروائئ  ی"ہنگام "Code Leadership Standard۔ 

 Nike  ا�ESH  �9-21�تابچہ، صفحہ  �ا دسئ
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 معیار
 

 

ان ��  ا�ال، ایروزول، کیمی�لز، نامیای�  پذیر ط�ی �ن  ختم کو اوزون ذرات، چھو اق شدہ تیار � �اموں اور کیمی�لز وا� کر  صفت � اخراج � ہوا � پروڈ�ٹس ضمین  � اح��

ے، جای�  � بندی ے، جای�  رکھی نگاہ پر ان مطابق � معمول �� ن  � ملک مینوفیکچرنگ پہ� � ڈسچارج �� ول انہنی  مطابق � قواننی ے۔ جاتا نمٹایا اور کیا �ن�� �ن  سپ�ئر ��  ہوا اٮ�

ول � اخراج �   � نظاموں وا� �ن��
�

ے۔ دیتا انجام نگراین  � معمول پر �ارکرد�   ہوایئ  ��
�

�ن  کم خطرات � آلود�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور پالیسیاں ل�ی  � کر
 

 داریاں ذمہ
 

 

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے العمل نافذ اور یافتہ فروغ پروگرام �ا اخراج � ہوا کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر اس اور �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل پروگرام �ا اخراج � ہوا کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  پروگرام � اخراج � ہوا م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور �ارروائیوں متعلق � اخراج � ہوا کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات
 

 

 ہ دهواں، دهول، بخارات، دهند، ہنی  س���  ہو شامل منی  مآخذ � اخراج � ہوا ی - وغ�ی �ن  پیدا � فی��� ن  ای� بھی کویئ  وا� ہو  منی  فضاء جو چ�ی

ے ہوی�  خارج ے۔ س�ی�  ہو سبب �ا نقصان ل�ی  � ماوحل یا افراد پر طور ام�این  جو اور �� �� 

  
�

ول کو آلود� ��  �ن�� ن  ای� بھی کویئ  استعمال زیر � سہولت اس ڈیوائ��  � کر ے چ�ی �ن  خارج منی  ماحول � جس �� وں نجس وا� ہو ن  کم کو چ�ی

�ن  ے ملی�  مدد منی  کر �� )� ہ باتھ، واٹر اسکربرز، جٮی  ۔)وغ�ی

 یں نجس � �ن  متعارف منی  ماحول پر طور عام چ�ی ��  ناموافق کو افادیت � ماخذ جو ہنی  مادہ ایسا بھی کویئ  وا� ہو ۔ کری�  متاثر � طرٮی  ہنی

 ے ہوی�  جگہ وہ ماخذ ے ہوتا ر�ا ہو تیار اخراج � جہاں �� �� )� ہ ایگزاسٹ، بوائلر روزن، وا� ڈرائ�ی  نظام، �ا اداری ہوا منی  کمرے وا� پینٹ جٮی  ۔)وغ�ی

 تقا�� 
 

 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ی نشاندہی۔ � ماخذ ساکت � اخراج � ہوا وں نجس اور مقام ماخذ منی  انوین�� ن وری ہونا شامل قسمنی  � چ�ی ے۔ �ن �� 

b. وں نجس شدہ خارج ن  کریں۔ موازنہ �ا سطحوں � ضوابط مقامی اط�ق قابل سازی۔ کمیت � چ�ی

c.  ہوایئ  
�

ا�ن  قابو پر آلود� �،( نشاندہی � اقدامات � ٮ�   ہوایئ  جٮی
�

، وا� آلود�  ۔)اص�حات منی  �ارروایئ  ڈیوائ�ن

�ن  ختم یا کم کو اثرات � اخراج � ہوا منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  ذیل درج کم، از کم �، جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ے: �ن �� 

a. ن  مقامی شن پرمٹس، مطلوبہ ل�ی  � اخراج � ہوا کو سہولت مطابق، � ضوابط اور قواننی وری رکھنا کر سنبھال نامہ اجازت اور/یا رجسٹ�ی ے۔ �ن �� 

b. ہوایئ  داری، ہوا  
�

�( نظاموں � ایگزاسٹ اور قابو پر آلود� ے �ڈز فیوم جٮی   سا�نہ �) بوتھس اس��
�

ی اثر پیمایئ  قدر � �ارکرد� ن �ن  مظا�ر �ا انگ�ی  ل�ی  � کر

وری دینا انجام ے۔ �ن �� 

c. وری ہونا مکمل جانچ تجزیای�  سا�نہ ے �ن   اجازت یا پرمٹ کو اخراج تاکہ ��
�

�ن  اندر � تقاضوں � دہند� ۔ بنایا یقیین  کو ہو  جا�ئ

d. اط�ع � واقعہ  
�

ن  چھان � نا�امی � سسٹم یا وقوعہ وا� ڈال�ن  اثر پر اخراج � ہوا اور دہند� وری ہونا موجود �ار طریق ل�ی  � بنی ے۔ �ن �� 
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ن —تربیت .3 وری ہونا حاصل تربیت � سطح � واقفیت بابت � ذیل درج کو م�زمنی ے: �ن �� 
 اط�ق قابل موجود ک� اور روزن، � ایگزاسٹ مقامات، � ماخذ � ن�تہ وا� اخراج � ہوا  

�
ا�ن  قابو پر آلود� ۔ � ٮ�  ڈیوائ�ن

 یا داری ہوا اگر  
�

ا�ن  قابو پر آلود�  �ار۔ طریق � اقدام جوای�  مناسب تو پڑے معلوم نا�ام ڈیوائس � ٮ�

ن  جو :مینٹیننس �ا اخراج � ہوا   م�زمنی
�

ا�ن  قابو پر آلود�   � نظام � ڈیوائس � ٮ�
�

��  تجزیہ اور بھال دیکھ � �ارکرد�  مخصوص � آپریٹنگ انہنی  ہنی  کر

وری کرنا حاصل تربیت � پروٹوکولز اور تقاضوں ے۔ �ن �� 

 —دستاویزات .4
 

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن ��  

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن ��  

ے۔ رکھین  برقرار جانچ�اری � خد��  موجودہ ایک �زما کو فیسلی�  �ر :ری�ارڈز دیگر �� 

 
 
 

ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

وری ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم  کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� ��

 کرتا ہو۔

 :حوا�
 

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی
 
 Nike ا� ESH 2-1 صفحہ �تابچہ، دسئ�  �ا 
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 معیار
 

��  مستند اور آہنگ ہم ایک � حوا� � نسق و نظم � مادے پابند سپ�ئر ے، کرتا مظا�رہ �ا طرٮی  و نظم � کیمی�لز عمل پابند پر طور قانوین  اور مؤثر ایک کو جس ��

ے۔ حاصل تعاون �ا نظام � نسق ن  اور ماحول �ار�نان، کر پہنچا بہم سہولت � ضیاع اور حصولیای�  استعمال، اسٹوریج، نپٹارہ، محفوظ � کیمی�لز پروگرام ��  صارفنی

ے۔ �تا کمی منی  اس اور کرتا نشاندہی پر طور واضح � خطرات �حق کو �� 
 
 فہرست � مادے ممنوعہ سپ�ئر )Restricted Substances List, RSL (فہرست � مادے ممنوعہ � مینوفیکچرنگ اور  

)Manufacturing Restricted Substances List, MRSL (ے کرتا اختیار اقدامات � رک��ن  با��  تعمیل کر رکھ سام�ن  کو  اور ��

� کم کو خطرات کیمیایئ  مستعمل منی  پروڈکشن   کر
�

ے۔ بناتا بہ��  کو �ارکرد� ��  
 

یل Nike تنہا تن ے گیا دیا بدل � تقاضوں کردہ �ایت اندر � CLS نسق و نظم � مادے ممنوعہ اس اب کو CLS نینومٹ�ی �� 

 

 داریاں ذمہ
 

 

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ۔ العمل نافذ اور یافتہ فروغ پروگرام MRSL اور RSL کہ ��  ہنی

HSE � ت) 1( کونمائندہ یز رساں م�ن ��  جس پر ماحول اور گاہکوں صحت، جای�  مشغلہ کیمس��  پروڈکشن) 2( اور سمجھنا کو اس ہنی  س���  ڈال اثر � طرٮی

�ن  �ام بحفاظت ساتھ � کیمی�لز وری کرنا تیار عملیاں حکمت ل�ی  � کر ے �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ) 2( اور بنانا یقیین  تعمیل � RSL/MRSL (1) کو س�� ے �ن ن  متعلقہ سبھی کہ ��  و نظم � MRSL اور RSL م�زمنی

��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  تقاضوں � معیار � نسق ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � معیار � نسق و نظم � MRSL اور RSL کو م�زمںی ے �ن  ۔��

 تعریفات
 

 

 Nike, Inc. � فہرست � مادے ممنوعہ (RSL) ے۔ معیار �ا تعمیل کیمیایئ  منی  آئٹمز متعلقہ اور پروڈ�ٹس سامانوں، شدہ مکمل �� RSL 

www.nikeincchemistry.com ے۔ دستیاب پر ��  

 فہرست � مادوں ممنوعہ � مینوفیکچرنگ (MRSL) ے معیار �ا حصول � تراکیب کیمیایئ  ان �ن  تعمیل � RSL جو �� �ن  تیار پروڈ�ٹس اور سامان وا� کر   � سپ�ئروں منی  کر
ے گیا بنایا ل�ی  � مدد ے اترتا پورا پر خطوط رہنما � تعمیل � واٹر ویسٹ � Nike اور �� ے گیا کیا بیان منی  CLS واٹر ویسٹ کہ جیسا( ��  کیمی�لز �زارڈس آف ڈسچارج زیرو MRSL ۔)��

)ZDHC Chemicals, Hazardous of Discharge Zero (ے دستیاب پر سائٹ ویب � فاؤنڈیشن �� www.roadmaptozero.com  

 تقا�� 
 

 

وری رکھنا تشخیص � خطرے یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. سامانوں اور تراکیب )RSL اور MRSL ( ن  نشاندہی � مادوں ممنوعہ ام�این  سبھی منی�  طریقہ۔ ایک �ا کر

b. ن  ختم یا کم کو مادوں ممنوعہ�  کریں۔ بیان اقدامات تدار� �ئق جا�ن  اپنا�ئ  ل�ی  � کر

، ختم یا کم استعمال �ا مادوں ممنوعہ کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 �ن �ن  عمل پر تقاضوں کم از کم بشمول کر وری کرنا نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے۔ �ن �� 

a. RSL اور MRSL � ہو۔ حاصل رسایئ  تک ورژن ترین تازہ بال�ل 
  

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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b. کریں۔ تحریر ضبط طریقہ �ا حصول � تراکیب کیمیایئ  عمل پابند 

• ، ن �ن  کم کو خطرات ام�این  �حق کو گاہک اور ماحول م�زمنی � عمل پر رہنمایئ  � MRSL کیمی�لز مستعمل پر سائٹ ل�ی  � کر وری کرنا حاصل کر ے �ن �� 
• Nike � RSL اور ZDHC MRSL ئ  رک���  سام�ن  کو مادوں ممنوعہ مندرج منی  دونوں� �ن  موازنہ �ا SDS/MSDS ہو  �ارروایئ  � کر

c. شیٹس ڈیٹا سیفی�  متعلقہ اور کیمی�لز سبھی )MSDS/SDS (� ی درست ایک ۔ کر سنبھال انوین��  رکھنی

d.  کریں۔ علیحدہ انہنی  اور شناخت کو پروڈ�ٹس اور سامانوں تراکیب، کیمیایئ  عمل پابند غ�ی 

e. بابت � جانچ اتفا��  اور � معمول RSL �  کریں۔ تعمیل � حدود کیمیایئ  سبھی مندرج منی  معیار اس اور کریں عمل پر رہنمایئ  

• RSL � وری دینا کر الگ کو سامان بھی ک� وا� جا�ن  ہو نا�ام منی  جانچ ے �ن �� 

f. RSL � منی  صورت � نا�امی RSL � ن  حل کو نا�امی� دستاویزات  تفصی� � �ارروائیوں اص�حی اور وجہ بنیادی منی  جس کریں، عمل پر �ارروایئ  � کر

  ۔شامل ہنی 

 ین کردہ تجویز ایک ی � Nike ل�ی  � ذیل درج کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز بہ��  رہنما � نفاذ اور ا�داف � کیمس��

ی � Nike ل�ی  � مدد مںی  سمج���  کو � کیمس�� ۔ کرنا عمل پر اس اور کرنا رجوع � بک ٮ� �ی  چا��

 نسق و نظم �ا را�ئ  •

 نسق و نظم �ا ین�� یانو  کیمی�ل •

 نپٹارہ اور استعمال �ا کیمی�ل •

 پالیسیاں متعلق � سامان مخصوص •

ین • ی بہ��   کرنا استعمال کیمس��

 
ے �زمی تربیت � RSL —تربیت .3 ن  متاثرہ منی  سہولت �ر اور �� ے۔ مطلوب پر سال دو �ر منظر � م�زمنی ے۔ دستیاب بھی تربیت � نسق و نظم � کیمی�لز ��  تربیی�  ��

۔ موجود پر www.nikeincchemistry.com رسایئ  اور �دایات   ہنی
 

 —دستاویزات .4
 

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت � RSL تک مہٮی ے۔ �ن �� 

وری رکھنا کر سنبھال تک سال 5 کم از کم ری�ارڈز � جانچ � RSL کو سہولت �ر :ری�ارڈز � جانچ ے۔ �ن �� 

�ن  حل کو نا�امی � RSL ل�ی  � نا�امی � RSL :ری�ارڈز � واقعہ ۔ کر سنبھال تک سال 5 دستاویزات � کر   رکھنی
  :ری�ارڈز دیگر

a. ی کیمی�لز ل�ی  � کیمی�لز سبھی موجود پر سائٹ  تک۔ سال 2 کم از کم � انوین��
b. کردہ آر�ائیو MSDS’s ت کہ جیسا ے۔ گیا کیا بیان منی  CLS سامان رساں م�ن �� 
c. RSL � ن  نا�ام منی  جانچ�  تک۔ سال 2 کم از کم معلومات � پذیری تعاقب � سامان ل�ی  � سامانوں وا� ہو

  

http://www.nikeincchemistry.com/
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ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز  - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں ا ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی ٮی

 کرتا ہو۔

 :حوا�
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
 :NIKE CLSs کریں رجوع

 ت  سامان رساں م�ن
 ت  کچرا رساں م�ن
 پاین  گندہ 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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 معیار
 

 

��  مستند اور آہنگ ہم ایک � حوا� � نسق و نظم � مادے پابند سپ�ئر ے، کرتا مظا�رہ �ا طرٮی  و نظم � کیمی�لز عمل پابند پر طور قانوین  اور مؤثر ایک کو جس ��

ے۔ حاصل تعاون �ا نظام � نسق ن  اور ماحول �ار�نان، کر پہنچا بہم سہولت � ضیاع اور حصولیای�  استعمال، اسٹوریج، نپٹارہ، محفوظ � کیمی�لز پروگرام ��  صارفنی

ے۔ �تا کمی منی  اس اور کرتا نشاندہی پر طور واضح � خطرات �حق کو �� 

 داریاں ذمہ
 

 

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ت کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق � سامان رساں م�ن �� 

HSE � ت کو نمائندہ وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل �ار طریق اور �ارروائیاں � سامان رساں م�ن ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ت م�زمنی ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق اور �ارروائیوں � سامان رساں م�ن ۔ ر��  ہنی

 � ت کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور �ارروائیوں � سامان رساں م�ن ے۔ �ن �� 

 تعریفات
 

 

 ت ے ہوتا سامان یا مواد وہ سامان رساں م��   ہوی�  نمایاں صفات وا� خصوصیت زائد یا ایک � منی  ذیل درج منی  جس ��
، استعمال جو - سمیت یا ردعملیت، پذیری، آتش — ہنی  �ن �ن  اسٹور کر ، صحت، وقت � حمل و نقل یا کر  منی  خطرے کو ام�ک یا ماحول س�می�

۔ ڈال��  ت منی  اصط�ح اس ہنی ت اور سامان رساں م�ن ۔ شامل کچرے رساں م�ن  ہنی

 تقا�� 
 

 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a.  ت پر طور ام�این  �وے۔ ایک ل�ی  � نشاندہی � سامانوں رساں م�ن

b. �نوعیت سطح، � ابت )� ہ ادخال، رابطہ، � جلد پہنچنا، منی  معدے جٮی  مدت۔ اور) وغ�ی

c. مقام۔ اور مقدار � مواد مستعمل 

d. ن  اختیار� �( اقدامات تدار� �ئق کر ن  � ده�یئ  � آنکھ یا شاورز ہنگامی آ�ت، حفاطی�  ذای�  داری، ہوا جٮی  ۔)اسٹیش�ن

ت کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 �ن  ختم یا کم کو خطرے وابستہ ساتھ � سامانوں رساں م�ن وری کرنا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن  جس ��

وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از �،کم ے: �ن �� 

a. یل ت سبھی) MSDS( شیٹس ڈیٹا سیفی�  مٹ�ی وری ہونا دستیاب ل�ی  � سامانوں رساں م�ن ے۔ �ن یل ��  سائٹ بغ�ی  � شیٹس ڈیٹا سیفی�  مٹ�ی

ت بھی کویئ  پر ۔ نہنی  اجازت � ��ن  سامان رساں م�ن
�

وری ہونا دستیاب منی  ع�قوں سبھی ان MSDS ہو� ے �ن ت جہاں ��  رساں م�ن

۔ جا��  ک�ی  اسٹور اور استعمال سامان  ہنی

b. ت سبھی ز مناسب سامان رساں م�ن ت پر ان اور ہونا اسٹور منی  �نٹی�ن ۔ ہونا لگا لیبل �ا معلومات � م�ن �ی ز چا��  پر: طور �زمی �نٹی�ن

 ہوں۔ منی  حالت اچھی 
 ہوں۔ پذیر مطابقت ساتھ � مشمو�ت 
  ن  ہو۔ منی  حالت اچھی اور ہو �ئق پڑه�ن  ہو، لگا لیبل منی  زبان � م�زمنی
 ن  نہ استعمال زیر� ے۔ بند وقت ہمہ پر ہو  ر��
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 ز � سامان گ�ی  شعلہ بنیادی سبھی �ئ  جڑے �نٹی�ن �ئ  ک�ی  ارتھ/گراؤنڈیڈ اور ہو  ہوں۔ ہو

 �ز خا وری ہونا کیا اسٹور مطابق � تقاضوں � ایریا اسٹوریج اور ہونا لگا لیبل پر �نٹی�ن ے۔ �ن �� 

c. ایریا اسٹوریج � :  تقا�ن

 وری ہونا ہوا ڈه�ا اور محفوظ �ا ایریا اسٹوریج ے۔ �ن �� 

 ز وری ہونا اسٹور پر سطح متاثرہ غ�ی  �ا �نٹی�ن ے۔ �ن �� 

 ن  شاور یا ده�یئ  � آنکھ ہنگامی رسایئ  قابل اور داری ہوا معقول منی  ایریا اسٹوریج وری ہونا اسٹیش�ن ے۔ �ن �� 

 منی  حصوں ان ، �ن  نو��  سگریٹ ک�ا�ن �ن  یا کر ٮی ے۔ نہنی  اجازت � ٮ� �� 

 208.2  ��وری ہونا �نٹینمنٹ ثانوی ایک ل�ی  � سامانوں زائد �) گیلن 55( لی ے �ن  ہو۔ %110 کم از کم � �نٹی�ن  بڑے � سب حجم �ا جس ��

 ز وری رکھنا برقرار جگہ � راس��  بغ� معقول منی  بیچ � �نٹی�ن ے۔ �ن �� 

 ز ۔ نہنی  ہونا کیا انبار اوپر � دو�ے ایک �نٹی�ن �ی  چا��

 مطابقت  ہو۔ گیا دیا کر الگ �زما کو سامانوں پذیر غ�ی

 اق اور گ�ی  شعلہ �ن  آگ سامان پذیر اح�� وری ہونا کیا اسٹور دور � مآخذ � پکڑ ے۔ �ن �� 

d. یسڈ ے �زم ل�ی  � سیلنڈرز گیس کم��  کہ: ��

 ن  اور ہوں گ�ئ  رک� سید� بال�ل�  ہو۔ گیا دیا کر محفوظ انہنی  ل�ی  � بچا�ن  � گر

 توں متلعقہ اور گیس �ن  شناخت کو م�ن   لیبل ل�ی  � کر
�

�ئ  ل�  ہوں۔ ہو

 ن  آگ�  ہوں۔ گ�ئ  ک�ی  اسٹور الگ � حا�ت موسمی انتہایئ  اور فضا ا�ال مآخذ، � پکڑ

 �ئ  بھرے اور خا� ��  مناسب پر سیلنڈر ہو وری ہونا کیا الگ اور ہونا لگا لیبل � طرٮی ے۔ �ن �� 

e. ت  منتق�: � سامان رساں م�ن

 ز � سامان گ�ی  شعلہ �ئ  جڑے �نٹی�ن �ئ  ک�ی  ارتھ/گراؤنڈیڈ اور ہو  ہوں۔ ہو

 ز ڈسپنسنگ تس�/ٹرے ڈرپ ��  � �نٹی�ن وری ہونا رکھا نٮی ے۔ �ن �� 

 وری ہونا پر سطحوں متاثرہ غ�ی  ڈسپنسنگ ے۔ �ن �� 

 وری دینا کر صاف پر طور فوری کو بہاؤ یا رساؤ ے۔ �ن �� 

f. وری ہونا دستیاب جگہ اس آ�ت اور منصوبہ �ا اقدام جوای�  � بہاؤ شدہ تحریر ضبط ایک ے �ن ت جہاں ��  سامان رساں م�ن

۔ جا��  ک�ی  اسٹور اور استعمال  ہنی

ت—تربیت .3 ے کر �ام ساتھ � سامانوں رساں م�ن ن  ر�� ، اور سال �ر کو م�زمنی تنی �ن  تبدیل بھی کبھی �ار طریق یا �ارروائیاں م�ن  ہونا یافتہ تربیت منی  اس پر ہو

وری ے۔ �ن  ہو: شامل �زما منی  تربیت اس ��

 ت  خطرات۔ اور خصوصیات � سامانوں رساں م�ن

 یل  شیٹس۔ ڈیٹا سیفی�  مٹ�ی

 لگانا۔ لیبل 
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ن  جن منصوبہ۔ �ا اقدام جوای�  � بہاؤ ��  � اقدام جوای�  � بہاؤ سا�نہ انہنی  ہوں گ�ئ  ک�ی  تفویض فرائض � اقدام جوای�  � بہاؤ کو م�زمنی  منصو

وری کرنا حاصل تربیت � ے۔ �ن �� 

 —دستاویزات .4
 

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 
 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر ری�ارڈز: طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن �� 

، کیا نہ �رگز افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت تحریری � م�زم  ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  جا�ئ

ت :ری�ارڈز � واقعہ وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈز � واقعات تمام مشتمل پر سامانوں رساں م�ن ے۔ �ن ل�ئ  سال 5 کم از کم کو ری�ارڈز ان ��  کٮی

 گا۔ پڑے جانا رکھا

 ری�ارڈز: دیگر
 

a. ت موجودہ ی � سامان رساں م�ن  ۔انوین��

b. ت سبھی  ۔MSDS موجودہ ل�ی  � مواد رساں م�ن

c.  ن  طوالت � استعمال کیمیایئ  ۔MSDS کردہ آر�ائیو تک سال 30 ن�ی

d. ت  تشخیصات۔ � خطرے موجودہ ل�ی  � �ام سبھی مشتمل پر سامانوں رساں م�ن

e. منصوبہ۔ �ا اقدام جوای�  � بہاؤ موجودہ 
 

 
 
 
 
 

ے Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ سپ�ئرز کو  - کم از کم معیارات � کرتا ��

ے  �ں � حوصلہ افزائئ � جائ� �� � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر تحفظ فراہم کرتا قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں جو ان � م�زمںی

 ہو۔

 :حوا�
 
 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 
 Nike  ا�ESH  �3-1�تابچہ، صفحہ  �ا دسی 
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 معیار

ت تمام سپ�ئر �ن  ضائع ا� اور حمل و نقل � اس نظم، �ا اس مجتمع، کو کچرے رساں ٹھوس/م�ن  کرتا مطابق � معیارات � Nike اور ضوابط مقامی �ام �ا کر

ے۔ وری کرنا تصدیق یہ اور کرنا حاصل پرمٹس مطلوبہ سبھی ا� �� ے �ن ت کہ �� ۔ یافتہ �ئسنس اور یافتہ لیاقت باقاعدہ وینڈرز متعلق � کچرے رساں ٹھوس/م�ن  ہنی

ی مسلسل منی  اس اور کرتا پیمائش � سائی�لنگ ری وا� قدر اضا�ن  اور �ارگزاری � مواد سپ�ئر ے۔ �تا بہ�� �� 

 ت �ن  کم افزائش � کچرے رساں م�ن ت اور ل�ی  � کر  خطرے  �حق کو ماحول اور صحت انساین  وابستہ ساتھ � ضیاع اور نسق و نظم � کچرے رساں م�ن

�ن  کم کو  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار اورطریق پالیسیاں ل�ی  � کر

 ت قابل اور یافتہ �ئسنس �ن  انتخاب �ا سہولیات � ضیاع اور سائی�لرز ری ٹرانسپورٹرز، متعلق � کچرے رساں م�ن �ن  تصدیق یہ اور ل�ی  � کر  کہ ل�ی  � کر

�( ہنی  گامزن پر عمل طرز � نسق و نظم ماحولیای�  دار ذمہ وہ ن  جٮی �ن  ضائع پر طور ک�� منی  پاین  یا پر زمنی ��  نہنی  اجازت � کر  اور �ارروائیاں) ہنی  دٮی

 کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ت کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ اور یافتہ فروغ �ار طریق متعلق � کچرے رساں م�ن �� 

HSE � ت کو نمائندہ وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق متعلق � کچرے رساں م�ن ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ت م�زمنی  پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  �ار طریق اور �ارروائیوں متعلق � کچرے رساں م�ن

��  �اربند ۔ ر��  ہنی

 � ت کو م�زمںی وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور �ارروائیوں متعلق � کچرے رساں م�ن ے۔ �ن ��  

 تعریفات

 ت ے مطلب �ا کچرا رساں م��  - سمیت یا ردعملیت، پذیری، آتش — ہنی  ہوی�  نمایاں صفات وا� خصوصیت زائد یا ایک � منی  ذیل درج منی  جس کچرا وہ ��

��  نامناسب جو ، ک�ی  ٹریٹ � طرٮی �ن  اسٹور جا�ن ، صحت، وقت � حمل و نقل یا کر ۔ ڈال��  منی  خطرے کو ام�ک یا ماحول س�می�   ہنی

 ت ت سپ�ئر ساتھ � جن وینڈرز ثالث فریق :ٹھیکیدار ذی� �ا کچرے رساں م�� ، کو کچرے رساں م�ن ، نظم �ا اس نمٹا�ن �ن  یا ٹریٹ، حمل، و نقل � اس کر

ے۔ کرتا معا�دہ ذی� ل�ی  � ضیاع �� 

 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ت سبھی  کرنا۔ نشاندہی � سلسلوں � کچرے رساں م�ن

b. ت شدہ پیدا �ن  پر انسانوں اور ماحول اور مقدار � کچرے رساں م�ن ن  �ا اثرات وا� پڑ  کرنا۔ تعنی

c. اقدامات تدار� جو  �� �( کرنا نافذ انہنی  ہنی  کر ، � ده�یئ  � آنکھ یا ورزشا ہنگامی آ�ت، حفاظی�  ذای�  داری، ہوا جٮی ن  اور سازی لیبل مناسب اسٹیش�ن

، نشان
�

ت زد�  )پروگرام۔ �ا نسق و نظم � ٹھیکیدار ذی� � کچرے رساں م�ن
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�ن  �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 �ن  اسٹور یا پیدا کچرا زیادہ � اس یا) پونڈ 220( گرام �لو 100 مہٮی ت کو سہولت وا� کر  وابستہ ساتھ � کچرے رساں م�ن

�ن  ختم یا کم کو خطرے وری کرنا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم �، جس �� ے: �ن �� 

a. ت شدہ پیدا  کرنا۔ نشاندہی � مقدار اور مآخذ � کچرے رساں م�ن

b. ن  مقامی ت مطابق � ضوابط اور قواننی  کرنا۔ حاصل پرمٹس مطلوبہ سبھی ل�ی  � ضیاع اور اسٹوریج پیداوار، � کچرے رساں م�ن

c. ت : � ایریا اسٹوریج � کچرے رساں م�ن  تقا�ن

a. وری ہونا محفوظ �ا ایریا اسٹوریج ے �ن �� 

b. ن  شاور اور ده�یئ  � آنکھ ہنگامی رسایئ  قابل اور داری ہوا معقول منی  ایریا اسٹوریج وری ہونا اسٹیش�ن ے �ن �� 

c. ، �ن  نو��  سگریٹ ک�ا�ن �ن  یا کر ٮی وری کرنا آویزاں نشانات وا� بتا�ن  ممانعت � ٮ� ے �ن �� 

d. ت وری ہونا ہوا ڈه�ا �ا حصوں وا� کچرے رساں م�ن ے �ن �� 

e. ن  زائد �) لی��  208( گیلن 55 حجم �ا �نٹی�ن  �ل�  ہونا زیادہ  %110  کم از کم � �نٹی�ن  وا� بڑے � سب حجم �ا �نٹینمنٹ ثانوی پر ہو

وری ے �ن �� 

f. آ�ت حفاظی�  ذای�  �زمی بشمول آ�ت وا� اقدام جوای�  � بہاؤ )PPE (ت وری ہونا واقع قریب � ایریا اسٹوریج � کچرے رساں م�ن ے �ن �� 

g. اق اور گ�ی  شعلہ �ن  آگ کو کچرے پذیر اح�� وری کرنا اسٹور الگ � مآخذ وا� پکڑ ے �ن �� 

h.  ہو گیا دیا کر الگ �زما کو کچرے پذیر مطابقت غ�ی 

i. ز وری رکھنا برقرار جگہ راس��  بغ� معقول منی  بیچ � �نٹی�ن ے �ن �� 

j. ز �ی  نہنی  ہونا کیا انبار اوپر � دو�ے ایک �نٹی�ن  چا��

k. ت ت غ�ی  جگہ � اسٹوریج � کچرے رساں م�ن وری رکھنا نہنی  کر سٹا اور رکھنا الگ � کچرے رساں م�ن ے �ن �� 

d. ت : � �نٹی�ن  اسٹوریج � کچرے رساں م�ن  تقا�ن

a. ز وری ہونا اسٹور پر سطح متاثرہ غ�ی  �ا �نٹی�ن ے �ن �� 

b. ز وری ہونا پذیر مطابقت کچرے اور �نٹی�ن ے �ن �� 

c. ز وری ہونا منی  حالت اچھی �نٹی�ن ے �ن �� 

d. ز سبھی ت پر �نٹی�ن توں اور نشاندہی کچرے� بشمول �ا کچرے رساں م�ن وری ہونا لگا لیبل �ا م�ن ے �ن �� 

e. وری رکھنا بند وقت ہمہ ڈهکن ے �ن  ہو ر�ا جا کیا منتقل کو کچرے جب � وقت اس سوا�ئ  ��

e. ن  کم ا� اور تخفیف منی  کچرے�   کریں۔ نافذ اور تحریر ضبط منصوبہ ایک �ا کر

 کردہ تجویز ایک � ت کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز اح� ��  کم پیداوار � کچرے رساں م��  فروغ منصوبہ سا�نہ ایک �ا کر

۔ دینا �ی  چا��

f. ت  کریں۔ تحریر ضبط اور کریں معائنہ وار ہفتہ �ا ایریا اسٹوریج � کچرے رساں م�ن
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g. ت وری دینا کر ضائع اندر � وقت مقررہ معقول کچرا رساں م�ن ے �ن  افزائش منی  مقدار زیادہ اور معمو� تو ہوں گ�ئ  ک�ی  نہنی  بیان حدود منی  قانون مقامی اگر( ��

 ۔)کریں رجوع � تقاضوں �) Environmental Protection Agency-EPA( ایجن� تحفظ ماحولیای�  امری� ل�ی  �

h. ت  کریں۔ استعمال �ا سہولیات � ضیاع اور ٹریٹمنٹ ٹرانسپورٹرز، یافتہ اجازت اور یافتہ �ئسنس � کچرے رساں م�ن

 
 کردہ تجویز � ت کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز اح� ��  قرار ا�ل کو ٹھیکیداروں ذی� � کچرے رساں م��  ان اور دٮی

۔ کرنا استعمال �ار طریقہ آہنگ ہم اور مکمل ایک ل�ی  � رک���  نگاہ پر �ی ��  قرار ا�ل چا��  مںی  �ارروائیوں � دٮی

 :ہںی  س���  ہو شامل

  کردہ مکمل �ا ٹھیکیدار ذی� •
�

ے: شامل منی  جس فارم �ا لیاقت پیش� �� 
o تاریخی  

�
 �ارکرد�

o کوریج بیمہ �ا جوابدہی 

o  ثبوت �ا �ئسن�ن  اور پرمٹس مطلوب پر طور قانوین 

د یا قبول کو ٹھیکیداروں ذی� • �ن  مس��  کسوی�  � کر

 معائ�ن  اور پیمایئ  قدر سائٹ آن � سہولیات � ٹھیکیداروں ذی� •

• Nike � خطوط رہنما � پیمایئ  قدر اور نسق و نظم � وینڈر متعلق � کچرے  
)Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidelines ( 
 پیمائئ  قدر سا�نہ � �اموں � ٹھیکیدار ذی� آہنگ ہم ساتھ �

ب •  جائزہ مؤقت �ا �ارروایئ  � انتخاب پر بنیاد � پیمایئ  قدر سا�نہ � ٹھیکیداروں ذی� � کچرے رساں م�ن

i. Nike ت �ن  انجام جائزہ اپنا خود �ا ٹھیکیداروں ذی� � کچرے رساں م�ن ے۔ رکھتا محفوظ حق �ا دٮی  � عمل طرز � ضیاع � سپ�ئر Nike ع�وہ، � اس ��

�ن  فراہم تصدیق شدہ تحریر ضبط ے۔ س�تا کر تقاضہ �ا کر ��  

j. ت سائٹ آن ے ممنوع کرنا ضائع یا ج�نا کو کچرے رساں م�ن ے گیا کیا بیان یہاں کہ جیسا �� �� 

 تربیت .3

ت ن  جن :نسق و نظم �ا کچرے رساں م�� ت �ام �ا م�زمنی �( ہو مشتمل پر نسق و نظم � کچرے رساں م�ن  بنانا، ٹھوس کرنا، ا�ٹھا ا� ل�ی  � ٹریٹمنٹ/ضیاع جٮی

وعای�  ایک انہنی ) کرنا تیار ا� ل�ی  � ترسیل یا کرنا، اسٹور ۔ موصول ٹریننگ ریفری��  ایک بعد � اس اور تربیت ��
�

: شامل منی  مواد � تربیت ہو�   ہنی

ن  •  شناخت/تعنی

 ریکھ دیکھ •

 �نا کمی •

 کرنا ا�ٹھا ڈیٹا •

 دستاویزات •

 تقا�ن  اور اثرات خطرات، � ضیاع اور اسٹوریج حمل، و نقل •
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ت :ری�ارڈز � ضیاع وری ہونا شامل منی  ری�ارڈز � کچرے رساں م�ن ے: �ن تنی  متعلقہ کویئ  حیثیت؛ طبعی نام؛ �ا سامان ��  یا ز�ری�، ا�ال، ، گ�ی  شعلہ( م�ن

�ن  ردعمل �ن  پیدا کچرا/مقام � ماخذ مقدار؛ اور تاریخ � ترسیل ل�ی  � ٹریٹمنٹ/ضیاع ؛)وا� کر  کمپین  متعلق � ضیاع حتمی اور اسٹوریج ٹرانسپورٹر، وا�، کر

��  تصدیق � وصولیای�  � کھیپ اور پتہ؛ اور نام �اروباری �ا �ئ  کر  5 کم از کم ری�ارڈز تکمیل۔ � ترسیل کردہ دستخط �ا سہولت متعلق � ضیاع حتمی ہو
وری رکھنا کر سنبھال تک سال ے۔ �ن ��  

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن �� 

ن  طوالت، � م�زمت کم از کم کو ری�ارڈوں طی�  محفوظ اور خفیہ کو ادارے �ر :ری�ارڈز طی�  وری رکھنا کر سنبھال تک سال 30 ن�ی ے۔ �ن  واضح � م�زم ��

 ہو۔ مطلوب پر طور قانوین  جب � اس سوا�ئ  گا، جا�ئ  کیا نہنی  افشاء �ا ری�ارڈوں � م�زم بغ�ی  � اجازت تحریری

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر ری�ارڈز: � واقعہ ے۔ �ن �� 

  :ری�ارڈز دیگر

c. پرمٹس۔ مطلوبہ اور تشخیص � خطرے حالیہ 

d.  تک۔ سال 1 کم از کم معائ�ن 

e. ت یافتہ یافتہ/اجازت �ئسنس استعمال زیر � سپ�ئر  ٹھیکیدار۔ ذی� � کچرے رساں م�ن

 
ے Code Leadership Standard کر، یہتجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ   - کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی � جائ� ��

 تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 :حوا�

 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 Nike “Hazardous Materials” Code Leadership Standard. 

 Nike  ا�ESH  �9-2�تابچہ، صفحہ  �ا دسی 

 Nike رہنما �ا پیمایئ  قدر اور نسق و نظم � وینڈر متعلق � کچرے 
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 معیار

ت تمام سپ�ئر �ن  ضائع ا� اور حمل و نقل � اس نظم، �ا اس مجتمع، کو کچرے رساں ٹھوس/م�ن  کرتا مطابق � معیارات � Nike اور ضوابط مقامی �ام �ا کر

ے۔ وری کرنا تصدیق یہ اور کرنا حاصل پرمٹس مطلوبہ سبھی ا� �� ے �ن ت کہ �� ۔ یافتہ �ئسنس اور یافتہ لیاقت باقاعدہ وینڈرز متعلق � کچرے رساں ٹھوس/م�ن  ہنی

ی مسلسل منی  اس اور کرتا پیمائش � سائی�لنگ ری وا� قدر اضا�ن  اور �ارگزاری � مواد سپ�ئر ے۔ �تا بہ�� �� 

 ن  نسق و نظم �ا اس اور ��ن  کمی منی  کچرے ٹھوس�  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � کر

 ت قابل اور یافتہ �ئسنس �ن  انتخاب �ا سہولیات � ضیاع اور سائی�لرز ری ٹرانسپورٹرز، متعلق � کچرے رساں م�ن �ن  تصدیق یہ اور ل�ی  � کر  کہ ل�ی  � کر

�( ہنی  گامزن پر عمل طرز � نسق و نظم ماحولیای�  دار ذمہ وہ ن  جٮی ، ضائع پر طور ک�� منی  پاین  یا پر زمنی �ن � پروڈ�ٹس ضمین  � کچرے کر  � ا�ؤ جٮی

��  نہنی  اجازت � اخراج یا ج��ن  پر طور قابو ��  یا مادے، وا� ٹپ��ن  یا راکھ  کریں۔ نافذ اور دیں فروغ �ار طریق اور �ارروائیاں) ہنی  دٮی

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن �ن  نظم �ا ان اور کم کو کچرے ٹھوس کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ یافتہ، فروغ �ار، طریق ل�ی  � کر �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار ا� دینا، تشکیل �ار طریق اور �ارروائیاں � کچرے ٹھوس کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  حاصل تربیت � �ار طریق اور �ارروائیوں � کچرے ٹھوس م�زمنی ��  تعمیل � تقاضوں � اس اور کر  کر

۔  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر �ار طریق اور �ارروائیوں متعلق � کچرے ٹھوس کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

 ے ش�ل ایک � سائی�لنگ ری سائی�لنگ ری لوپ �لوڈز  � اس یا منی  ا� � پھر ذریعہ � وینڈر خارجی شدہ منظور � Nike کو کچرے ٹھوس منی  جس ��

� جل��  مل��  ے جاتا کیا سائی�ل ری منی  اجزاء یا مواد اٮی  ت�۔ گ�ئ  ک�ی  سپ�یئ  کو Nike اص� وہ طرح جس ��

  ��ا ے مطلب �ا ��  انح�ل۔ حیاتیای�  منضبط �ا سامان نامیای�  ��

 ے ش�ل ایک � سائی�لنک ری سائی�لنگ ڈاؤن ز کفالت زیر � Nike اور Nike ثالث فریق خارجی، کویئ  منی  جس ��  ذریعہ � فریقوں دو�ے ع�وہ � پارٹ�ن

ے۔ کرتا سائی�ل ری کو کچرے ٹھوس ل�ی  � استعمال  سائی�لنگ ری کفالت زیر � Nike اور سائی�لنگ لوپ �لوزڈ سائی�لگ، ری خانہ درون � سائی�لنگ ڈاؤن ��

ے۔ خارج �� 

  ے �ارروایئ  ایک بحا� � توانایئ �ن  استعمال کو ش�لوں دیگر � توانایئ  یا مشمو�ت حراری�  ماخوذ � اس یا � سامان منی  جس ��  یا �ل �ا کچرے ٹھوس ل�ی  � کر

ے۔ جاتا کیا پراسیس حصہ بعض ��  

 ت ے مطلب �ا کچرا رساں م��  - سمیت یا ردعملیت، پذیری، آتش — ہنی  ہوی�  نمایاں صفات وا� خصوصیت زائد یا ایک � منی  ذیل درج منی  جس کچرا وہ ��

��  نامناسب جو ، ک�ی  ٹریٹ � طرٮی �ن  اسٹور جا�ن ، صحت، وقت � حمل و نقل یا کر ۔ ڈال��  منی  خطرے کو ام�ک یا ماحول س�می�  ہنی

 ے �ارروایئ  ایک ج�نا ا�ؤ ے۔ جاتا ج�یا بغ�ی  � بحا� � توانایئ  کو کچرے ٹھوس منی  جس �� �� 

 ے ش�ل ایک � سائی�لنگ ری سائی�لنگ ری خانہ درون �ن  ضم منی  �ارروایئ  � پروڈکشن � سپ�ئر واپس کو کچرے ٹھوس منی  جس ��  دوبارہ ہی پر سائٹ ل�ی  � کر

ے۔ جاتا کیا پروسیس �� 

 ے طریقہ ایک �ا نسق و نظم � کچرے ٹھوس بھرایئ  گڈها ے جاتا کیا ضائع منی  سہولت ایک کردہ تیار ل�ی  � ضیاع کو کچرے ٹھوس منی  جس �� � جو ��  انداز اٮی

ے ہوتا کردہ تعم�ی  کردہ، ڈیزائن منی  ے جاتا چ�یا یا �� �ن  پر ماحول اور صحت عوامی جو �� ے۔ کرتا کم کو اثرات وا� پڑ ��  
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 Nike � ے ش�ل ایک � سائی�لنگ ری سائی�لنگ ری کفالت زیر �ن  سائی�ل ری منی  پروڈ�ٹس ثانوی منی  جس ��  � وینڈر خارجی کفالت زیر � Nike مدنظر � کر

ے۔ جاتا کیا نسق و �انظم کچرے ٹھوس ذریعہ ��  

 ے مطلب �ا سائی�لنگ ری ے جاتا کیا استعمال بطور � مواد ل�ی  � بنا�ن  پروڈکٹ نیا ایک کو کچرے ٹھوس ذریعہ � جس �ارروایئ  ای� کویئ  �� �� 

 ے ہوتا مواد کردہ ضائع کچرا ٹھوس ے۔ ہوتا پیدا منی  سہولیات � سپ�ئر �، تیاری � اشیاء اور � کھپت � خدمات اور اشیاء جو �� ت منی  تعریف اس ��  م�ن

ے۔ نہنی  شامل کچرا رساں ن ماخوذ � مینوفیکچرنگ �� ��  اور غذا کیچڑ، � پاین  گندے راکھ، � بوائلر انرجی سائٹ آن مواد، ردی � سازی نمونہ اور ���  آنگن/باغٮی

ا، گتہ، �اغذ، کچرا، �ا � ز � دهات اور شیشہ پیکیجنگ، � پروڈکٹ چمڑا، ک�� ۔ شامل منی  مثالوں � کچرے ٹھوس �نٹی�ن  ہنی

 ذی� ل�ی  � ضیاع یا سائی�ل ری ٹریٹ، حمل، و نقل نسق، و نظم نپٹارہ، � کچرے ٹھوس سپ�ئر ساتھ � جن وینڈرز ثالث فریق :ٹھیکیدار ذی� �ا کچرے ٹھوس 

ے کرتا معا�دہ �� � �ن  نسق و نظم �ا کچرے ٹرانسپورٹرز، جٮی  سہولیات۔ متعلق � ضیاع اور سائی�لرز ڈاؤن ادارے، وا� کر

 ے۔ جاتا دیا روک ہی پر ماخذ کو کچرے منی  جس ہس طریقہ ایک �ا نسق و نظم � کچرے ٹھوس تخفیف پر ماخذ  مفید اپین  کو سامان یا پروڈکٹ منی  اس ��

 
�

�ن  کو انتہا � زند� ے۔ شامل کرنا استعمال دوبارہ یا بنانا بامقصد دوبارہ ا� بغ�ی  ک�ی  تبدیل شناخت � اس اور پہ� � پہنح� �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام ل�ی  � کچرے ٹھوس کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  کم از کم منی  جس ��

 ہو: شامل

a. توں ماحولیای�  اور س�می�  صحت، وابستہ ساتھ � ضیاع اور سائی�لنگ ری حمل، و نقل اسٹوریج، نپٹارہ، � کچر ٹھوس  کرنا۔ نشاندہی � م�ن

b. کرنا۔ پیمایئ  قدر � خطرے وابستہ ساتھ � خطرات  

c. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �،( کرنا نشاندہی � اقدامات � ٮ�  ٹھوس �نا، کمی آ�ت، حفاظی�  ذای�  ڈالنا، نشان اور لگانا لیبل باقاعدہ کرنا، الگ جٮی

  اور کرنا استعمال �ا ٹھیکیداروں ذی� �ئق متعلق � کچرے
�

  ۔)رکھنا نگاہ پر ان � باقاعد�
� کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 وری کرنا نافذ اور دینا فروغ �ار طریق اٮی ے �ن ، جس ��  ہو: شامل ذیل درج کم، از کم منی

a. ضیاع اور مقدار، اور قسمنی  � کچرے کردہ ضائع اور کردہ سائی�ل ری شدہ، پیدا منی  ین�� یانو  - ین�� یانو  ایک ل�ی  � سلسلوں سبھی � کچرے ٹھوس � 

وری ہونا شامل مقامات اور نام � سہولیات متعلق ے۔ �ن �� 

b. ن  کم ہی پر ماخذ پروگرام۔ �ا ��ن  کمی منی  کچرے ٹھوس� � نشاندہی � کوششوں اور مواقع � کر  کریں۔ تحریر ضبط ا� کر

 ین کردہ تجویز ایک �ی  کو سپ�ئر بطور، � عمل طرز بہ��  � مراتب ذیل درج � عملیوں حکمت � نسق و نظم کہ چا��

وعات � جس کرے، نظم �ا کچرے ٹھوس مطابق  اور کرے � ���  کمی ہی پر ماخذ بطور � عم� حکمت بنیادی ��

۔ کر بنا ا�ؤ بطور � حربہ آخری  ج��ئ

 تخفیف پر ماخذ •

 سائی�لنگ ری �اؤس درون •

 سائی�لنگ ری لوپ �لوڈز •

• Nike � پروگرامز کفالت زیر 

 سائی�لنگ ری ڈاؤن •

 بازیای�  � توانایئ  •
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 بھرایئ  گڈها •

 ج�نا ا�ؤ •

c. شدہ وقف صاف، ل�ی  � زمرے ایک �ر � منی  ان � کچرے کرنا۔ الگ الگ منی  زمروں احیاء باز ناقابل اور احیا باز قابل استعمال، قابل دوبارہ کو کچرے 

ز وری کرنا فراہم �نٹی�ن ے۔ �ن �� 

d. ت � الگ الگ منی  حصوں متصل غ�ی  علیحدہ، کو کچرے ٹھوس اور رساں م�ن وری کرنا اسٹور کر ے۔ �ن �� 

e. وری ہونا محفوظ اور ہوا ڈه�ا مقامات � اسٹوریج � کچرے ٹھوس ے �ن وری ہونا روک آب سطحنی  اوپری اور �� ے۔ �ن �� 

f. کریں۔ استعمال کمپنیاں یافتہ اجازت اور یافتہ �ئسنس متعلق � ضیاع اور حمل و نقل � کچرے ٹھوس 

 کردہ تجویز ایک �  وہ ہںی  رہی کر پیدا کچرا زیادہ � گرام �لو 4,000 ماہ ��  سہولیات جو بطور، � عمل طرز اح�

��  قرار ا�ل کو ٹھیکیداروں ذی� متعلق � کچرے ٹھوس  آہنگ ہم اور جامع ایک ل�ی  � رک���  نگاہ پر ان اور دٮی

��  قرار ا�ل کریں۔ استعمال �ارروایئ  : س���  ہو شامل مںی  �ارروائیوں � دٮی  ہںی
  کردہ مکمل �ا ٹھیکیدار ذی� •

�
ے: شامل منی  جس فارم �ا لیاقت پیش� �� 

o تاریخی  
�

 �ارکرد�
o کوریج بیمہ �ا جوابدہی 

o  ثبوت �ا �ئسن�ن  اور پرمٹس مطلوب پر طور قانوین 

د یا قبول کو ٹھیکیداروں ذی� • �ن  مس��  کسوی�  � کر

 معائ�ن  اور پیمایئ  قدر سائٹ آن � سہولیات � ٹھیکیداروں ذی� •

• Nike � خطوط رہنما � پیمایئ  قدر اور نسق و نظم � وینڈر متعلق � کچرے )Nike Waste Vendor 

Management and Evaluation Guidelines (� اموں � ٹھیکیدار ذی� آہنگ ہم ساتھ� � 

 پیمائئ  قدر سا�نہ

 جائزہ مؤقت �ا �ارروایئ  � انتخاب پر بنیاد � پیمایئ  قدر سا�نہ � ٹھیکیداروں ذی� � کچرے ٹھوس •

g. ے ممنوع کرنا ضائع یا ج�نا کو کچرے ٹھوس سائٹ آن ے۔ گیا کیا بیان یہاں کہ جیسا �� �� 
 

 —تربیت .3

ن  جن :نسق و نظم �ا کچرے ٹھوس ے مشتمل پر نپٹارے � کچرے ٹھوس �ام �ا م�زمنی �� -- � ی اور تحویل مینٹیننس، جٮی  متعلق � نسق و نظم � ردی � فی���

۔ موصول تربیت ریفری��  پر سال دو �ر بعد � اس اور تربیت بورڈنگ آن انہنی  -- عملہ
�

: شامل منی  مواد � تربیت ہو�  ہنی

 ت  کرنا شناخت کو کچرے رساں م�ن

 ان اور کرنا نشاندہی � سامان کردہ ا�ٹھا ل�ی  � سائی�لنگ ری �  
�

 رو�نا کو آلود�

 ار طریق اور ت�نیکنی  � ضیاع اور دستاویزات اسٹوریج، نپٹارہ، مناسب �ا کچرے ٹھوس� 

 ار طریق مخصوص متعلق � عملدرآمد ل�ی  � تخفیف پر ماخذ� 

  �استعمال �ا آ�ت حفاظی�  ذای 
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 —دستاویزات .4

وری رکھنا کر سنبھال تک سال 3 کم از کم ری�ارڈز � سائی�لنگ ری اور ضیاع � کچرے ٹھوس :ری�ارڈز � سائی�لنگ ری اور ضیاع ے۔ �ن  � کھیپ منی  ری�ارڈوں ��

ت ن  ��� وری ہونا شامل یہ اور تاریخ � ترسیل حجم، وضاحت، � کچرے ن�ی ے �ن   گیا۔ بھیجا ل�ی  � سائی�لنگ ری یا ضیاع یہ آیا کہ ��

وری رکھنا کر سنبھال انہنی  تک سال 3 کم از کم اور ہونا دستیاب ری�ارڈز � تربیت � م�زم ری�ارڈز: تربیی�  ے۔ �ن �� 

۔ 5تمام حادثات � ری�ارڈ کم از کم  ری�ارڈز: � واقعہ  سالوں تک �زماً رک� جا�ن چاہئنی

  :ری�ارڈز دیگر

a. تشخیص۔ موجودہ � خطرے � کچرے ٹھوس 

b. پرمٹس۔ انضباطی تقاضہ حسب 

c. تک۔ سال 5 کم از کم دستاویزات � ضیاع � کچرے ٹھوس 

d. وینڈرز۔ � کچرے ٹھوس یافتہ یافتہ/اجازت �ئسنس استعمال زیر � سپ�ئر 

 
ے  Code Leadership Standard تجویز کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہ  -کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی � جائ� ��

 تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 :حوا�

  ں قوان یاور مقام اط�ق وفا�� قابل  اور ضوابط۔ ںی

 Nike  "ٹھوس کچرا"Code Leadership Standard۔ 

 Nike  ا�ESH  2-20   �ا دسی� �تابچہ، صفحہ 

 Nike کچرے � متعلق وینڈر � نظم و نسق اور قدر پیمایئ � رہنما خطوط 

 Nike  �تابچہ کچرے � کم از کم پروگرام �ا دسی�
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 معیار

ے کرتا کم کو ن�ا� � پاین  تازہ سپ�ئر ، مقامی متعلقہ کو پاین  گندے اور �� ن ے۔ بہاتا مطابق � معیارات � Nike اور ضوابط قواننی �ن  سپ�ئر ��  سمجھ کو خطرے � پاین  اٮ�

�، نظم �ا اس اور کر �ن  اور کر ن�ن  نگہبان اچھا �ا پاین  کر دے فروغ کو استعمال کفایی�  � اس اور کمی مسلسل منی  اعمال اٮ� ے۔ کرتا جدوجہد � ٮ� �� 

  داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر فسیلیی� /لوکیشن ے �ن �ن  کم ا� اور نظم �ا اخراج � پاین  گندے کہ ��  عمل پر ان اور ہنی  العمل نافذ یافتہ، فروغ �ار، طریق ل�ی  � کر

ے۔ جاتا کیا �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق متعلق � نسق و نظم � پاین  گندے کو نمائندہ ے �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� �ن  نسق و نظم �ا پاین  گندے م�زمنی ��  حاصل تربیت باقاعدہ � �ار طریق اور �ارروائیوں � کر  � اس اور کر

��  تعمیل � تقاضوں ۔ کر  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور �ارروائیوں � نسق و نظم � پاین  گندے کو م�زمںی ے �ن �� 

 تعریفات

 �ن ( ماحول اخراج واسطہ ب � اجسام � پاین  تازہ یا پر زمنی ے ہوتا اخراج �ا پاین  گندے منی ) سمندر یا ندی جھیل، جٮی �� 

 ے ہوتا اخراج �ا پاین  گندے منی  فسیلیی�  ٹریٹمنٹ اس � سہولت ک� اخراج بالواسطہ �ن  خارج پاین  گندہ جو ��  � اس یا ہوتا نہنی  ملکیت زیر � سہولت وا� کر

ے، جاتا چ�یا نہنی  ذریعہ �� � یل یا پ�نٹ ٹریٹمنٹ بلدیای�  �ا پاین  گندے جٮی  پ�نٹ ٹریٹمنٹ پارک انڈس��

  �ن  خارج � �ارروائیوں صنعی�  پای�  گندہ صنعی� ے۔ ہوتا پاین  وا� ہو ��  

 منی  پاین  گندے خام قبل � اخراج بالواسطہ � پاین  گندے ٹریٹمنٹ پری  
�

ے کرنا کم کو آلود� �� 

  
�

ا��  قابو پر آلود� � بھی کویئ  آ�ت � ٮ� ے ہوی�  �ارروایئ  یا آ�ت اٮی ے۔ کرتا صاف کر رگڑ کو اخراج � پاین  گندے یا اخراج � ہوا قبل � اخراج حتمی جو �� ، � ہوا ��  ل�ی

� استعمال پاین  تازہ طریقہ بنیادی ے۔ کرنا صاف کر رگڑ کر ، � پاین  تازہ �� �ن  عام ل�ی �( ٹریٹمنٹ طبعی منی  طرٮی ز � پاین  تازہ تیل، جٮی ی��  ٹریٹمنٹ کیمیایئ  ،)سی��

)�  ہنی  شامل ٹریٹمنٹ حیاتیای�  اور) نیوٹر�ئزیشن pH جٮی

 ے ہوتا پاین  گندہ وہ پای�  گندہ خام ے ہوتا گیا کیا نہنی  ٹریٹ تک ابھی قبل � اخراج بالواسطہ یا واسطہ ب� � سہولت اس کو جس �� ��  

 ی ی پای�  گندہ) گھریلو یا( سینی�� ن  سینی�� � �نوینیئنس�ی ے۔ ہوتا پاین  گندہ وا� ن�ل�ن  � �نڈری شاور، سنک، الخ�ء، بیت جٮی �� 

 ے ہوتا مواد ٹھوس نیم یا ٹھوس کیچڑ ے، ہوتا تیار بطور � پروڈکٹ ضمین  � �ارروائیوں � ٹریٹمنٹ � پاین  گندے حیاتیای� ) a( جو ��  � مینوفیکچرنگ) b( یا ��

ے۔ ہوتا تیار دوران � �ارروائیوں �� 

 ے ہوتا پاین  تازہ وہپای�  تازہ �ا بارش ن  جو �� ے۔ ہوتا ا�ٹھا � ترسیب دوران � وقوعہ � بارش ت�ی �� 

 ے ہوتا پاین  وہ پای�  گندہ ے جاتا کیا نہنی  خیال استعمال قابل مزید � مقصد � عمل مقررہ ک� جو �� ے۔ ہوتا خارج � سہولت ک� جو �� �� 
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 تقا�� 

وری کرنا تحریر ضبط ا� اور دینا انجام تشخیص � خطرے سا�نہ ایک � پاین  گندے کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  شامل کم از کم منی  جس ��

 ہو:

a. گھریلو بشمول نشاندہی، � ذرائع سبھی � پاین  گندے )، ، باورچی خوابگاہنی ، گندہ صنعی�  ،)الخ�ء بیت شاور، خا�ن  نک� � نظاموں دیگر � موقو�ن  پاین

�( پاین  گندہ ہوا ۔ برسای�  اور) اسکربرز اسٹیک بوائلر اور اسکربرز ایسڈ جٮی  پاین

b. ح � رواین  پیما حجم اور معیار � قسم �ر � اخراج � پاین  گندے توں ماحولیای�  اور س�می�  صحت، اور سمجھنی  کو ��   کریں۔ بندی درجہ � م�ن

c. ۔ کو اثرات غ�ی تعمیل شدہ گندے پاین بہا�ن � بہاؤ � مم�نہ  ایک �ر ،ل�ی  � سہولیات وا� مقام � اخراج زیادہ � ایک اندر � حد � ام�ک سمجھنی

۔ کو اثرات � بہاؤ � اخراج   سمجھنی

d.  �ن  کم کو خطرات ماحولیای� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �،( کریں نشاندہی � اقدامات � ٮ� ولز، � پ�نٹ ٹریٹمنٹ � پاین  گندے معائنہ، تربیت، جٮی ہ �ن��  ۔)وغ�ی

�ن  نسق و نظم �ا پاین  گندے کو سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ن  پالیسیاں ل�ی  � کر وری کرنا نافذ �ار طریق اور کرنا متعنی ے �ن ، جس ��  کم، از کم منی

 ہو: شامل ذیل درج

a. کریں۔ حاصل پرمٹس ڈسچارج مطلوبہ سبھی 

b. ی  آ�ت وا� ٹریٹمنٹ � پاین  گندے  � پرمٹ اور معیارات ضوابط، اط�ق قابل سبھی � جن رکھنی  کر سنبھال نتائج وہ � جانچ بشمول ،� ایک انوین��

ے۔ ہوی�  ثابت تعمیل � تقاضوں وری کرنا معائنہ �ا سامان فرد پر بنیاد سا�نہ �� ے۔ �ن  کم: از کم پر طور �زمی منی  ین�� یانو  ��

a. ن  ٹریٹ کو آ�ئش شامل منی  پاین  گندے یہ کہ کریں ثابت اور کریں بیان تعریف � آ�ت � قسم �ر مستعمل ل�ی  � ٹریٹمنٹ � پاین  گندے�  ل�ی  � کر

ے۔ مناسب ��  

b. تازہ کہ کریں تصدیق ، �ن  ٹھنڈا پاین ، وا� کر �ئ  بہ��  صاف � �ارروایئ  � مینوفیکچرنگ یا پاین  برسای�  پاین نش � پاین  گندے ساتھ � پاین  ہو  ہوی�  نہنی  آم�ی

ے۔ نش ��   آم�ی
�

ا�ن  قابو پر آلود� ے۔ نہنی  طریقہ قبول قابل �ا ٮ� �� 

c. شیڈیول۔ �ا مینٹیننس اور معائنہ شدہ تحریر ضبط ایک ل�ی  � آ�ت متعلق � ٹریٹمنٹ � پاین  گندے 

c. کریں۔ آویزاں اور دیں فروغ منصوبہ ایک �ا سازی نمونہ ل�ی  � کیچڑ متعلقہ � پاین  گندے اور پاین  گندے  

d. پ�نٹ ٹریٹمنٹ � پاین  گندے )WWTP ( پیما�ن  مقامی پر مقام مرکزی منی/  کریں آویزاں تقا�ن

e. ن  کم مقدار � پاین  گندے� �ن  کم ا� اور استعمال دوبارہ � پاین  ل�ی  � کر  کوششنی  � کر

f. ن  وا� رک��ن  اختیار دائرہ  مطابق � �ئن گائیڈ واٹر ویسٹ ZDHC کو سہولت �ر ع�وہ، � اس کرنا۔ جانچ اور لینا نمونہ �ا پاین  گندے مطابق � اتھارٹ�ی

�ن  � پاین  گندے وری کرنا جانچ � اس اور لینا نمونہ �ا اخراج اٮ� ے۔ �ن ��  

g. ن  وا� رک��ن  اختیار دائرہ ن  یہ تاکہ کریں جانچ � اس اور لنی  نمونہ �ا کیچڑ مطابق � اتھارٹ�ی  بندی درجہ � کیچڑ مطابق � ضوابط مقامی آیا کہ جا�ئ  کیا تعنی

ت ت غ�ی  یا رساں م�ن ے۔ گیئ  � بطور � رساں م�ن �ن  اجازت � استعمال � طرح اس پر طور خاص پرمٹ انضباطی ��  کھاد کو کیچڑ � قسم بھی ک� وا� دٮی

 س�تا۔ جا کیا نہنی  استعمال ل�ی  � اط�ق زمیین  دیگر یا مواد بھرے �

h. ZDHC � کیا مظا�رہ �ا مہارت منی  طریقوں معیاری اط�قات قابل ل�ی  � کیچڑ اور پاین  گندے �ن  جس کریں استعمال لیبارٹری وا� جانچ شدہ منظور 

وری پانا انجام منی  لیبارٹری شدہ یافتہ/منظور الحاق � فاؤنڈیشن ZDHC �ام �ا جانچ مطابق � �ئن گائیڈ واٹر ویسٹ ZDHC ہو۔ ے۔ �ن  ملک/ع���  ��

�ن  نہ لیب شدہ یافتہ/منظور الحاق کویئ  منی  ، صورت � ہو �ن  تعمیل � تقا�ن  اس سپ�ئر منی   گا۔ کرے عمل پر �دایات � Nike ل�ی  � کر
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i. ن  حل امور � تعمیل عدم�  آ�ن  نہنی  پیش دوبارہ مطابقت عدم اور تجزیہ �ا وجہ بنیادی � تعمیل عدم منی  �ارروایئ  اس دیں۔ فروغ �ارروایئ  ایک ل�ی  � کر

وری ہونا شامل تیاری � عمل منصوبہ اص�حی ایک ل�ی  � بنا�ن  یقیین  کو ے۔ �ن  کریں۔ مطلع پر طور فعال کو Nike � تعمیل عدم متعلقہ � پاین  ��

j. ن  درخواست� �ن  جائزہ � عملہ �  .Nike, Inc  پر کر �ی  � پاین  گندے ل�ی  � لٮی ؛ کر سنبھال دستاویزات � تجز  � فارم پلیٹ رپورٹنگ نامزد � Nike اور رکھنی

۔ دستیاب نتائج � جانچ معرفت   کرائنی

�ن  سہولت �ر—تربیت .3 ن  ن�ئ  اٮ� ن  � م�زمنی  واقفیی�  متعلق � پاین  گندے اور گفتگو بنیادی بابت � پاین  تازہ پر طور � ح� � تربیت بورڈنگ آن ل�ی  � تمہید/م�زمنی

۔ کرے فراہم تربیت
�

وری ہونا شامل منی  تربیت � ے: �ن �� 

 ۔ � ماخذ اور مقامات � بہاؤ اخراج، � پاین  گندے  قسمنی

  �� ن  پر ماحول � اخراج قابو�  نتائج۔ وا� پڑ

�ن  بھال دیکھ اور چ��ن  کو )نظاموں( نظام � ٹریٹمنٹ � پاین  گندے ن  دار ذمہ � کر ن  تربیت کردہ بیان اوپر کو م�زمنی وری کرنا حاصل تربیت � ذیل درج ن�ی ے۔ �ن �� 

  �استعمال۔ �ا سامان � تحفظ ذای 

 مینٹیننس اور آپریٹنگ � آ�ت � سائی�لنگ ری � پاین  تازہ بشمول آ�ت وا� آ�ن  � ٹریٹمنٹ � پاین  تازہ 

 بھال دیکھ � اس اور �ام �ا آوری جمع � ڈیٹا متعلق � عملدرآمد بشمول نظاموں � ٹریٹمنٹ حیاتیای�  � پاین  گندے 

 ار۔ طریق اور ت�نیکنی  مناسب � سازی نمونہ� 

 �ن  حل کو انحرافات اٮی� �ن  ازالہ �ا ان اور کر  صورت � تعمیل عدم � پاین  گندے نتیجہ �ا جس تجزیہ �ا وجہ بنیادی اور ازالہ نقص �اری ل�ی  � کر

ے ہوتا برآمد منی   ۔��

  ن  منی  �ارروایئ� �ن  حل کو تعمیل عدم اور انحرافات وا� ہو  تیاری۔ � عمل منصوبہ اص�حی ل�ی  � کر

��  مظا�رہ �ا امر اس ری�ارڈز: تربیی� —زاتیدستاو  .4 �ئ  کر  دار ذمہ �ا رک��ن  برقرار اور چ��ن  کو آ�ت وا� ٹریٹمنٹ � پاین  گندے اور پاین  کہ دستاویزات ہو

�ن  انجام فرائض یہ عملہ ے۔ �ئق اور یافتہ تربیت پر طور باقاعدہ ل�ی  � دٮی  جاری � اداروں یافتہ قرار ا�ل ل�ی  � سک�ا�ن  ٹریٹمنٹ �ا پاین  گندے اور پاین  ��

۔ شامل منی  مثالوں � دستاویزات �ٹیفکیٹس شدہ  رکھنا کر سنبھال انہنی  تک سال 3 کم از کم اور ہونا دستیاب ری�ارڈز � تربیت � م�زم ہنی

وری ے۔ �ن �� 

۔ 5حادثات � ری�ارڈ کم از کم  تمام :ری�ارڈز � واقعہ  سالوں تک �زماً رک� جا�ن چاہئنی

  :ری�ارڈز دیگر

a. اور اخراج اور تشخیص � خطرے موجودہ � پاین  گندے  
�

ا�ن  قابو پر آلود� ی آ�ت � ٮ�  ۔� انوین��

b. ۔� اخراج � موجودہ پرمٹس  � پاین  گندے 

c.  
�

ا�ن  قابو پر آلود�  تک۔ سال 3 کم از کم معائ�ن  � آ�ت � ٮ�

d.  
�

ا�ن  قابو پر آلود�   � آ� مدنظر � آ�ت � ٮ�
�

 ری�ارڈز۔ مرمی�  اور مینٹیننس تک بھر زند�

e. ی ل�ی  � جانچ � پاین  گندے وری رکھنا کر سنبھال نتائج ترین تازہ بال�ل یا تک سال 5 کم از کم نتائج تجزیای�  � لیباری�� ے۔ �ن �� 

f. وری رکھنا کر سنبھال تک سال 5 کم از کم دستاویزات متعلق � ضیاع ل�ی  � کیچڑ شدہ جمع ے۔ �ن �� 
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ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو   -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں �� تر  عیوس �ی � ل ںی

 تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 :حوا�

 ن  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قواننی

 Nike ا� ESH 2-16    صفحہ �تابچہ، دسی�  �ا 

 ZDHC ئن، گائیڈ واٹر ویسٹ� www.zdhc.org 

 
 

http://www.zdhc.org/
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 معیار

��  مستند اور آہنگ ہم ایک � حوا� � نسق و نظم � مادے پابند سپ�ئر ے، کرتا مظا�رہ �ا طرٮی  و نظم � کیمی�لز عمل پابند پر طور قانوین  اور مؤثر ایک کو جس ��

ے۔ حاصل تعاون �ا نظام � نسق ن  اور ماحول �ار�نان، کر پہنچا بہم سہولت � ضیاع اور حصولیای�  استعمال، اسٹوریج، نپٹارہ، محفوظ � کیمی�لز پروگرام ��  صارفنی

ے۔ �تا کمی منی  اس اور کرتا نشاندہی پر طور واضح � خطرات �حق کو �� 

 داریاں ذمہ
وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن ے العمل نافذ اور یافتہ فروغ پروگرام ٹینک اسٹوریج کہ �� ے۔ جاتا کیا عمل پر اس اور �� �� 

HSE � وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل پروگرام ٹینک اسٹوریج کو نمائندہ ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  �اربند پر تقاضوں � اس اور ہنی  یافتہ تربیت منی  پروگرام ٹینک اسٹوریج م�زمنی ۔ ر��  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور تقاضوں � �ارروائیوں متعلق � ٹینک اسٹوریج کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

  � ے �نٹی�ن  ساکت ایک ٹینک اسٹوریج اوپر � زمںی ولیم جو �� � یا پ�� ت اٮی ے ہوتا استعمال ل�ی  � اسٹوریج � مواد رساں م�ن  گنجائش � جس ��

ے ہوی�  زیادہ �) لی��  208( گیلن 55 ن  پر طور �� جو اور �� ے۔ ہوی�  قائم اوپر � سطح اوپری � زمنی �� 

 زیر  � ے ٹینک وہ ٹینک اسٹوریج زمںی ولیم جو �� � یا پ�� � م�ن امواد � اٮی ے ہوتا استعمال ل�ی  � اسٹوریج اٮی ن  ساخت � جس ��  � سطح � زمنی

 �� ن  زیر بشمول( ساخت واقع نٮی ے۔ ہوی�  بڑی زیادہ � اس یا   %10  �) پائپنگ زمنی �� 

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ یافتہ انجام شدہ تحریر ضبط ایک کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. ن با��ئ زم ن زم ریاور ز  نی ات � کیاور �ر ا نکیٹ جیاسٹور  یسبھ نی  مشمو�ت کیمیایئ  ام�این  سبھی ل�ی  � ٹینک ایک �ر منی  ین�� یانو  ۔ین�� یانو  � ساتھ وابستہ م�ن

وری ہونا شامل فہرست اور عمر سائز، مقام، ،)ترکیب بشمول( قسم � ے۔ �ن �� 

b. ۔ قدر � خطرات وابستہ ساتھ � ٹینکوں اسٹوریج  پیمایئ

c. ا�ن  قابو �( نفاذ اور نشاندہی � اقدامات � ٮ� ، � آپریٹنگ جٮی   اور آ�ت، � لگا�ن  پتہ �ا بہاؤ تقا�ن
�

ا�ن  قابو پر آلود�  ۔)ڈیوائ�ن  � ٮ�

ن  منی  سہولت �ر—�ار طریق اور پالیسیاں .2 ن  زیر اور اوپر � زمنی �ن  پر ماحول اور س�می�  صحت، � وجہ � ٹینکس اسٹوریج زمنی   پڑ
�ن  ختم یا کم کو اثرات وا� وری ہونا العمل نافذ �ار طریق ل�ی  � کر ے، �ن وری ہونا احاطہ �ا ذیل درج کم، از کم �، جس �� ے: �ن �� 

a.  ن ے �زم ل�ی  � ٹینک اسٹوریج اوپر � زمنی  کہ: ��

 توں وابستہ � اس اور مشمو�ت � اس ��  بیان کو م�ن �ئ  کر  ہو۔ ہوا لگا لیبل ہو

 ن  کو %110   � حجم � ٹینک بڑے � سب جو ہو �نٹینمنٹ ثانوی منی  اس�  ہو۔ رکھتا گنجائش � سمو

  ��ن  � نقصان اتفا�  ہوں۔ موجود ر�اوٹنی  حفاظی�  ل�ی  � بح�

 ن  منی  حالت اچھی آ�ت وابستہ � اس اور ٹینک� �ن  تصدیق � ہو  ثبوت کویئ  �ا نقصان یا رساؤ اور کریں موصول معائ�ن  وار ہفتہ شدہ تحریر ضبط ل�ی  � کر

۔ نہ نظر  آ�ئ
 ن  سامان کردہ اسٹور� �ن  اندر اٮ�  ہو۔ منی  ترکیب پذیر مطابقت ل�ی  � سمو
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b. ن  زیر وری ل�ی  � ٹینکوں اسٹوریج زمنی ے �ن  کہ: ��

 ن  سامان کردہ اسٹور� �ن  اندر اٮ�  ہو۔ منی  ترکیب پذیر مطابقت ل�ی  � سمو

 ہو: موجود نظام زائد یا ایک ل�ی  � لگا�ن  پتہ �ا رساؤ متعلق � آوری عمل 
 

 ۔نگراین  روک تھام مع شگا�ن  یثانو  -
 

�ن  پیمائش � ٹینک -  نظام۔ �ار خود � کر
 

 رکھنا۔ نگاہ پر بخارات -
 

/زیریں زیر - ن ۔ � سطح زمنی  نگراین
 

ی �ا شماریای� م�پ -  ۔انوین��
 

 زنگ پر سطح زیریں  
�

 ہوں۔ محفوظ � خورد�

 ہوں: موجود ڈیوائ�ن  زائد یا ایک ل�ی  � لگا�ن  پتہ �ا جا�ن  بھر لب لبا متعلق � آوری عمل 
 

�ن  بند بخود خود -  ڈیوائس۔ وا� ہو
 

 ا�رم۔ �ا جا�ن  بھر لب لبا -
 

 می�انزم۔ والو فلوٹ -
 

 کریں۔ حاصل پڑتال جانچ � دیانتداری شدہ تحریر ضبط سا�نہ 
 

c.  ہونا ڈیٹ اپ �ا سامان فرد سبھی � ٹینک اسٹوریج بعد � ترمیم منی  �ارروائیوں یا سہولیات آ�ت، موجودہ یا تنصیب یا تعم�ی  � آ�ت ن�ئ 

وری ے۔ �ن وری لینا جائزہ �ا سامان فرد سال �ر کم از کم �� ے۔ �ن �� 

d. ہو۔ آویزاں پاس � ٹینک �ر �ار طریق شدہ تحریر ضبط � منتق� � پروڈکٹ 

e. ۔ اور �ار طریق وا� اقدام جوای�  � بہاؤ شدہ تحریر ضبط ن  سپ�ئ�ی

ن  دار ذمہ � منتق� اور/یا مینٹیننس آپریشن، � پروڈکٹ � ٹینکوں اسٹوریج � سہولت—تربیت .3  کرنا حاصل تربیت ذیل درج کو ٹھیکیداروں اور/یا م�زمنی

وری ے: �ن �� 

 ار۔ طریق � معائنہ ل�ی  � آ�ت/پائپنگ متعلقہ اور سسٹم ٹینک� 
 
 ار۔ طریق � منتق� � پروڈکٹ� 
 
 ار۔ طریق وا� اقدام جوای�  ل�ی  � نا�امی دیگر � سسٹم ٹینک یا بہاؤ� 
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 —زاتیدستاو  .4

�ن  3 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز تربیی�  وری رکھنا کر سنبھال کو ری�ارڈوں � تربیت تک مہٮی ے۔ �ن ��  

وری رکھنا کر سنبھال ری�ارڈ � واقعات تک سال 5 کم از کم کو سہولت �ر :ری�ارڈز � واقعہ ے۔ �ن ��  

 

 :ری�ارڈز دیگر

a. ۔ رکھا کر سنبھال تک مدت � سال 1 کم از کم �گ � معائنہ وار ہفتہ  جا�ئ

b. ۔ین�� یانو  اور تشخیص � خطرے موجودہ 

c. ن  زیر ن  مدت � جا�ن  رک� ا� جانچ سا�نہ � سالمیت ل�ی  � ٹینک اسٹوریج زمنی ۔ رکھی تک سال 30 ن�ی  جا�ئ
 
 
 
 
 
 

ے  اراتیکم از کم مع Code Leadership Standard ہیہو اس کو چھوڑ کر،  گئئ  یکر د  یطور پر نشاندہ کردہ طرز عمل � بطور جہاں خصو� زیتجو   -� کرتا ��

ور  لیتعم تقاضوں � تر قانوئں  سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� ے اور انہ یکرنا �ں �ں ا ںی �� ے جو ان � م�زم جائ�  � افزائئ  ہحوصل � �ں ٮی طرز عمل فروغ د  �ٮی خود اٮ� ں ��  عیوس �ی � ل ںی

 تر تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 :حوا�
 
 ں  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قوانںی

 
 Nike  ا�ESH  �2-22 ,2-26   �تابچہ، صفحہ  �ا دسی
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 معیار

��  مستند اور آہنگ ہم ایک � حوا� � نسق و نظم � مادے پابند سپ�ئر ے، کرتا مظا�رہ �ا طرٮی  و نظم � کیمی�لز عمل پابند پر طور قانوین  اور مؤثر ایک کو جس ��

ے۔ حاصل تعاون �ا نظام � نسق ن  اور ماحول �ار�نان، کر پہنچا بہم سہولت � ضیاع اور حصولیای�  استعمال، اسٹوریج، نپٹارہ، محفوظ � کیمی�لز پروگرام ��  صارفنی

ے۔ �تا کمی منی  اس اور کرتا نشاندہی پر طور واضح � خطرات �حق کو �� 

  ن �ن  کم کو خطرے وابستہ �) PCBs( فینائلز بایئ  �لورینیٹڈ پو� �حق کو ماحول اور م�زمنی  �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی  � کر

 کریں۔ نافذ اور دیں فروغ

 داریاں ذمہ

وری بنانا یقیین  یہ کو مینیجر لوکیشن ے �ن   � اس اور نظم �ا اس شناخت، � PCBs کہ ��
�

�ن  �ام منی  موجود�  نافذ یافتہ، فروغ �ار، طریق ل�ی  � کر

ے۔ جاتا کیا عمل پر ان اور ہنی  العمل �� 

HSE � کو نمائندہ PCBs �  وری کرنا بندوبست �ا اس اور رکھنا برقرار دینا، تشکیل �ار طریق اور �ارروائیاں ل�ی ے۔ �ن �� 

وائزرز اور مینیجرز وری بنانا یقیین  یہ کو س�� ے �ن ن  کہ �� ��  حاصل تربیت � �ار طریق اور �ارروائیوں � PCBs م�زمنی  تعمیل � تقاضوں � اس اور کر

 �� ۔ کر  ہنی

 � وری رہنا �اربند پر تقاضوں � �ار طریق اور �ارروائیوں �PCBs کو م�زمںی ے۔ �ن �� 

 تعریفات

 �فینائلز بایئ  �لورینیٹڈ پو (PCBs) مستحکم اور گ�ی  شعلہ غ�ی  جو ہنی  گروپ ایک �ا مرکبات � �لورین نامیای�  مصنوعی  �� ۔ ہو آ�ت  ان �ا بر��  ہنی

ز،یسیپی(ٹرانسفارمرز، ک � ک وں،یر�اوٹ، رنگوں، روشنائ نی مادوں، شع� م ڈرالکی�ائ �نٹس،یبطور کولنٹس اور لوبر نی �ئٹ ب�سٹس) م ��  اور اتیمار ادو  ے�ی

�� اور جنگ� نی نہ لیتحل نی ماحول م  PCBsجاتا تھا۔ ایپر استعمال ک ما�ن یپ عیوس �ی � ل یملمع �ار  یسطح � انتہایئ  ل�ی  � انسانوں اور اتیح ہو ��  ز�رٮی ۔ ہو  ہنی

 تقا�� 

وری رکھنا تشخیص � خطرے سا�نہ شدہ تحریر ضبط ایک گیئ  دی انجام ل�ی  � PCBs کو سہولت �ر—تشخیص � خطرے .1 ے �ن  کم از کم منی  جس ��

 ہو: شامل

a. PCBs یشن۔ اور �وے �ا سامانوں یا آ�ت مشتمل پر  رجس��

b. PCBs ات  اورمتعلقہ  نشاندہی۔ � مقامات � آ�ت مشتمل پرم�ن

c. PCBs � ۔ قدر � خطرے وابستہ ساتھ  پیمایئ

d. ن  کم کو خطرے� ا�ن  قابو ل�ی  � کر �( نشاندہی � اقدامات � ٮ� ، قابو، پر رسایئ  جٮی  ۔)بدلنا � مواد PCB غ�ی  معائ�ن

ن  ہوں سامان یا آ�ت مشتمل پر PCBs منی  جس سہولت ای� بھی کویئ —�ار طریق اور پالیسیاں .2  منی  بارے � ارت�از اگر( ہو زیادہ �  ppm 50  ارت�از ن�ی

� ا�) کریں فرض ارت�از �  ppm 50  تو ہو معلوم وری کرنا نافذ �ار طریق اٮی ے �ن  ہو: شامل کم از کم منی  جس ��

a. PCBs ہونا لگا لیبل مطابق � ذیل درج پر سامانوں یا آ�ت تمام مشتمل پر : �ی  چا��

 ۔PCBs مشتمل پر خطرے
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b. PCB ۔ محدود تک افراد مجاز رسایئ  منی  ع�قوں وا� آ�ت مشتمل پر
�

 ہو�

c. PCB ام ساتھ � سامانوں یا آ�ت مشتمل پر�  �� ام۔ �ا استعمال مناسب � آ�ت حفاظی�  ذای�  وقت کر ن  ال��

d. سال �ر کم از کم PCB ن  تصدیق � حالت � سامانوں یا آ�ت مشتمل پر� ۔ ل�ی  � کر  معائ�ن

e. PCB ار۔ طریق وا� اقدام جوای�  � بہاؤ تحریری ل�ی  � �نٹینمنٹ � بہاؤ بھی ک� � آ�ت مشتمل پر� 

f. مشمولہ PCB ہوں۔ دستیاب سامان وا� صفایئ  � بہاؤ منی  مقدار �ا�ن  ل�ی  � مقدار � سامان 

g. PCB � آلودہ � ے استعمال دوبارہ مقصد �ا جن یا گیا کیا نہنی  تلف جنہنی  امواد اٮی  کرنا۔ پاک � جراثیم انہنی  ��

h. ن � ل� سہولت  �یمنظور شدہ ا � متعلق ک� اعیکرنا اور ض حدہیسامانوں کو عل ایپر مشتمل تمام آ�ت  PCBہٹا�ئ گ�ئ  �ی تلف کر

ور  جنایبھ نی م ے جو رد  ی�ن �ن � PCBs ی��  مجاز ہو۔  کو قبول کر

ن  جن—تربیت .3 � ساتھ � سامانوں یا آ�ت مشتمل پر PCBs �ام �ا م�زمنی ے س�تا ہو مشتمل پر راٮ� �� �  تربیت انہنی  عملہ، متعلق � تحویل یا مینٹیننس جٮی

  موصول
�

وری ہونا شامل منی  جس ہو� ے: �ن �� 

 PCBs � ۔ ماحولیای�  اور صحت وابستہ تنی   م�ن
 

 PCBs مقام۔ �ا سامانوں دیگر یا آ�ت مشتمل پر 
 

 PCBs نٹینمنٹ۔ � رساؤ اور ردعمل پر بہاؤ � سامانوں مشتمل پر� 
 

  �نگہداشت۔ اور حدود فٹنگ، ، استعمال �ا سامان حفاظی�  ذای 
 

 PCBs آ�ت، مشتمل پر � ل� جٮی ۔ مناسب � ضیاع مدنظر � دهما�، ٮ� ��  طرٮی
 

 PCBs ار۔ طریق � مینٹیننس � سامانوں اور آ�ت مشتمل پر� 
 

 — زاتیدستاو  .4
وری رکھنا کر سنبھال انہنی  تک سال 3 کم از کم اور ہونا دستیاب ری�ارڈز � تربیت � م�زم ری�ارڈز: تربیی�  ے۔ �ن �� 

 
ور  �ارڈزیپر مشتمل تمام واقعات � ر  PCBs: �ارڈزیواقعہ � ر  ے۔ ان ر  یسنبھال کر رکھنا �ن  رکھا جانا پڑے گا۔ ل�ئ ٮی سال ک 5کو کم از کم  �ارڈزی��

 ری�ارڈز: دیگر
 

a. PCBs � تشخیصات۔ � خطرے موجودہ 

b. PCBs ۔ رک� کر سنبھال تک سال 3 کم از کم معائ�ن  � سامانوں یا آ�ت مشتمل پر  جائنی

c. ردی PCBs تک۔ سال 5 کم از کم دستاویزات متعلق � ضیاع اور ہٹا�ن  ل�ی  � آ�ت کردہ ایستادہ غ�ی  یا 
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ے  Code Leadership Standard طرز عمل � بطور جہاں خصو� طور پر نشاندہی کر دی گئئ ہو اس کو چھوڑ کر، یہتجویز کردہ   -کم از کم معیارات � کرتا ��

�ں � حوصلہ افزائئ  � طرز عمل فروغ دٮی  اٮی
�ں ے اور انہںی خود اٮ� وری �� ں � ل�ی وسیع تر � سپ�ئرز کو قابل اط�ق اع� تر قانوئں تقاضوں � تعمیل کرنا �ں ے جو ان � م�زمںی جائ� ��

 تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 :حوا�
 

 ن  مقامی اور وفا��  اط�ق قابل  ضوابط۔ اور قواننی

 Nike  ا�ESH  �2-14   �تابچہ، صفحہ  �ا دسی 
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	4. نگرانی اور تدارک
	c. دستاویز کو سنبھال کر رکھنا
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	1. آجر کی حیثیت سے، سپلائر اپنے ملازموں کے ساتھ ملازمتی رشتے کا ذمہ دار ہے۔ سپلائر اعلی تر قابل اطلاق ملکی قانون یا انCode Leadership Standards   کی تعمیل کرے گا۔
	2. عدم امتیاز کی پالیسی
	3. غیر امتیازی ملازمتی طرز عمل
	4. خواتین کے حقوق

	 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)
	معیار
	تعریفات
	تقاضے
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	مقام کا مینیجر
	HSE کے نمائندے کو HSE کے نظم و نسق کا نظام تشکیل دینا، اسے برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین HSE کے نظم و نسق کے نظام میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
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	1. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں اس مقام کے مینیجر کا دستخط شدہ HSE کی ایک تحریری پالیسی موجود رہنا ضروری ہے۔ پالیسی میں کم از کم شامل ہونا چاہیے:
	2. صحت، سلامتی اور ماحول سے متعلق حکمت عملی—ہر ادارے میں HSE کا ایک تحریری اسٹریٹجک منصوبہ ہونا ضروری ہے جس میں HSE کی اغراض شامل ہوں جو یوں ہیں:

	c. نفاذ کے لیے ذمہ دار ایک مالک تفویض کیا گیا ہو۔
	3. ڈاکیومنٹ کنٹرول—ہر سہولت نے HSE سے متعلقہ تمام دستاویزات کو کنٹرول کرنے کے لیے طریق کار لازما فروغ دیے اور انہیں نافذ کیے ہوں تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ:
	4. آڈٹ—ہر سہولت کو اس سہولت کے مجموعی خطرے کے لحاظ سے ایک مقررہ وقفے پر اپنے HSE کے نظم و نسق کے نظام کے تمام پہلوؤں کی قدر پیمائی کے حوالے سے آڈٹ کی ایک کارروائی نافذ العمل رکھنا ضروری ہے۔
	5. عدم تعمیل—ہر سہولت کو HSE کے نظام کے کسی پہلو کی عدم تعمیل کی نشاندہی، ترجیح بندی، چھان بین اور اسے حل کرنے کے لیے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل رکھنا ضروری ہے۔ طریق کار میں کم از کم شامل ہونا ضروری ہے:
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	7. مواصلت—ہر سہولت کے لیے HSE کے بارے میں ملازمین کو صحیح سے باخبر کرنا ضروری ہے۔ کم سے کم، ان پر لازم ہے کہ:
	8. تربیت—ہر سہولت پر HSE کی تربیت کی ضروریات کی نشاندہی کرنا اور تربیتی پروگراموں کو نافذ کرنا ضروری ہے جو نظم و نسق کے نظام کی مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ، سبھی ملازمین کو HSE کے نظم و نسق کے نظام کے ہر ایک تحریری طریق کار میں تربیت...
	9. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
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	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 1-1
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	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ایک HSE کمیٹی تشکیل یافتہ ہے اور HSE کمیٹی کے طریق کار کو نافذ اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو HSE کمیٹی کے طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین HSE کمیٹی کے طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو HSE کمیٹی کے طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
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	انتظامیہ کا نمائندہ فیکٹری میں ہی سینئر (اعلی) انتظامیہ کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ مینیجر، سپروائزر یا محکمہ جاتی عہدہ ہو سکتا ہے جو فیکٹری کے اعمال کا نظم کرتا، ان پر نظر رکھتا، ان کی قدر پیمائی کرتا اور ان میں ربط ضبط بناتا ہے۔
	کارکن کا نمائندہ ایک غیر انتظامی عہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر مینوفیکچر کردہ پروڈکٹ کے معاملے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
	تقاضے
	1. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں HSE کمیٹیوں کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل  کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	2. HSE کمیٹی میٹنگ کا ایجنڈا—ہر کمیٹی میٹنگ میں درج ذیل عنوانات کا احاطہ ہونا ضروری ہے۔
	3. جائے کار میں تحفظ کا سہ ماہی جائزہ—HSE کمیٹی کو جائے کار کے سہ ماہی معائنے ہونے کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ کم از کم، اس میں شامل ہونا ضروری ہے:
	4. تربیت HSE—کمیٹی کے سبھی ممبروں کو درج ذیل امور میں تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے:
	5. دستاویزات

	تربیتی ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 3 مہینے تک تربیت کے ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 12-1
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ضرر اور بیماری کے نظم و نسق کا ایک نظام فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو ضرر اور بیماری کے نظم و نسق کا پروگرام اور طریقہ کار تشکیل دینا، اسے برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین ضرر اور بیماری کے نظم و نسق کے پروگرام اور طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو ضرر اور بیماری کے نظم و نسق کے پروگرام اور طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں ضرر اور بیماری کا نظم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	2. ریکارڈ کیپنگ اور رپورٹنگ—ہر سہولت کو کام سے متعلق تمام ایسی ضرر اور بیماریوں کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے جن کا نتیجہ ہلاکت، ہسپتال میں بھرتی، کام کے دنوں سے محرومی، فرسٹ ایڈ سے ماوراء طبی معالجہ، نوکری کی منتقلی یا معطلی یا اس فیکٹری کے لیے ہوش و حواس...

	- (کام سے غیر حاضری کے کل دنوں کی تعداد + نوکری کی منتقلی یا پابندی والے کیسز کی تعداد) X 200,000/سبھی ملازمین کے ذریعہ کیے گئے کام کے گھنٹوں کی تعداد = واقعہ کی کل شرح۔
	i. اس کے علاوہ، ہر سہولت کو ہر ایک بھول چوک کو کیپچر کرنا، اسے ٹریک کرنا اور اس کی تلخیص کرنا ضروری ہے۔
	3. تربیت—
	4. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز: ضرر یا بیماری کے لاگز کا جس سال سے تعلق ہے اس سال کے اختتام کے بعد 5 سال تک انہیں سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 15-1
	 Nike حادثہ/واقعہ کی رپورٹ کا فارم
	 Nike ضرر/بیماری کا لاگ فارم
	معیار
	سپلائر کام کرنے کا ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے اور کام سے یا سپلائر کی سہولیات پر عمل درآمد کے نتیجے میں پیدا شدہ، اس سے مربوط یا اس کی انجام دہی کے دوران پیش آمدہ حادثات اور ضرر کو روکنے کے لیے لازمی اقدامات اختیار کرتا ہے۔ سپلائر کے پاس سبھی ملازم...
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ جائے کار کے ماحول سے متعلق پالیسی اور طریق کار، فروغ یافتہ، نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	تقاضے
	1. عمومی فریضہ—ہر سہولت ہر ملازم کو ملازمت کی ایک جگہ مہیا کرے گی جو ایسی تسلیم شدہ مضرتوں سے پاک ہو جو ملازم یا ماحول کے لیے موت یا سنگین جسمانی مضرت کا باعت ہو یا باعث بننے کا امکان ہو۔
	2. کام کی جگہ—ہر سہولت کو کام کے لیے اتنی معقول جگہ فراہم کرنا ضروری ہے جس سے ملازمین اور آن سائٹ ٹھیکیداروں کو موت، تحفظ اور بہبود کے خطرے کے بغیر کام انجام دینے کی سہولت ملے۔ ہر سہولت کو کم از کم 11 مکعب میٹر (37 مکعب فٹ) فی ملازم یا ٹھیکیدار فراہم ...
	3. رکھ رکھاؤ—ہر سہولت کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ سبھی حصے خطرات سے پاک رکھے گئے ہیں جہاں ملازمین اور آن سائٹ ٹھیکیداران کام یا سفر کرتے ہیں۔ کم از کم، اس میں شامل ہونا ضروری ہے:
	4. نکاسی راستے—ہر سہولت کو آتش زدگی اور دیگر ہنگامی حالت سے نکلنے کے لیے ایک محفوظ ذریعہ فراہم کرنا ضروری ہے۔  کم از کم، اس میں شامل ہونا ضروری ہے:
	5. روشنی—ہر سہولت کو کام کرنے کے محفوظ حالات کے لیے معقول روشنی فراہم کرنا ضروری ہے۔
	6. سیڑھی اور زینے—ہر سہولت کو سیڑھی اور زینوں سے اوپر جانے اور نیچے آنے کا محفوظ گلیارہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ کم از کم، انہیں فراہم کرنا ضروری ہے:
	7. سامانوں کی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور اسٹوریج۔  خطرے کی تشخیص—ہر سہولت میں سامانوں کی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور اسٹوریج کے ساتھ وابستہ ایک ضبط تحریر شدہ خطرے کی تشخیص ہونا ضروری ہے۔ خطرے کی تشخیص میں کم از کم شامل ہونا چاہیے:
	8. پالیسیاں اور طریق کار—ہر مقام کو ایسی پالیسیاں اور طریق کار نافذ کرنا ضروری ہے جو لوڈنگ بے/ڈاک کے تحفظ اور ریکنگ سسٹم کے اندر کام کرنے کا معاملہ نمٹاتا ہو۔
	9. تربیت—ملازمین کو تربیت حاصل کرنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	10. دستاویزات تربیتی ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 3 مہینے تک تربیت کے ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 نائکی کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 1-4
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ PPE پروگرام فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو PPE پروگرام تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین PPE پروگرام میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو PPE پروگرام کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں PPE کے استعمال کے ذریعہ جسمانی ضرر کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:

	- آنکھ کو پہنچنے والی ضرر کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ سے متعلق خطرے والے حصوں میں موجود سبھی افراد حفاظتی چشمے پہنیں۔ اس میں ملازمین، ملاقاتی، محققین، فریق ثالث یا کسی شناخت شدہ آنکھ کے خطرے والے علاقے سے گزرنے والے دیگر افراد شامل ہیں۔ ان اہل...
	- اڑنے والے ذرات، پگھلی ہوئی دھات، تیزاب یا کاسٹک مائعات، کیمیائی مائعات، گیسوں یا بخارات، بایو ایروزول، یا امکانی طور پر مضر روشنی کے ریڈیئیشن کا سامنا ہوتے وقت ملازمین کو مناسب پروٹیکٹرز استعمال کرنا ضروری ہے۔
	- کانٹیکٹ لینس لگانے والے افراد کو ضرر رساں ماحول میں آنکھ اور چہرے کا مناسب تحفط لگانا بھی ضروری ہے۔
	- اڑنے والی چیزوں سے خطرہ موجود ہونے کے وقت بغلی پروٹیکٹرز استعمال کرنا ضروری ہے۔
	- چشمے اور چہرے کے خول اس وقت استعمال کرنا ضروری ہے جب کیمیائی چھینٹوں کا خطرہ موجود ہو۔
	- چہرے کے خول صرف آنکھ کے بنیادی تحفظ (حفاظتی چشمے اور عینک) کے اوپر لگائے جائیں۔
	- جو ملازمین تجویز کردہ لینس لگاتے ہیں ان کے لیے، آنکھ کے پروٹیکٹرز کا یا تو ڈیزائن کے لحاظ سے نسخے میں ضم ہونا یا تجویز کردہ لینس کے اوپر صحیح سے فٹ ہونا ضروری ہے۔
	- مناسب فلٹر لینس کے ساتھ فٹ کردہ آلات روشنی کی تابکاری کے خلاف تحفظ کے لیے استعمال ہونا ضروری ہے۔ جھکے ہوئے اور شیڈ والے لینس تب تک فلٹر لینس نہیں ہوتے ہیں جب تک ان پر اس طرح کا نشان نہ لگا ہو یا نشاندہی نہ کی گئی ہو۔
	- سر کا تحفظ تعمیر اور دیگر متفرق کام میں مصروف سبھی ملازمین اور ٹھیکیداروں کو مہیا کرنا اور انہیں اسے استعمال کرنا ضروری ہے۔
	- سر کا تحفظ تعمیری سائٹس پر موجود انجینئروں، معائنہ کاروں اور ملاقاتیوں سے اس وقت بھی لگانا مطلوب ہے جب گرنے والی یا متعین اشیاء یا بجلی سے متعلق کام سے خطرات موجود ہوں۔
	- بمپ کیپس/اسکل گارڈز لازمی طور پر جاری کیا جائے اور دھار دار اشیاء کے رابطے سے کھوپڑی کو پہنچنے والے زخم سے تحفظ کے لیے لگایا جائے۔ تاہم، انہیں حفاظتی کیپس/ہیٹس کے متبادل کے بطور استعمال نہ کیا جائے کیونکہ وہ زیادہ اثر والی قوت یا گرنے والی چیزوں کے ...
	- تصادم سے تحفظ کے حامل حفاظتی جوتے یا بوٹ اس وقت پہننے کا تقاضہ کیا جاتا ہے جب بھاری ٹولز کے پیکیجز، اشیاء، پرزوں جیسے سامان لے کر جا رہے ہوں یا انہیں ہاتھ لگا رہے ہوں جو گر سکتی ہوں؛ اور ان دیگر سرگرمیوں کے لیے جہاں اشیاء پیروں پر گر سکتی ہوں۔
	- دباؤ سے تحفظ کے حامل حفاظتی جوتے یا بوٹ اسکڈ ٹرکس (دستی طور پر سامانوں کو اٹھانے والی کاروں) پر مشتمل عملی سرگرمیوں یا دیگر سرگرمیوں کے لیے مطلوب ہیں جن میں سامان یا آلات امکانی طور پر کسی ملازم کے پیروں پر لڑھک سکتے ہیں۔
	- سوراخ سے تحفظ کے حامل حفاظتی جوتے یا بوٹ اس جگہ مطلوب ہیں جہاں دھار دار چیزیں جیسے کیلیں، تار، میخ، اسکریو، بڑے اسٹیپل، یا ردی دھات ملازمین کے اوپر گر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیر میں چوٹ آ سکتی ہے۔
	- مناسب دستانے اس وقت پہننا ضروری ہے جب کیمیکلز، کٹ، زخم، خراش، سوراخ، جلن، بایولوجیکل اور مضر درجہ حرارت کے انتہائی حالات سے خطرات موجود ہوں۔
	- دستانے کا انتخاب دستانوں کی کارکردگی والی خصوصیات، حالات، استعمال کی مدت اور موجود خطرات کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی قسم کا دستانہ ہر صورتحال میں کارگر نہیں ہوگا۔
	- جلد کا تحفظ اس وقت لگایا جائے جب جسم پر کیمیائی چھینٹیں پڑنے کا امکان ہو، جہاں کرہ ہوا میں ایسی آلائشیں ہوں جو جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہوں یا جلد میں جذب ہو سکتی ہوں یا جب وہ آلائشیں کسی ملازم کے اسٹریٹ والے کپڑوں پر موجود ہوں۔ کوریج کی مقدار کا انح...
	3. تربیت—تربیت کا اہتمام ابتدائی تفویض کے وقت اور اس کے بعد کم از کم ہر سال کیا جائے۔ تربیت میں کم از کم شامل ہونا ضروری ہے:

	- PPE کب اور کیوں ضروری ہے۔
	- کون سے ذاتی حفاظتی آلات لازمی ہیں۔
	- ذاتی PPE کو مناسب طریقے سے کس طرح پہنا، اتارا، ایڈجسٹ کیا اور لگایا جائے۔
	- PPE کی پابندیاں۔
	- PPE کی مناسب دیکھ بھال، مینٹیننس، مفید زندگی اور ضیاع۔
	- لیباریٹری اور مکسنگ سے متعلق اہلکار کو عمومی حصوں (گلیارے، ایلیویٹرز، کھانے کے حصے، ریسٹ روم، دفاتر، وغیرہ) میں داخل ہونے سے قبل دستانے اور لیب والے کوٹ اتار دینے کی ہدایت دینا ضروری ہے۔ امکانی طور پر مضرت رساں سامانوں یا ایجنٹس کی نقل و حمل کے لیے ...
	- ہر ملازم کو PPE کے استعمال کا تقاضہ کرنے والا کام انجام دینے کی اجازت دینے سے قبل مناسب طریقے سے PPE کی تربیت اور اس استعمال کرنے کی اہلیت کی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔
	4. دستاویزات

	تربیتی ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 3 مہینے تک تربیت کے ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 نائکی کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 7-1
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ فعل پیمائی کے پروگرام کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو خطرے کی تشخیص، تحریری طریق کار، تربیت، ریکارڈ کیپنگ اور فعل پیمائی کی پالیسیوں اور طریق کار کے لیے سالانہ جائزہ تشکیل دینا، اسے برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین HSE تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق فعل پیمائی کے طریق کار سے ہوتا ہے۔
	ملازمین کو فعل پیمائی کے طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ہر کام کے لیے انجام دی گئی ایک ضبط تحریر شدہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالسیاں اور طریق کار—ہر سہولت کو فعل پیمائی کے خطرات کا ازالہ کرنے کے طریق کار نافذ العمل رکھنا ضروری ہے۔ طریق کار میں، کم از کم، درج ذیل شامل ہونا ضروری ہے:
	3. تربیت—فعل پیمائی سے متعلق خطرات پر مشتمل کاموں میں شامل سبھی افراد کو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ تربیت میں شامل ہونا ضروری ہے:
	4. دستاویزات

	طبی ریکارڈز: ہر ادارے کو خفیہ اور محفوظ طبی ریکارڈوں کو کم از کم ملازمت کی طوالت، نیز 30 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ ملازم کی تحریری اجازت کے بغیر ملازم کے ریکارڈوں کا افشاء نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے جب قانونی طور پر مطلوب ہو۔
	واقعہ کے ریکارڈز: فعل پیمائی سے متعلق ضرر اور بیماری کے ریکارڈز کم از کم 5 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز: موجودہ خطرے کی تشخیص اور انفرادی فعل پیمائی کے ورک اسٹیشن کی تشخیصات۔
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "ضرر/بیماری کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 5-15
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ گرنے سے تحفظ کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو گرنے سے تحفظ کے طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین گرنے سے تحفظ کے طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو گرنے سے تحفظ کے طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ گرنے کے خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	3. تربیت—سبھی متاثرہ ملازمین کے لیے گرنے سے بچاؤ کی تکنیکوں کی بابت تربیت کا اہتمام ابتدائی تفویض کے وقت اور اس کے بعد کم از کم ہر سال کیا جائے۔ تربیت میں کم از کم شامل ہونا ضروری ہے:
	4. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 7-19
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ پاور سے چلنے والی موٹر گاڑی (PMV) پروگرام کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو PMV کے طریق کار، تربیت اور تدارکی مینٹیننس تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین PMV کے طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو PMV کے طریق کار اور تربیت کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ PMV کے خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں شامل ہو:
	2. طریق کار—ہر مقام کو پاور والی موٹر گاڑی کا پروگرام نافذ رکھنا ضروری ہے جو کم از کم درج ذیل پر محیط ہو:
	3. ٹریفک کا نظم و نسق—ہر سہولت کو ٹریفک کے نظم و نسق کے طریق کار نافذ کرنا ضروری ہے جس میں کم از کم، موٹر والی تمام نقل و حمل کے لیے درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	4. نقل و حمل سے متعلق تحفظ کے فروغ کا پروگرام—ہر سہولت کو سہولت کے اندر بھی اور باہر بھی کارکن کی نقل و حمل کے لیے ٹریفک سے متعلقہ واقعات کو کم یا ختم کرنے کے لیے بنائے گئے حفاظتی طرز کی تعلیم دینے، تربیت دینے اور اسے نافذ کرنے کے لیے ایک پروگرام نافد...
	5. طبی قدر پیمائی—پاور والی سبھی موٹر گاڑیوں کے آپریٹرز کو جسمانی لحاظ سے ایک محفوظ تر انداز میں پاور والی موٹر گاڑیاں چلانے پر قادر ہونا چاہیے۔
	6. تربیت—

	ریفریشر ٹریننگ: درج ذیل میں سے کوئی بھی چیز پیش آنے پر متعلقہ عنوانات میں ریفریشر ٹریننگ فراہم کرنا ضروری ہے:
	تربیت دہندہ: تربیت کا اہتمام انتظامیہ کے ذریعہ منظور شدہ کسی تربیت دہندہ کی قریبی نگرانی میں ہونا ضروری ہے۔ تربیت دہندہ کو ان پاور والی موٹر گاڑی (گاڑیوں) کی کافی معلومات اور اہلیتیں ہونا ضروری ہے جس پر وہ ایک تربیت دہندہ بننے کے لیے تربیت دیتے ہیں۔
	7. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 8-1
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطر ے کی تشخیص—ہر سہولت کے پاس ایک دستاویز بند مشین سے تحفظ کے خطرے کی تشخیص کی کارروائی ہونا ضروری ہے اور درج ذیل کم از کم تقاضے نافذ العمل ہونا سے ہے:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں غیر محفوظ مشینری سے ضرر کے خطرے کو کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:

	i. مشین کی تنصیب کا ایک منصوبہ تیار کریں جس میں شامل ہے نصب شدہ مشین کی تشخیص؛ سائز، وزن، ابعاد، خطرے کی تشخیص کا جائزہ؛ تنصیب کی ضروریات – کہاں ان لوڈ کیا گیا، انہدام، آلات، درکار مہارت؛ راستہ صاف؛ عمارت کے ڈھانچہ جاتی تقاضے کی تشخیص کریں – دیکھیں عم...
	ii. آتش زدگی اور ہنگامی تقاضوں، کیمیکل کے نظم و نسق کے تقاضوں؛ یا صحت کے مختلف خطرات (شور، کیمیکل کا ابتلاء، وغیرہ) کا جائزہ لیں اور انہیں اپ ڈیٹ کریں۔ جواز دیں کہ استخراج کا عمل کیپچر کی مناسب کشش ثقل، درست مواد کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور صحیح سے ...
	iii. سلائی اور بخیہ گری والی مشینوں میں نئے الیکٹرک موٹرز یا بدل الیکٹرک موٹرز کی خریداریاں servo ٹائپ یا اس سے بہتر ہیں۔
	i. مشین کے ضیاع کا ایک منصوبہ تیار کریں جس میں شامل ہے نصب شدہ مشین کی تشخیص؛ سائز، وزن، ابعاد، خطرے کی تشخیص کا جائزہ؛ عدم تنصیب کی ضروریات – کہاں ان لوڈ کیا گیا، انہدام، آلات، درکار مہارت؛ راستہ صاف؛ جن یوٹیلیٹیز کو منہدم کرنا ہے ان کی تشخیص کریں؛ ک...
	ii. Nike Code Leadership Standards اور مقامی ضوابط کے ساتھ ہم آہنگ عدم تنصیب اور ضیاع کے تقاضوں کی نشاندہی کریں۔
	i. مشین سے تحفظ کے سبھی پہلوؤں کے مدنظر مشینوں کا ایک دستاویز بند ڈیزائن کا جائزہ ہونا ضروری ہے۔
	ii. دستاویز بند مشین کے خطرے کی تشخیص
	iii. یورپی معیارات (EIC 60204-1 الیکٹریکل، یورپی سیفٹی ڈائریکٹو 2006/42/EC – مشین سیفٹی ضمیمہ I لازمی تحفظ اور صحت کے تقاضے، اور کوئی متعلقہ ٹائپ C معیارات) یا مقامی انضباطی معیارات جو بھی بڑا اس کی تعمیل کا مظاہرہ جیسا کہ مصدقہ مشین سیفٹی انسپکٹر کے ...
	3. تربیت

	i. مشین کے خطرات اور ان خطرات سے تحفظ کا طریقہ۔
	ii. آپریٹنگ کے محفوظ طریق کار۔
	4. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike Code Leadership Standards – "مضرت رساں توانائی کا کنٹرول"، "عمارت کے ڈھانچے کا تحفظ"، "مشغلہ جاتی شور کا ابتلاء"، "مینٹیننس سیفٹی"، "آتش زدگی کے تحفظ کا نظم و نسق"، "ہنگامی کارروائی"، "مشین گارڈنگ"، "مشغلہ جاتی ابتلاء کی حدود"، "پریشر ویسلز این...
	 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن – ISO 12100 مشینری کا تحفظ – ڈیزائن کے عمومی اصول – خطرے کی تشخیص اور تخفیف۔
	 یورپی یونین مشینری ڈائریکٹو – MD 2006/42/EC۔
	 انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن – EIC 60204-1 –مشینوں کے الیکٹریکل آلات– Part 1: عمومی تقاضے۔
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	• پریشر ویسلز اینڈ سسٹمز: ایک کنٹینر یا پائپ لائن جو محیط دباؤ سے ٹھوس حد تک مختلف دباؤ پر گیسیں یا مائعات روک کر رکھنے یا منتقل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ آلہ میں بلا تحدید درج ذیل شامل ہے: اسٹیم بوائلرز اور متعلقہ پاپ کا کام، پریشر والے گرم پانی کے ب...
	• اسٹیم بوائلر: ایک بند ظرف ہوتا ہے جس میں پانی یا دیگر مائع کو گرم کیا جاتا ہے۔ گرم کیا ہوا یا تبخیرہ شدہ مائع متعدد کاروائیوں یا حرارتی اطلاقات میں استعمال کے لیے بوائلر سے خارج ہوتا ہے، جس میں مینوفیکچرنگ کی کارروائیاں، پانی کو گرم کرنا، مرکزی حرار...
	• کپڑے صاف کرنے کی سہولیات: وہ سہولیات جنہوں نے مینوفیکچرنگ کی کارروائیوں کو ایسے کپڑوں کی تیاری میں شامل کیا ہے جس میں فیبرک کی کٹائی، بخیہ گری، سلائی، آئرن کرنا، اسکرین پرنٹنگ، کشیدہ کاری شامل ہو سکتی ہے۔
	• کوئلہ: ایک احتراق پذیر کالا یا بھورا مائل کالا رسوبی چٹان جس میں کاربن اور ہائیڈروکاربن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تجدید ایندھن ہے جو عام طور پر اسٹیم پرودکشن میں استعمال ہوتا ہے۔
	• ہیوی فیول آئل: باقیماند تیل جو کچے تیل کی تقطیر اور بعد ازاں کریکنگ کے بعد بچ جاتا ہے۔ فیول آئل کی دوسری قسموں کے مقابلے جلنے کے دوران ہیوی فیول آئل کاربن کا اخراج دیگر فیول آئلز سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تجدید ایندھن ہے جو صنعتی اطلاقات م...
	• کمپریسڈ ایئر سسٹمز: اجزاء کے باہم مربوط مجموعوں، بشمول ایئر کمپریشر، ایئر ٹریٹمنٹ والے آلات، کنٹرولز، پائپنگ، نیومیٹک ٹولز، نیومیٹکلی پاورڈ مشینری اور کمپریسڈ ایئر کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کے اطلاقات پر مشتمل ذیلی نظاموں کا گروپ۔
	• ذیلی ٹھیکیداران: فیکٹری کو پرزوں، پروڈکٹس یا سروسز کا کوئی بھی سپلائر۔
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی کو لازما ہر کاروائی اور/یا علاقہ کار سے وابستہ خدشے کو کم کرنے یا گھٹانے کیلئے، کم از کم مندرجہ ذیل کا اطلاق کرنا پڑے گا:

	 بھاپ کی تقسیم کاری کے نظاموں کو چلانے سے قبل درست طور پر برقرار اور انسولیٹ رکھنا چاہیئے
	 پریشر کے درجے پر مانیٹرنگ سسٹم یا کوئی غیرمعمولی کیفیت کی ابتدائی انتباہی علامات ہوتی ہیں
	 آپریٹرز اجازت یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں
	 سالانہ معائنے
	 تمام پریشر ویسلز کیلئے پریشر ریگولیٹرز، سوئچز، اور سیفٹی والز پر تکنیکی ٹیسٹس
	 الٹراسانِک ٹیسٹ (UT)، مائع کے سرایت کرنے کا ٹیسٹ (PT) اور پریشر ویسسلز کیلئے مواد کی سخت جانی اور عمر پر کیے جانے والے دیگر ٹیسٹس
	 بوائلر ہاؤس، سٹیم پائپ لائنز کی موجودگی اور کارکردگی کے سروے سمیت سٹیم بوائلر سسٹم، کنڈنسیٹ کی بحالی کا سسٹم جس میں انسولیشن کی کوریج، سٹیم ٹریپ کی دیکھ بھال اور پانی کی سٹوریج کے مناسب ٹینکس شامل ہوں
	 کمپریسڈ ہوا کے سسٹمز جن میں کمپریسڈ ہوا کی تقسیم کاری کے سسٹم کی مرمت اور پریشر کی ضابطہ کاری، اور پورے سسٹم میں ہوا کے لیک ہونے کے درجات کا سروے شامل ہو
	 کمپریسڈ ہوا کے سسٹمز میں لازما ہوا کی تقسیم کاری کے پائپوں کی مرمت اور تبدیلی کیلئے اور ہوا کے لیک ہونے کی جگہوں کا سراغ لگانے اور انہیں ختم کرنے کیلئے دیکھ بھال کی مناسب کاروائیاں شامل ہوں
	 سٹیم بوائلر سسٹم میں بوائلر ہاؤسز، بھاپ کی پائپ لائنز، کنڈنسیٹ کی بحالی کے سسٹمز بشمول انسولیشن کوریج، سٹیم ٹریپس اور پانی کی سٹوریج کے مناسب ٹینکس کی دیکھ بھال کی مناسب کاروائیاں موجود ہوں۔
	 سہولیات اب مرکزیت یافتہ اسٹیم بوائلرز کی خریداریاں نہیں کریں گی۔
	 ضمنی ٹھیکیدار کی فیکٹریوں والے کاموں سمیت، استری کرنے کے کاموں میں موجودہ یا آئندہ مرکزیت یافتہ اسٹیم بوائلزز کو ختم کنے کے طریقے کار موجود ہیں۔ ختم ہو جانے پر ان پر بے کار کا لیبل لگا دینا چاہیے اور مناسب طریقے سے انہیں ٹھکانے لگانا چاہئے۔
	 یہ بتاتے ہوئے تحریری پالیسی کہ مرکزیت یافتہ اسٹیم بوائلز کا استعمال 1  جنوری 2020 سے ممنوع ہے۔
	 تلفی کے ریکارڈز 5 سال کیلئے برقرار رکھے جائیں گے۔
	3. تربیت

	 سامان اور سسٹم کے ممکنہ خطرات
	 محفوظ طور پر کام کرنے اور دیکھ بھال کی کاروائیاں
	 ہنگامی کاروائیاں۔
	 فیسلٹی میں موجود بوائلر یا کمپریسڈ ائیر سسٹم
	 بوائلر آپریٹر لائسنس حاصل کریں
	4. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	 سٹیم سسٹم اور کمپریسڈ ائیر سسٹم کی پائپنگ
	 سٹیم ٹریپس کے مقام، تعداد، اور قسم نیز دیکھ بھال کے ریکارڈز
	 پریشر اور درجہ حرارت کے گیجز
	 پانی کی سٹوریج کا مقام اور قسم
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike Code Leadership Standards – „Machine Safety”, „Waste Water”, „Solid Waste”, „Air Emissions”
	 International Efficiency (IE) standard IEC 60034-30-1: 2014
	 International Standards Organization – (ISO) 31000:2009 Risk Management
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی میں لازما مشین کی حفاظت کے خدشوں کی جانچکاری کی ایک دستاویز بند جانچکاری سرانجام دی گئی ہو، جس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی میں لازما متحرک مشینری کے پرزوں سے کسی چوٹ کو گھٹانے یا کم کرنے کی کاروائیاں اطلاق شدہ ہوں جو کم از کم مندرجہ ذیل باتوں کا احاطہ کرتی ہو:
	3. ایلیویٹرز، ایکسیلیٹرز اور میٹیریل لِفٹس—
	4. تربیت—متحرک مشینری کے ساتھ کام کرنے والے تمام ملازمین ابتدائی بھرتی پر لازما حفاظتی تربیت حاصل کریں۔ تربیت میں کم از کم مندرجہ ذیل شامل ہوں:
	5. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike „Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard.
	 Nike ESH دستی کتاب 8-16
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ LASER کے حفاظتی طریقے ترقی پا چکے ہیں، ان کا اطلاق ہو چکا ہے اور ان کی پیروی کی جا چکی ہے۔
	HSE کا نمائندہ کو لازما LASER کے حفاظتی اعمال اور کاروائیوں کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز یہ لازما یقین دہانی کریں کہ ملازمین تربیت یافتہ ہیں اور LASER کے حفاظتی پروگرام کے تقاضوں کی پیروی کرتے ہیں۔
	ملازمینLASER  کے حفاظتی پروگرام کے تقاضوں کی لازما پیروی کریں۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی کی جانب سے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہیں:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی کو لازما LASERs کا تصرفی نشانہ بننے کا خدشہ کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے کاروائیوں کا اطلاق کرنا ہے جو کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل کرے:
	3. تربیت—
	4. دستاویزات —

	طبی ریکارڈز: ہر ادارے کو خفیہ اور محفوظ طبی ریکارڈوں کو کم از کم ملازمت کی طوالت نیز 30 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ ملازم کی تحریری اجازت کے بغیر ملازم کے ریکارڈوں کا افشاء نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے جب قانونی طور پر مطلوب ہو۔
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ دیکھ بھال کی حفاظتی پالیسی اور کاروائیاں تیار کی جاتی ہیں، ان کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو لازما دیکھ بھال کی حفاظتی کاروائیوں، کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مينٹيننس کے نمائندہ کو لازما دیکھ بھال کی حفاظتی پالیسی اور کارروائیوں کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقینی بنانا ہے کہ ملازمین کی دیکھ بھال کی حفاظتی پالیسی اور کاروائیوں کے تقاضوں پر تربیت کی گئی ہے اور وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔
	ملازمین کو لازما حفاظتی پالیسی اور کاروائیوں کے تقاضوں پر پورا اترنا ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی میں لازما دیکھ بھال کیلئے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی میں لازما دیکھ بھال کے طریقے اطلاق شدہ ہوں۔ کم از کم، کاروائیوں میں یہ چیزوں لازما شامل ہوں:
	3. تربیت
	4. دستاویزات

	دیگر ریکارڈز:
	تجویز کردہ طرز عمل کے بطور جہاں خصوصی طور پر نشاندہی کر دی گئی ہو اس کو چھوڑ کر، یہ Code Leadership Standard کم از کم معیارات طے کرتا ہے - سپلائرز کو قابل اطلاق اعلی تر قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنا ضروری ہے اور انہیں خود اپنے ایسے طرز عمل فروغ دینے کی ...
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike „Hazardous Materials” Code Leadership Standard.
	 Nike „Electrical Safety” Code Leadership Standard.
	 Nike „Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard.
	 Nike ESH دستی کتاب 4-23
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرانی ہے کہ بجلی کے حفاظتی پروگرام کے طریقے تیار کیے جاتے ہیں ان پر اطلاق اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو بجلی کے حفاظتی پروگرام کیلئے لازما خدشے کی جانچکاری، تحریری طریقہ ہائے کار، تربیت، ریکارڈ برقرار رکھنے اور سالانہ جائزہ استوار کرنا، برقرار رکھنا اور اس کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرانی ہے کہ ملازمین تربیت یافتہ ہوں اور تقاضوں کی پیروی کریں کیونکہ وہ بجلی کے محفوظ کاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔
	ملازمین کو لازما بجلی سے حفاظت کی کاروائیوں کے تقاضوں کی پیروی کرنی ہے۔
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی میں لازما ہر بجلی کے کام کیلئے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوں:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی نے لازما بجلی کے نقصانات سے وابستہ خطرے کو کم یا ختم کرنے کیلئے کاروائیوں کا اطلاق کیا ہو۔ طریق کار میں، کم از کم، درج ذیل شامل ہونا ضروری ہے:
	3. تربیت—تمام ملازمین برقی حفاظتی اصولوں اور بجلی کی کمیوں کیلئے اطلاع دہندگی کی کاروائیوں میں تربیت یافتہ ہوں۔
	4. دستاویزات —

	واقعہ کے ریکارڈز: برقی چوٹ اور بیماری کے ریکارڈز کو لازما کم از کم 5 سال کیلئے پاس رکھنا ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike “Control of Hazardous Energy” Code Leadership Standard.
	 Nike ESH دستی کتاب 8-31
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر لازما یہ یقین دہانی کر لیں کہ LOTO کی کاروائیاں تیار کی جا چکی ہیں، ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSE کے نمائندہ LOTO کے اعمال اورکاروائیوں کو لازما استوار کریں، برقرار رکھیں اور ان کا نفاذ کریں۔
	HSE کے نمائندہ لازما یہ یقین دہانی کر لیں کہ ملازمین تربیت یافتہ ہو چکے ہیں اور LOTO کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں کی پیروی کر رہے ہیں۔
	ملازمین LOTO کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں کی لازما پیروی کرتے ہوں۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—نقصان دہ توانائی کو قابو کرنے سے متعلقہ خدشے کو کم یا ختم کرنے کے لیے ہر فیسیلیٹی کاروائیوں کا لازما استعمال کرے۔ طریق کار میں، کم از کم، درج ذیل شامل ہونا ضروری ہے:
	3. مانیٹرنگ—ہر فیسلٹی میں لازما LOTO کاروائیوں کیلئے دستاویز بند مانیٹرنگ کا عمل ہو، جس میں ملازمین، کانٹریکٹرز اور سب کانٹریکٹرز شامل ہوں۔
	4. دستاویزات

	تربیتی ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 3 مہینے تک تربیت کے ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	واقعہ کے ریکارڈز: خطرناک توانائی کا نشانہ بننے والے تمام حادثات کے ریکارڈز لازما رکھے جائیں۔ ان ریکارڈز کو کم از کم 5 سال کیلئے رکھا جانا پڑے گا۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 8-10
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنا ہو گی کہ تنگ جگہوں میں داخلے کے طریقے تیار کیے جاتے ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما تنگ جگہوں میں داخلے کے اعمال اور کاروائیوں کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا پڑے گا۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یقین دہانی کرنا ہو گی کہ ملازمین تنگ جگہوں پر داخلے کے اعمال اور کاروائیوں کے بارے میں تربیت یافتہ ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔
	ملازمین کو لازما تنگ جگہوں پر داخلے کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں پر پورا اترنا ہو گا۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی میں لازما ہر تنگ جگہ کیلئے ایک دستاویزی خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جن میں کم ازکم مندرجہ ذیل شامل ہوتا ہے:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں لازما تنگ جگہوں کیلئے تحریری طریقے اطلاق شدہ ہوں، جن میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہو:
	3. تربیت—تربیت تنگ جگہ کے کام میں ملوث تمام ملازمین کیلئے (مثلا داخل ہونے والا، شرکت دار، سپروائزر، ریسکیو ٹیم) ابتدائی تفویض کے وقت اور اس کے بعد سالانہ کم از کم ایک بار سرانجام دی جائے گی۔ اس تربیت میں لازما شامل ہو:
	4. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: محدود جگہوں کو ملوث کرنے والے تمام واقعات کے ریکارڈز لازما رکھے جانے ہیں۔ ان ریکارڈز کو کم از کم 5 سال کیلئے رکھا جانا پڑے گا۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 4-53
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ کانٹریکٹر کی حفاظت کی کاروائیوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما کانٹریکٹر کی حفاظت کا پروگرام استوار کرنا، برقرار رکھنا اور اس کا نفاذ کرنا ہے۔
	کانٹریکٹر سے رابطہ کو یقین دہانی کرنی ہے کہ متاثرہ آن سائٹ کانٹریکٹر اور متاثرہ ملازمین کانٹریکٹر کی حفاظت کے پروگرام میں تربیت یافتہ ہوں اور اس کی پیروی کریں۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقینی بنانا ہو گا کہ متاثرہ کانٹریکٹر رابطہ اور ملازمین کانٹریکٹر کی حفاظتی پروگرام کے تقاضوں کے بارے میں تربیت یافتہ ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔
	آن سائٹ کانٹریکٹرز اور ملازمین کو لازما کانٹریکٹر کی حفاظت کے پروگرام کے تقاضوں کی پیروی کرنا ہو گی۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی کی جانب سے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہیں:

	a. کام اور اس سے وابستہ خطرات جو کانٹریکٹ یا سب کانٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں۔
	b. درِفہرست خطرات سے وابستہ خطرے کی جانچ۔
	c. خدشے کو کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے قابو پانے کے اقدامات کی شناخت۔
	2. قابلیت—ہر فیسلٹی میں سامان یا فیسلٹی کی دیکھ بھال سرانجام دینے والے یا کم سے زیادہ خدشے والے کام سرانجام دینے والے کسی کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر کیلئے قابلیت کے اعمال ہوں۔ قابلیت کے اعمال میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوں:

	a. ہر متاثرہ کانٹریکٹر کی جانب سے مکمل کردہ قبل از قابلیت فارم جس میں یہ چیزیں شامل ہوں:
	b. کانٹریکٹرز کو قبول یا مسترد کرنے کیلئے جانچ کا عمل۔
	c. قابل کانٹریکٹرز کی دستاویز بند فہرست۔
	d. فہرست کردہ قابل کانٹریکٹرز کی سالانہ جانچ۔
	3. نوکری سے قبل کا جائزہ/تعارف—ہر فیسلٹی کو کم از کم/سب کانٹریکٹرز کا نوکری سے قبل  "کا جائزہ اور تعارف منقعد کرانا ہو گا، جن میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں:"

	a. ہنگامی اخراجی راستوں، الارم کی شناخت اور کسی ہنگامی صورتحال میں لیے جانے والے اقدامات سمیت فیسلٹی کا تعارف۔
	b. کوئی سے درکار کانٹریکٹر/سب کانٹریکٹر کی تربیت اور سرٹیفیکیشنز کی توثیق۔
	c. سائٹ پر خریدے گئے کوئی سے کیمیکلز کیلئے مواد کی حفاظتی ڈیٹا شیٹ (MSDS) کی توثیق.
	d. آن سائٹ خریدے گئے سامان کا جائزہ تاکہ یقین دہانی کریں کہ وہ درست حالت میں ہے اور تمام ضابطے کے تقاضوں کی پیروی کرتا ہے۔
	e. تمام قابلاطلاق HSE ضوابط نیز فیسلٹی کی HSE پالیسیوں اور کاروائیوں کا جائزہ۔
	f. عمومی حفاظتی اصولوں کا جائزہ۔
	g. گھرداری، صفائی، اور تلفی کے تقاضے۔
	h. واقعے کی اطلاع۔
	i. عدم تعمیل کی شرائط۔
	4. مانیٹرنگ—ہر فیسلٹی میں لازما کانٹریکٹرز اور سب کانٹریکٹرز کیلئے ایک مانیٹرنگ کا عمل ہونا چاہیئے۔ مانیٹرنگ کے درجے کا تعین کاموں کے ساتھ وابستہ خدشات کے درجے سے کیا جانا چاہیئے۔
	5. عدم تعمیل کی شرائط—ہر فیسلٹی میں لازما کانٹریکٹر پالیسی اور کاروائیوں کے کسی بھی حصے کے ساتھ عدم تعمیل کا کوئی عمل ہونا ہو گا۔
	6. تربیت—تمام متاثرہ مینیجرز، سپروائزرز اور ملازمین کو لازما کانٹریکٹر کے حفاظتی پروگرام کی کاروائیوں پر تربیت دینی ہے۔
	7. دستاویزات—

	قابلیت کے ریکارڈز
	a. ہر فیسلٹی کو موجودہ قابلیت سے قبل/قابلیت کے فارمز برقرار رکھنا ہوں گے۔
	b. ہر فیسلٹی کو لازما قبل از قابلیت/قابلیت کے فارمز کی موجودہ جانچیں برقرار رکھنی ہیں۔
	دیگر ریکارڈز
	a. ہر فیسلٹی کو کانٹریکٹر کے کاموں کی موجودہ خدشے کی جانچکاری برقرار رکھنی ہے۔
	b. ہر فیسلٹی کو کم از کم 3 سال کیلئے مانیٹرنگ ریکارڈز برقرار رکھنے ہیں۔
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 52-4
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچچکاری—ہر فیسلٹی میں ہر عمل اور/یا کام کرنے کے علاقے کیلئے لازما ایک دستاویزی سالانہ خدشے کی جانچکاری کرائی جائے جس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں:

	a. عمل اور/یا کام کے علاقے سے وابستہ خطرات کی شناخت (بشمول کیمیائی، طبعی اور حیاتیاتی خطرات کے)۔
	b. خطرات سے وابستہ نقصانات کی جانچ کریں (دستیاب OELs کے ساتھ موازنے کیلئے نمونہ سازی سمیت جیسے بھی ضروری ہونے کا تعین کیا جائے)
	c. خدشے کو گھٹانے کیلئے قابو پانے کے اقدامات کی شناخت (مثلا دھوئیں کا مقامی اخراج، ہوا کا گزر، آب و ہوا کی نگرانی، وغیرہ)۔
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی کو لازما ہر کاروائی اور/یا علاقہ کار سے وابستہ خدشے کو کم کرنے یا گھٹانے کیلئے، کم از کم مندرجہ ذیل کا اطلاق کرنا پڑے گا:

	a. خطرات سے بچاؤ:
	b. آلودگی پیدا کرنے والے تمام عناصر (بشمول حیاتیاتی عناصر) کیلئے زد میں آنے کی جانچکاری (مثلا نمونہ سازی) کا منصوبہ۔
	c. ملازمین کی شکایات اور غیرحاضری کے ریکارڈز کا جائزہ تاکہ زد میں آنے سے متعلق طبی مسائل کے امکان کا تعین کیا جائے۔
	d. فراہم کاروں کو زد میں آنے کی قابلاجازت حدود کیلئے لازما سب سے زیادہ محدود کرنے والے شناخت کردہ ضابطے یا پھر اپنے ملک کے قانونی اور طبی تقاضوں کے متفقہ سٹینڈرڈ، American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)، Threshold Limit Value...
	e. آلودگی پیدا کرنے والے امواد کو ذاتی حفاظتی سامان کے استعمال سے قبل زد میں آنے سے کم کی حدود پر برقرار رکھنے کیلئے انجینیئرنگ کنٹرولز (جیسا کہ دھوئیں کا مقامی اخراج یا ہوا کا عام اخراج) پر لازما توجہ دی جانی ہے۔ جب یہ باتیں یقینی بنائی جائیں:
	f. زد میں آنے پر قابو پانے کے سامان کو کام کرنے کی درست ترتیب میں ہونا چاہیئے، ان کا معائنہ کرنا چاہیئے اور برقرار رکھنا چاہیئے۔
	g. حیاتیاتی خطرات کیلئے علاج کا منصوبہ (مثلا legionella، پھپھوندی) جب وہ ناقابل قبول درجات پر پائے جائیں۔
	4. دستاویزات

	a. موجودہ خطرے کی تشخیص۔
	b. کم از کم 3 سالوں تک کے ریکارڈز کے معائنے اور ان کی دیکھ بھال۔
	c. نمونے کے لیے لیبارٹری کے کم از کم 5 سالوں کے تجزیاتی نتائج۔
	ضمیمہ - رگڑنے والے مواد کی دھماکہ خیزی
	یہ ضمیمہ پوشاک والے پروڈکٹس پر رگڑنے والے مواد کی دھماکہ خیزی سے متعلقہ اضافی تقاضوں کو مخصوص کرتا ہے۔

	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاریاں—ہر فیسلٹی میں سالانہ لازما ایک دستاویزی خدشے کی جانچکاری منعقد کرائی جائے، جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہوں:

	a. تمام سب کانٹریکٹرز کی شناخت کرنا اور ان کی فہرست بنانا، بشمول ان کے جو پرزے، پراڈکٹس یا سروسز فراہم کرتے ہیں۔
	b. یہ توثیق کرنے کیلئے ایک عمل کہ سب کانٹریکٹرز رگڑنے والے مواد کی دھماکہ خیزی کو بطور فنشنگ کی تکنیک کے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی کو لازما ہر کاروائی اور/یا علاقہ کار سے وابستہ خدشے کو کم کرنے یا گھٹانے کیلئے، کم از کم مندرجہ ذیل کا اطلاق کرنا پڑے گا:
	3. دستاویزات

	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ شور کی زد میں آنے کے پروگرام کو تیار کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما شور کی زد میں آنے کے پروگرام کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور نافذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپرورائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین شور کی زد میں آنے کے پروگرام کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما شور کی زد میں آنے والے پروگرام کے تقاضوں کی پیروی کرنا ہو گی۔
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی کی جانب سے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہیں:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی جس میں شور کے درجات کی 85 dB سے زیادہ کے طور پر شناخت کی گئی ہو لاگو ایک کم از کم کے طور پر، مندرجہ ذیل کو کم یا احاطہ کرنا ضروری ہے جس نقصان کی سماعت کے خطرے کو ختم کرنے کے لئے، طریقہ کار:
	3. سماعت کی جانچ—ہر فیسلٹی میں لازما متاثرہ ملازمین کیلئے ایک سماعت کی جانچکاری کا پروگرام ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہوتی ہیں:
	4. تربیت—تربیت تب سرانجام دی جائے گی جب کسی فیسلٹٰ میں تمام ملازمین کیلئے ابتدائی تفویض کے وقت اور اس کے بعد کم از کم سالانہ ایک سماعت کے تحفظ کا پروگرام موجود ہو۔ تربیت میں کم از کم شامل ہونا ضروری ہے:
	5. دستاویزات

	طبی ریکارڈز: ہر ادارے کو خفیہ اور محفوظ طبی ریکارڈوں کو کم از کم ملازمت کی طوالت، نیز 30 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ ملازم کی تحریری اجازت کے بغیر ملازم کے ریکارڈوں کا افشاء نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے جب قانونی طور پر مطلوب ہو۔
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 5-7
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرانا ہو گی کہ تنفس کے پروگرام کو تیار کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما تنفس کا نظام استوار کرنا، برقرار رکھنا اور اس کا نفاذ کرنا ہو گا۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین ہانی کرنا ہو گی کہ ملازمین نظام تنفس کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔
	ملازمین کو لازما نظام تنفس کے تقاضوں کی پیروی کرنا ہو گی۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی جو کارٹریج یا فراہم کردہ ہوا کے آلات تنفس استعمال کرتی ہو اس نے لازما تنفس کی کیفیات کے خدشے کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کاروائیوں کو تیار کیا ہو اور ان کا اطلاق کیا ہو، جن میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوں:

	- وہ نوکریاں جن میں ملازمین گرد، غبار، سپرے کی دھند، دھوؤں، بخارات، گیسوں یا تابکار مادے کے خطرناک درجات سے آلودہ ہوا کی زد میں آ سکتے ہوں انہیں تنفس کی حفاظت کی جرورت کیلئے ممکنہ کیفیات کے طور پر شناخت کیا جانا پڑے گا۔
	- ملازم آلہ تنفس استعمال کرنے کی صلاحیت سے متعلق طبی علامات یا نشانیوں کی اطلاع دے۔
	- PLHCP، پروگرام کا منتظم یا سپروائزر دوبارہ جانچ کی تجویز دے۔
	- فٹ ٹیسٹنگ اور پروگرام کی جانچ کے دوران کے گئے مشاہدات سمیت آلہ تنفس کے پروگرام سے معلومات، ضرورت کی نشاندہی کریں۔
	- جائے کار کی کیفیات میں ایسی تبدیلی پیش آئے جو ملازم پر طبعی وجھ کو واضح طور پر بڑھا سکتی ہو
	- طبی کیفیت کا سالانہ جائزہ درکار نہیں ہے۔
	- ۔اکلوتے استعمال والے آلات تنفس کیلئے حفظان صحت کی کیفیت برقرار رکھنے کیلئے جتنی کثرت سے ممکن ہو۔
	- جب وہ ایک سے زائد ملازم کو جاری کیا جائے تو مختلف افراد کے پہنے جانے سے قبل۔
	- "ہنگامی استعمال کے آلات تنفس، اور وہ جو مختلف ٹیسٹنگ اور تربیت مین استعمال ہوتے ہیں ان کے ہر استمعال کے بعد۔"
	3. تربیت—

	- جائے کار کی کیفیات بدلتی ہیں، نئی اقسام کے آلات تنفس استعمال کیے جاتے ہیں۔
	- ملازم کے علم یا استعمال میں فقدان ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں۔
	4. دستاویزات

	تربیتی ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 3 مہینے تک تربیت کے ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 7-11
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقینی بنانا ہے کہ تابکاری کا پروگرام تیار کیا جاتا، اس کا اطلاق کیا جاتا اور اس کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما تابکاری سے حفاظت کا پروگرام استوار کرنا، برقرار رکھنا اور اس کا نفاذ کرنا ہو گا۔
	مینیجرز اور سپروائزز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین تابکاری سے حفاظت کے پروگرام کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما تابکاری س حفاظت کے پروگرام کے تقاضوں کی پیروی کرنا ہو گی۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی کی جانب سے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہیں:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں جسمانی چوٹ کے خدشے کو کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے طریقہ ہائے کار کا اطلاق کیا گیا ہو جس میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں:
	3. سالانہ جائزہ—ہر فیسلٹی کو لازما تابکاری کے پروگرام کا سالانہ جائزہ (نئے سامان کی وصولی، منتقلی، یا بڑی تبدیلی کی صورت میں)  کرنا ہو گا جس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی:
	4. تربیت—
	5. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 5-23
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی کے پاس لازما گرمی سے پیدا کی گئی بیماریوں اور چوٹوں سے وابستہ خدشے کو کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے طریقے اطلاق کیے گئے ہوں، جن میں کم از کم یہ باتیں شامل ہوتی ہیں:

	- جیسے درکار ہو شفٹ کے دوران پانی کو واپس لانا۔
	- بچاؤ کی بحالی کے تمام دورانیوں کیلئے ملازمین کی سائے تک رسائی۔
	- ممکنہ گرمی کی بیماری کی علامات پر ردعمل دینا۔
	- ہنگامی طبی سروسز کیلئےے رابطے کی شرائط۔
	- "ہر کارکن کو فی گھنٹہ ایک کوارٹ تک برتن میں رکھنے کے لائق، قابلرسائی پینے کے پانی کی فراہمی۔" جب درجہ ہائے حرارت 30  C (86  F) تو پانی کو ٹحنڈا کرنے کیلئے برف فراہم کی جانی چاہیئے۔
	- ملازمین کے پاس لازما پوری شفٹ کے دوران سائے کی رسائی ہو اور بطور عمومی اصول کے، اتنا سایہ ہونا چاہیئے کہ کم از کم ایک شفٹ پر 25 فیصد ملازمین کو جگہ دے سکے۔
	- اگر گاڑی کا اندرونی حصہ سایہ فراہم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں لازما ایک کام کرنے والا ائیرکنڈیشنر ہو۔
	- "دھاتی سٹوریج شیڈز اور دیگر باہر موجود عمارت "سایہ" فراہم نہیں کرتی تاوقتیکہ وہ کھلی ہوا میں موجود سائے سے قابلموازنہ ٹھنڈا کرنے والا ماحول فراہم کریں۔" مثال کے طور پر، انہیں میکانیکی طور پر ہوادار یا ہوا کی نقل و حرکت کیلئے کھلا ہونا پڑے گا۔
	- سایہ لازما وقت کے ایسے دورانیے میں قابلرسائی ہو جسے  200 میٹرز یا پیدل چلنے کے 5 منٹ سے نہ بڑھے۔
	- بچاؤ کی بحالی کے دورانیوں کیلئے شرائط (PRP)۔ اگر کوئی ملازم یقین رکھتا ہو کہ گرمی سے بچاؤ کیلئے آرام کا وقفہ۔
	2. تربیت—
	3. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 5-1
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یقین دہانی کرنا پڑے گی کہ جانے پہچانے یا مشتبہ ACM کو تیار کرنے، ان کا اطلاق کرنے اور ان کی پیروی کرنے کیلئے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما ACM کیلئے اعمال اور کاروائیوں کو استور کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین ACM کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں کی تربیت وصول کریں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما ACM کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں پر پورا اترنا ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی ACM کیلئے لازما ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دے، جس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں:
	2. پالیسیاں اور طریقے—کوئی بھی ایسی فیسلٹی جس میں جانے پہچانے یا مشتبہ ACM ہوں اس میں لازما ایسی کاروائیوں کا اطلاق کرنا ہے جن میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوں:
	3. تربیت—
	4. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز ACM :والے تمام واقعات کے لازما ریکارڈز رکھے جائیں۔ ان ریکارڈز کو کم از کم 5 سال کیلئے رکھا جانا پڑے گا۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 5-35
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقینی دہانی کرنی ہے کہ فرسٹ ایڈ کی کاروائیوں کو تیار کیا جائے، ان کا اطلاق کیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما فرسٹ ایڈ کی کاروائیوں اور اعمال کو استوار کرنا برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین فرسٹ ایڈ اعمال اور کاروائیوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما فرسٹ ایڈ درکار کرنے والے واقعے سے متعلق کسی بھی کام کی انتظامیہ کو اطلاع دینا ہو گی۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی کی جانب سے ایک دستاویز بند خدشے کی جانچکاری سرانجام دی گئی ہو جس میں کم از کم یہ باتیں شامل ہیں:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں لازما فرسٹ ایڈ کاروائیوں کا اطلاق کیا گیا ہو جن میں کم از کم مندرجہ ذیل باتوں کا احاطہ کیا گیا ہو:
	3. فرسٹ ایڈ رد عمل دینے والے—فرسٹ ایڈ رد عمل دینے والے افراد والی ہر فیسلٹی کو لازما مندرجہ ذیل کم از کم تقاضوں پر پورا اترنا ہے:
	4. فرسٹ ایڈ امواد—ہر فیسلٹی میں لازما فرسٹ ایڈ امواد ہوں (مثلا فرسٹ ایڈ کِٹس، AED، سٹریچر، وغیرہ) جو خدشے کی بنیاد پر دستیاب ہوں۔ فرسٹ ایڈ کٹس میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوں:
	5. آنکھیں دھونے اور جسم کو دھونے کا سامان—جب کہیں کیمیائی آنکھوں، چہرے یا جسم کو کیمیائی زد میں آنے کا خدشہ ہو، تو آنکھیں دھونا یا جسم کو دھونا درکار ہوتا ہے، جس کیلئے سامان کو لازما مندرجہ ذیل کم از کم تقاضوں پر پورا اترنا ہو گا:

	فرسٹ ایڈ کا ردعمل دینے والے: تمام فرسٹ ایڈ کا رد عمل دینے والے لازما اضافی تربیت حاصل کریں۔ کم از کم، تربیت میں یہ چیزیں لازما شامل ہوں:
	6. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز: ہر فیسلٹی کو لازما اِن چیزوں کیلئے ریکارڈز برقرار رکھنا ہوں گے:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "خون سے پیدا ہونے والی امراضیات" Code Leadership Standard۔
	 Nike "ضرر اور بیماری کے نظام کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike ESH دستی کتاب، صفحہ 6-18
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ طبی انتظام کے طریقے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کا اطلاق اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما طبی انتظام کے تقاضوں کو استوار کرنا، برقرار رکھنا اور ان کا نفاذ کرنا ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین کو طبی انتظام کے تقاضوں میں تربیت دی جاتی ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔
	ملازمین کو لازما طبی انتظام کے تقاضوں کی پیروی کرنی ہے۔
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی کو لازما طبی خطرات کو کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے کاروائیوں کا اطلاق کرنا ہو گا، جن میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوتی ہیں:

	 تمام طبی نگہداشت کے سٹاف کو تصرفی اور ہنگامی ادویات کی پریکٹس میں تربیت دی جانی چاہیئے۔
	 داخلے، علاج، نقل و حمل اور ڈسچارج کیلئے کاروائیوں کو عائد ہونا چاہیئے۔
	 طبی اور نگرانی کے آلات کا استعمال، ٹیسٹنگ کی دیکھ بھال اور کیلبریشن۔
	 ان ملازمین کی کام پر واپسی جو انفیکشن والی یا وبائی بیماریوں کے نتیجے میں کام سے چھٹی پر رہے ہوں۔
	 تمام انفیکشن والی بیماریوں کا علاج۔
	 انفیکشن پر قابو اور موزوں سامان کی دستیابی (مثلا جراثیم سے پاک دستانے، CPR بیرئیر ماسک، آٹوکلیو، ڈسپوزیبل سوئیاں، اور زخموں کی سلائی کی کِٹس)۔
	 ہر 1,000 ملازمین کیلئے کم از کم ایک ذاتی بستر۔
	 کلینک کی فیسلٹی میں ایک میکانیکی ہواداری کا سسٹم فراہم کریں جو ہمہ وقت درجہ حرارت کو 21 اور 27 درجہ ہائے حرارت (70 – 80 F) کے درمیان برقرار رکنے کے قابل ہو۔
	 صفائی کے معیارات کی سختی سے پیروی۔
	 خدشے کی جانچکاری کے نتائج پر مبنی ایک منظم طبی نگرانی کا پروگرام۔
	 نگرانی کے پروگراموں کے نتائج کا تجزیہ کرنے کیلئے، اور درستگی کی کاروائی اور طبی علاج کیلئے راہنمائی فراہم کرنے کا سسٹم۔
	 ملازمت کے تمام مراحل (ملازمت سے قبل کے، بیس لائن جانچکاری، تفویض سے قبل کے، اور بیماری کے بعد کے) میں ملازمین کی عمومی صحت کی جانچ۔
	 ایک مسابقتی ڈاکٹر، تصرفی طبی نگہداشت کے ماہر یا مسابقتی اہلکار کو لازما طبی نگرانی سرانجام دینی ہے۔
	 تصرفی ڈیٹا کو لازما ٹرینڈ کی شناخت اور طبی پروموشن کی سرگرمی کی منصوبہ بندی۔
	3. تربیت—تمام ملازمین لازما معلومات اور/یا طبعی اور ذہنی صحت اور سماجی صحت سے متعلق تربیت معلومات وصول کریں۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 9-6
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی میں لازما ایک خون میں پائے جانے والے بیماری پیدا کرنے والے جانداروں کے خدشے کی دستاویزبند جانچکاری کو سرانجام دینا چاہیئے، جن میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوں:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں لازما خون میں موجود بیماریاں پیدا کرنے والے جانداروں کی زد میں آنے کا خدشہ کم یا ختم کرنے کیلئے طریقے اطلاق شدہ ہوں جن میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوں:
	3. طبی تقاضے—ہر فیسلٹی میں تصرفی طور پر زد میں آنے کی صورت میں انفیکشن کا خدشہ کم یا ختم کرنے کیلئے لازما طبی کاروائیوں کا اطلاق کیا گیا ہو۔ طبی کاروائیوں میں کم از کم یہ چیزیں شامل ہوں:
	4. تربیت—ممکنہ تصرفی زد میں آنے والے تمام ملازمین کو لازما ابتدائی تفویض پر اور اس کے بعد سالانہ خون میں پائے جانے والے جانداروں کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ تربیت لازما کم از کم مندرجہ ذیل باتوں کا احاطہ کرے:
	5. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز: ہر فیسلٹی کو لازما ایک موجودہ خدشے کی جانچکاری برقرار رکھنی ہے۔
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 5-32
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یقین دہانی کرنی ہے کہ صفائی کی پالیسی اور طریقے تیار کیا جائیں، ان کا اطلاق کیا جائے، اور ان کی پیروی کی جائے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما صفائی کی پالیسی اور کاروائیاں استوار کی جائیں، ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کا نفاذ کیا جائے۔
	مینیجرز اور سپروائزرزکو یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین کی تربیت کی جائے اور وہ صفائی کی پالیسی اور کاروائیوں کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما صفائی کی پالیسی اور کاروائیوں کے تقاضوں پر پورا اترنا ہو گا۔
	تعریفات
	صفائی فضلہ جات کے خطرات کے ساتھ انسانی لمس سے بچاؤ کے ذریعے صحت کو فروغ دینے کا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کا ذریعہ ہے۔ خطرات یا تو؛ بیماریوں کے طبعی، خوردبین سے دیکھے جانے والے جانداروں کے، حیاتیاتی، یا پھر کیمیائی عوامل ہو سکتے ہیں۔ وہ ضائع شدہ ام...
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلیٹی میں لازما ایک دستاویز بند سالانہ خدشے کی جانچکاری دستاویز بند ہو تاکہ صفائی سے وابستہ خطرے کو گھٹائیں یا کم کریں جن میں کم از کم یہ باتیں شامل ہوں:
	2. پالیسیاں اور کاروائیاں—ہر فیسلٹی نے لازما ان تمام علاقوں کو صفائی کے خطرات سے پاک رکھنے کیلئے کاروائیوں کا اطلاق کیا ہو جہاں ملازمین اور سائٹ پر موجود کانٹریکٹرز کام کرتے ہیں۔ کم سے کم، اس میں شامل ہونا ضروری ہے:

	ملازمین کی تعداد ٹوائلٹس کی کم از کم تعداد
	1 تا 15 1
	16 تا 36 2
	36 تا 55 3
	56 تا 80 4
	81 تا 110 5
	111 تا 150 6
	150 سے زائد ہر 40 اضافی ملازمین کیلئے 1 اضافی فکسچر
	3. تربیت—ملازمین لازما صفائی پر معلومات وصول کریں۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 9-15
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ پانی کے معیار کے طریقے تیار کیے جائیں، ان پر عمل ہو، اور ان کی پیروی کی جائے۔
	HSEکے نمائندہ کو لازما پانی کے معیار کے اعمال اور طریقے استوار کرنے، برقرار رکھنے اور نافذ کرنے ہیں۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین پانی کے معیار کے اعمال اور کاروائیوں کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما پانی کے معیار کیلئے اعمال اور کاروائیوں کی پیروی کرنی ہو گی۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں لازما پانی کے معیار کے طریقے اطلاق شدہ ہوں جو کم از کم مندرجہ ذیل باتوں کا احاطہ کریں:

	 صارف آبادی کی بنیاد پر نمونہ سازی کا تواتر:
	آبادی کم از کم نمونے/سہ ماہی (ہر تیسرے ماہ)
	25 تا 999 1
	1,000 تا 4,999 10
	5,000 تا 9,999 15
	10,000 تا 19,999 20
	> 20,000 50
	 بیکٹیریا اور انفیکشن سے پاک کرنے کی قبولیت کے درجات:
	- Fecal coliforms = 0.0.
	- Giardia Lamblia رسولیوں کی 99,9% غیرفعالیت، وائرسز کی 99,9% غیرفعالیت۔
	- سسٹم میں داخل ہونے والی مجموعی انفیکشن مارنے کی دوا کو 0.2mg/L سے کم نہیں ہونا چاہیئے
	- ماپی گئی کُل کلورین، مجموعی کلورین یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کو لازما ہر ماہ 95% نمونوں میں نشاندہی کے قابل ہونا ہے۔
	3. تربیت—

	 پینے کے پانی سے متعلق کسی ایسی بیماری کیلئے کاروائیوں کی اطلاع دیں جو فرسٹ ایڈ یا دیگر طبی معاونت درکار کرتی ہو۔
	 بیماری کی اطلاع دینے کے طریقے۔
	پانی کے معیار کی تربیت: کسی فیسلٹی میں پانی کے معیار کو برقرار رکھنے کیلئے تمام ملازمین لازما کسی پینے کے پانی کی آلودگی کے واقعے کی صورت میں ہنگامی جواب کی تربیت وصول کریں۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike ESH دستی کتاب 9-18
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر لازما یقین دہانی کرے کہ عمارت کے تحفظ کی پالیسیاں اور طریقے تیار کیے جاتے، ان کا اطلاق ہوتا، اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔
	HSE کے نمائندہ لازما عمارت کی حفاظت کی پالیسیاں اور اعمال استوار کرے، برقرار رکھے اور نافذ کرے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو لازما یقین دہانی کرنی ہے کہ ملازمین عمارت کی حفاظت کی پالیسیوں اور کاروائیوں کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہوں اور ان کی پیروی کریں۔
	ملازمین کو لازما عمارت کی حفاظت کی پالیسیوں اور کاروائیوں کے تقاضوں کی پیروی کرنی ہے۔
	تقاضے
	1. خدشے کی جانچکاری—ہر فیسلٹی نے لازما یہ تعین کرنے کیلئے دستاویزی خطرے کی جانچکاری سرانجام دی ہو کہ آیا عمارت سکونت کیلئے محفوظ ہے، یا نہیں، جس میں کم از کم مندرجہ ذیل شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریقے—ہر فیسلٹی میں لازما عمارت کی ساخت کی حفاظت کیلئے طریقے اطلاق شدہ ہوں، جن میں لازما کم از کم مندرجہ ذیل باتوں کا احاطہ کیا ہو:
	3. تربیت—متاثرہ کارکن لازما بھرتی پر بنیادی تربیت، اور جیسے ضرورت پڑے ریفریشر تربیت وصول کریں۔
	4. دستاویزات

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابلاطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضابطے۔
	 انٹرنیسنل بلڈنگ کوڈ، 2012 سیکنڈ پرنٹنگ۔
	o سیکشن 1705 مطلوبہ توثیق اور معائنہ
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آتش زدگی سے تحفظ کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو آتش زدگی سے تحفظ کے طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین آتش زدگی سے تحفظ کے طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو آتش زدگی سے تحفظ کے طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو آتش زدگی سے تحفظ کے لیے انجام دی گئی ایک ضبط تحریر شدہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں آتش زدگی سے تحفظ کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	3. تربیت—سبھی ملازمین کو ابتدائی بحالی کے وقت اور اس کے بعد کم از کم ہر سال ایک بار آتش زدگی سے متعلق تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تربیت میں کم از کم مندرجہ ذیل شامل ہوں:

	آگ بجھانا: آگ بجھانے کی اضافی ذمہ داریوں کے حامل ملازمین کو مذکورہ بالا کے علاوہ ہر سال تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تربیت میں کم از کم مندرجہ ذیل شامل ہوں:
	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "ہنگامی کارروائی" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 4-6
	معیار
	ذمہ داریاں
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ہنگامی حالات کے لیے انجام دی گئی ایک ضبط تحریر شدہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	3. اطلاع/الارم سسٹم—ہر سہولت میں تشکیل یافتہ ہونا ضروری ہے۔ کم از کم، اس نظام میں شامل ہونا ضروری ہے:
	4. تربیت—سبھی ملازمین کو شروعاتی طور پر اور جب بھی منصوبے میں تبدیلی ہو تربیت حاصل کرنا ضروری ہے اور کم از کم اس میں شامل ہونا ضروری ہے:

	ہنگامی اہلکار: ہنگامی حالت میں اضافی کردار اور ذمہ داریوں کے حامل سبھی ملازمین کو خاص طور پر اپنے فرائض کے سلسلے میں تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔
	5. دستاویزات—

	واقعہ کے ریکارڈز: ہر سہولت کو کم از کم 5 سال تک واقعات کے ریکارڈ سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	دیگر ریکارڈز:
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "آتش زدگی سے تحفظ کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 1-6
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ خوابگاہ کے نظم و نسق کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو خوابگاہ کے نظم ونسق کے تقاضے تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین خوابگاہ کے نظم و نسق کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو خوابگاہ کے نظم و نسق کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو رہائش سے قبل انجام دی گئی ایک ضبط تحریر شدہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں خوابگاہ کے نظم ونسق کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:

	 رہائش ساخت کے لحاظ سے ٹھوس، اچھی مرمت میں، صاف محفوظ ہو اور ان عناصر کو سامنے رکھتےہوئے رہائشیوں کو محفوظ تحفظ فراہم کرتی ہو۔
	 رہائش میں مقامی ہنگامی جوابی اقدام والے اہلکاروں، بشمول آتش زدگی، طبی اور پولیس ایجنسیوں کی جانب سے مناسب جوابی اقدام کی لیاقتیں ہونا ضروری ہے۔
	 قیام کے ہر حصے کو کم از کم فی رہائشی 4 مربع میٹر کی جگہ نیز وہاں پر موجود ہر فرد کے لیے ذاتی اثرات کے نجی اسٹوریج کے التزامات فراہم کرنا ضروری ہے۔
	 قیام کے سبھی حصوں میں معقول روشنی اور بجلی کی خدمات فراہم ہونا ضروری ہے۔
	 سینیٹری کلیکشن اور کچرے کے ضیاع کے التزامات فراہم کرنا ضروری ہے۔
	 انفرادی بستر، چارپائیاں یا تختے (تہرے تختوں کی اجازت نہیں ہے) ہر رہائشی کو فراہم کرنا ضروری ہے۔
	 سہولت کی جانب سے فراہم کردہ بیڈنگ کا کوئی بھی سامان صاف اور محافظ صحت ہونا ضروری ہے۔
	 ہر صنف کے لیے سونے کی الگ جگہیں فراہم کرنا ضروری ہے۔
	 بیت الحلاء کی سہولیات ہر 15 رہائشی پر ایک بیت الخلاء کے تناسب میں فراہم کرنا ضروری ہے۔
	 بیت الخلاء کی سہولیات ہر قیام کی یونٹ سے 50 میٹر کے اندر ہونا ضروری ہے۔
	 بیت الخلاء کی سہولیات صنف کے لحاظ سے الگ ہونا اور اسی لحاظ سے نشان زد ہونا ضروری ہے۔
	 بیت الخلاء کی سہولیات کی ہر روز صفائی ستھرائی ہونا ضروری ہے۔
	 شاور اور دھلائی کے سبھی حصے میں پریشر والا، گرم اور ٹھنڈا قابل منتقلی پانی فراہم ہونا ضروری ہے۔
	 شاور اور دھلائی کے حصے ہر قیام کی یونٹ سے 50 میٹر کے اندر ہونا ضروری ہے۔
	 شاور ہیڈز کم از کم 1میٹر الگ اور ہر 15 مقیم افراد پر ایک شاور ہیڈ کے تناسب سے ہونا ضروری ہے۔
	 ہر قسم کی صنف کے لیے علاحدہ شاور اور دھلائی کی سہولیات موجود ہونا اور اسی لحاظ سے نشان زد ہونا ضروری ہے۔
	 شاور اور واش روم کا فرش غیر انجذابی مادوں سے تعمیر شدہ ہونا اور روزانہ اس کی صفائی ہونا ضروری ہے۔
	 ہنگامی کارروائی کے منصوبے نمایاں مقامات پر پوری سہولت میں آویزاں ہونا ضروری ہے جو کسی ہنگامی حالت میں انخلاء کے تفصیلی طریق کار پر مشتمل ہو۔
	 آگ بجھانے والے آلات آمادگی کی حد تک قابل رسائی مقام پر فراہم ہونا ضروری ہے جو قیام کے ہر حصے سے 30 میٹر سے زیادہ دور نہ ہو۔
	 ہر منزل پر نکاسی کے کم از کم دو راستے واضح طور پر نشان زد ہوں۔
	 آتش زدگی کی سالانہ مشقیں ضبط تحریر ہونا ضروری ہے۔
	 فرسٹ ایڈ کٹس فراہم کرنا اور ہر 50 مقیم افراد کے لیے 1 کٹ کے تناسب سے ہمہ وقت استعمال کے لیے آمادگی کی حد تک قابل رسائی ہونا ضروری ہے۔
	 مضرت رساں کیمیکلز کو صرف نامزد حصوں میں اسٹور کیا جائے۔
	3. تربیت—خوابگاہ میں مقیم افراد کو ہنگامی حالت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کی معلومات اور تربیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ تربیت میں درج ذیل کم از کم تقاضے شامل ہونا ضروری ہے:

	 ہنگامی منصوبہ عمل۔
	 آگ بجھانے اور فرسٹ ایڈ کے مقام کو سمجھیں اور ان کے استعمال کی جانکاری رکھیں۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "آتش زدگی سے تحفظ کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike "عمارت کا تحفظ" Code Leadership Standard۔
	 Nike "ہنگامی کارروائی اور منصوبہ بندی" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 1-9
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ غذا سے متعلق خدمت کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو غذا سے متعلق خدمت کے طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین غذا سے متعلق خدمت کے طریق کار میں تربیت یافتہ اور اس پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو غذا سے متعلق خدمت کے طریق کار پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت کو غذا سے متعلق خدمت کے ساتھ وابستہ خطرے کو کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل کرنا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:

	 ہر سال طبی معائنہ کروانا اور متعدی امراض سے پاک کے بطور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
	 متعدی امراض کی منتقلی کم کرنے کے طریق کار کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔
	 غذا تیار کرنے اور پیش کرنے کے وقت ہیئر نیٹ، دستانے اور عبا پہننا ضروری ہے۔
	 غذا کے رابطے میں آنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا اور جراثیم ربائی کرنا ضروری ہے۔
	 صاف اور جراثیم سے پاک ہونا ضروری ہے۔
	 میکانیکل ریفریجریشن ہو جو خراب ہونے لائق بچے ہوئے غذائی آئٹم سائٹ پر اسٹور کیے جانے پر کم از کم 5 ڈگری درجہ حرارت برقرار رکھنے کے قابل ہو۔
	 ایسے واش بیسن ہوں جو گرم اور ٹھنڈا دونوں ہی طرح کا جاری پانی فراہم کرتے ہوں۔
	 کھانا پکانے، پیش کرنے اور کھانے کے برتنوں کو ہر بار استعمال کرنے کے بعد صاف کرکے ان کی جراثیم ربائی کی جاتی ہے۔
	 میز پوش اور کاؤنٹرز کو ہر استعمال کے بعد صاف کرکے ان کی جراثیم ربائی کرنا ضروری ہے۔
	 حشرات اور کیڑوں کی ابتلاء سے پاک ہونا ضروری ہے۔
	 کوڑے کو لیک پروف، غیر انجذابی کنٹینرز میں پھینکیں اور محفوظ کریں جنہیں روزانہ خالی کیا جائے۔
	 پکانے کے تیل سینیٹری یا برساتی پانی والی نالیوں میں ہرگز نہ ضائع کیا جائے۔
	 غذائی خدمت سے متعلق کارکنان کو ریسٹ روم کا استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا اور جراثیم ربائی کرنا ضروری ہے۔
	 ایسے نشانات آویزاں ہونا ضروری ہے جو ریسٹ روم کا استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھونے کا تقاضہ کرتے ہوں۔
	3. تربیت—غذائی خدمت سے متعلق کارکنان کو غذا کے غیر مناسب رکھ رکھاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات سے متعلقہ معلومات اور تربیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس تربیت میں لازما شامل ہو:

	 خطرے کی تشخیص اور طریق کار کا جائزہ۔
	 غذائی تحفظ اور اسٹوریج کے تقاضے۔
	 ذاتی حفظان صحت۔
	 غذا سے پیدا ہونے والی بیماری اور متعدی مرض کی واقفیت۔
	 باورچی خانے کے تحفظ کے طرز عمل۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "آتش زدگی سے تحفظ کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike "عمارت کا تحفظ" Code Leadership Standard۔
	 Nike "ہنگامی کارروائی اور منصوبہ بندی" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 11-9
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ نگہداشت طفل کے طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو نگہداشت طفل کے طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین نگہداشت طفل کے طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو نگہداشت طفل کے طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو نگہداشت طفل کی سہولیات کے لیے اور بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ضبط تحریر شدہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے (جیسے ساکر اسکولز، ایونٹس، وغیرہ) جس میں کم از کم درج ذیل شامل ہے:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں نگہداشت طفل کے طریق کار نافذ ہونا ضروری ہے۔ کم از کم، ان میں شامل ہونا ضروری ہے:

	 ایونٹ آرگنائزر کو مقامی قانون کے تقاضوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔
	 فرسٹ ایڈ/CPR میں لیاقت یافتہ افراد دستیاب ہونا ضروری ہے۔
	 والدین کی جگہ پر کام کرنے کے لیے والدین/سرپرست کی تحریری منظوری تاکہ قانونی طور پر فرسٹ ایڈ/طبی معالجہ یا کاروں/بسوں یا نقل و حمل کی کسی دیگر شکل میں بچوں کو لے جانے کے لیے دیا جائے۔
	 والدین/سرپرست کے رابطے کی معلومات فائل میں ہونا ضروری ہے۔
	 ملازمت سے قبل کسی بھی ایسے ملازم کی اسکریننگ جو رات میں ہونے والے ایونٹ میں بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے یا براہ راست بچوں کو تربیت دے رہے ہوں گے (جیسے ساکر اسکولز)۔
	 بچوں کو صرف کسی مجاز والدین/سرپرست یا نامزد فرد کے ساتھ چھٹی دی جا سکتی ہے۔
	 عمارت کو مقامی قانونی تقاضوں اور یا Nike کے مناسب معیارات پر، جو بھی اعلی ترین معیار ہو، پورا اترنا ضروری ہے۔
	 سبھی گرم سطحیں حاجز ہونا ضروری ہے تاکہ بچے ان کے رابطے میں نہ آ سکیں۔
	 بچوں کی دسترس میں آنے والے بجلی کے آؤٹ لیٹس زیر استعمال نہیں ہونے پر دندانے والے خول کے ساتھ فراہم ہونا ضروری ہے۔
	 آگ والی جگہوں کی نگہبانی ہونا ضروری ہے۔
	 دوائیں، زہر اور دیگر مضرت رساں مادے ایک مقفل خانے میں اسٹور ہونا ضروری ہے۔
	 احاطوں کا ہمہ وقت صاف اور اچھی طرح سے برقرار رہنا ضروری ہے۔
	 موجود بچوں کے ساتھ ایک ماہانہ آتش زدگی کی صورت میں انخلاء انجام پانا ضروری ہے۔
	 بیرون میں کھیل والے حصے محفوظ اور مامون ہونا ضروری ہے اور کسی کھلے پانی یا گڈھوں کی گھیرا بندی یا ان کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔
	 پینے لائق پانی دستیاب ہونا ضروری ہے۔ پینے کی عام پیالیاں یا برتن ممنوع ہیں۔
	 ٹھنڈا اور گرم پانی جو 110 F (43 C) سے زائد نہ ہو بچوں کے لیے قابل رسائی لیویٹری فکسچرز میں سپلائی ہونا ضروری ہے۔
	 بیت الخلاء کی سہولیات صاف، بچوں کے لیے مناسب اور ہاتھ دھونے کی سہولیات کے ساتھ فراہم ہونا ضروری ہے۔ ہر 15 بچوں کے لیے ایک بیت الخلاء اور واش بیسن ہونا ضروری ہے۔
	 انفرادی صاف پالنے، چارپائیاں یا چٹائیاں (بچوں کی عمر اور نشوونما کی سطح کے لیے مناسب) اور صاف چادریں فراہم ہونا ضروری ہے۔ شام میں دیکھ بھال کے لیے، ہر بچے کو ایک ٹھوس، آب روک گدا فراہم ہونا ضروری ہے۔ پالنے، چارپائیوں اور چٹائیوں کے بیچ کم از کم 3 فٹ...
	 60 سے زیادہ بچوں والی تمام سہولیات کے لیے ایک کل وقتی تربیت یافتہ فسیلیٹی ڈائریکٹر ہونا ضروری ہے۔
	 ہر بچے کے لیے صحت کے ریکارڈز بشمول ٹیکہ کاریوں، دواؤں، متعدی امراض کی تفصیلات اور لا پرواہی یا خلاف معمول ضرر کا ثبوت سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ لا پرواہی یا خلاف معمول ضرر کے کسی بھی وقوعہ کی رپورٹ فسیلیٹی مینیجر کو دینا ضروری ہے۔
	3. تربیت—بچوں کے ساتھ کام کر رہے سبھی ملازمین کو تربیت حاصل کرنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:

	 خطرے کی تشخیص کا مجموعی جائزہ۔
	 بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھے طرز عمل۔
	 تحریری طریق کار۔
	4. دستاویزات—

	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "آتش زدگی سے تحفظ کا نظم و نسق" Code Leadership Standard۔
	 Nike "عمارت کا تحفظ" Code Leadership Standard۔
	 Nike "ہنگامی کارروائی اور منصوبہ بندی" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 21-9
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت میں ہوا کے اخراج کے اثرات کو کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل ہونا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	3. تربیت—ملازمین کو درج ذیل کی بابت واقفیت کی سطح کی تربیت حاصل ہونا ضروری ہے:
	4. دستاویزات—

	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت کو ممنوعہ مادوں کا استعمال کم یا ختم کرنے، بشمول کم از کم تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے طریق کار نافذ کرنا ضروری ہے۔
	3. تربیت— RSL کی تربیت لازمی ہے اور ہر سہولت میں متاثرہ ملازمین کے منظر ہر دو سال پر مطلوب ہے۔ کیمیکلز کے نظم و نسق کی تربیت بھی دستیاب ہے۔ تربیتی ہدایات اور رسائی www.nikeincchemistry.com پر موجود ہیں۔
	4. دستاویزات—

	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت کو مضرت رساں سامانوں کے ساتھ وابستہ خطرے کو کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل کرنا ضروری ہے، جس سے،کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:
	3. تربیت—مضرت رساں سامانوں کے ساتھ کام کر رہے ملازمین کو ہر سال اور مضرتیں، کارروائیاں یا طریق کار کبھی بھی تبدیل ہونے پر اس میں تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اس تربیت میں لازما شامل ہو:
	4. دستاویزات—
	دیگر ریکارڈز:


	معیار
	 لائسنس یافتہ اور قابل مضرت رساں کچرے سے متعلق ٹرانسپورٹرز، ری سائیکلرز اور ضیاع کی سہولیات کا انتخاب کرنے کے لیے اور یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ ذمہ دار ماحولیاتی نظم و نسق کے طرز عمل پر گامزن ہیں (جیسے زمین پر یا پانی میں کھلے طور پر ضائع کرنے کی اج...
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ مضرت رساں کچرے سے متعلق طریق کار فروغ یافتہ اور نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو مضرت رساں کچرے سے متعلق طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین مضرت رساں کچرے سے متعلق کارروائیوں اور طریق کار میں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہتے ہیں۔
	ملازمین کو مضرت رساں کچرے سے متعلق کارروائیوں اور طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ایک ضبط تحریر شدہ انجام یافتہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر مہینے 100 کلو گرام (220 پونڈ) یا اس سے زیادہ کچرا پیدا یا اسٹور کرنے والی سہولت کو مضرت رساں کچرے کے ساتھ وابستہ خطرے کو کم یا ختم کرنے کے لیے طریق کار نافذ العمل کرنا ضروری ہے، جس سے، کم از کم، درج ذیل کا احاطہ ہونا ضروری ہے:

	a. اسٹوریج ایریا کا محفوظ ہونا ضروری ہے
	b. اسٹوریج ایریا میں معقول ہوا داری اور قابل رسائی ہنگامی آنکھ کی دھلائی اور شاور اسٹیشنز ہونا ضروری ہے
	c. کھانے، سگریٹ نوشی کرنے یا پینے کی ممانعت بتانے والے نشانات آویزاں کرنا ضروری ہے
	d. مضرت رساں کچرے والے حصوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے
	e. کل کنٹینر کا حجم 55 گیلن (208 لیٹر) سے زائد ہونے پر ثانوی کنٹینمنٹ کا حجم سب سے بڑے والے کنٹینر سے کم از کم 110% زیادہ ہونا ضروری ہے
	f. بہاؤ کے جوابی اقدام والے آلات بشمول لازمی ذاتی حفاظتی آلات (PPE) مضرت رساں کچرے کے اسٹوریج ایریا کے قریب واقع ہونا ضروری ہے
	g. شعلہ گیر اور احتراق پذیر کچرے کو آگ پکڑنے والے مآخذ سے الگ اسٹور کرنا ضروری ہے
	h. غیر مطابقت پذیر کچرے کو لازما الگ کر دیا گیا ہو
	i. کنٹینرز کے بیچ میں معقول بغلی راستے جگہ برقرار رکھنا ضروری ہے
	j. کنٹینرز ایک دوسرے کے اوپر انبار کیا ہونا نہیں چاہیے
	k. مضرت رساں کچرے کے اسٹوریج کی جگہ غیر مضرت رساں کچرے سے الگ رکھنا اور سٹا کر نہیں رکھنا ضروری ہے
	a. کنٹینرز کا غیر متاثرہ سطح پر اسٹور ہونا ضروری ہے
	b. کنٹینرز اور کچرے مطابقت پذیر ہونا ضروری ہے
	c. کنٹینرز اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے
	d. سبھی کنٹینرز پر مضرت رساں کچرے کا بشمول کچرےکی نشاندہی اور مضرتوں کا لیبل لگا ہونا ضروری ہے
	e. ڈھکن ہمہ وقت بند رکھنا ضروری ہے سوائے اس وقت کے جب کچرے کو منتقل کیا جا رہا ہو
	3. تربیت
	4. دستاویزات—

	ضیاع کے ریکارڈز: مضرت رساں کچرے کے ریکارڈز میں شامل ہونا ضروری ہے: سامان کا نام؛ طبعی حیثیت؛ کوئی متعلقہ مضرتیں (شعلہ گیر ، اکال، زہریلا، یا ردعمل کرنے والا)؛ ٹریٹمنٹ/ضیاع کے لیے ترسیل کی تاریخ اور مقدار؛ ماخذ کے مقام/کچرا پیدا کرنے والے، ٹرانسپورٹر، ...
	تجویز کردہ طرز عمل کے بطور جہاں خصوصی طور پر نشاندہی کر دی گئی ہو اس کو چھوڑ کر، یہ Code Leadership Standard کم از کم معیارات طے کرتا ہے - سپلائرز کو قابل اطلاق اعلی تر قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنا ضروری ہے اور انہیں خود اپنے ایسے طرز عمل فروغ دینے کی ...
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike “Hazardous Materials” Code Leadership Standard.
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 2-9
	 Nike کچرے سے متعلق وینڈر کے نظم و نسق اور قدر پیمائی کا رہنما
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ٹھوس کچرے کو کم اور ان کا نظم کرنے کے لیے طریق کار، فروغ یافتہ، نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو ٹھوس کچرے کی کارروائیاں اور طریق کار تشکیل دینا، اسے برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین ٹھوس کچرے کی کارروائیوں اور طریق کار کی تربیت حاصل کرتے اور اس کے تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں۔
	ملازمین کو ٹھوس کچرے سے متعلق کارروائیوں اور طریق کار پر کاربند رہنا ضروری ہے۔
	تعریفات
	تقاضے
	1. خطرے کی تشخیص—ہر سہولت کو ٹھوس کچرے کے لیے انجام دی گئی ایک ضبط تحریر شدہ سالانہ خطرے کی تشخیص رکھنا ضروری ہے جس میں کم از کم شامل ہو:
	2. پالیسیاں اور طریق کار—ہر سہولت کو ایسے طریق کار فروغ دینا اور نافذ کرنا ضروری ہے جس میں، کم از کم، درج ذیل شامل ہو:

	 مضرت رساں کچرے کو شناخت کرنا
	 ری سائیکلنگ کے لیے اکٹھا کردہ سامان کی نشاندہی کرنا اور ان کی آلودگی کو روکنا
	 ٹھوس کچرے کا مناسب نپٹارہ، اسٹوریج، دستاویزات اور ضیاع کی تکنیکیں اور طریق کار
	 ماخذ پر تخفیف کے لیے عملدرآمد سے متعلق مخصوص طریق کار
	 ذاتی حفاظتی آلات کا استعمال
	ضیاع اور ری سائیکلنگ کے ریکارڈز: ٹھوس کچرے کے ضیاع اور ری سائیکلنگ کے ریکارڈز کم از کم 3 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ ریکارڈوں میں کھیپ کی کثرت نیز کچرے کی وضاحت، حجم، ترسیل کی تاریخ اور یہ شامل ہونا ضروری ہے کہ آیا یہ ضیاع یا ری سائیکلنگ کے لیے ب...
	تجویز کردہ طرز عمل کے بطور جہاں خصوصی طور پر نشاندہی کر دی گئی ہو اس کو چھوڑ کر، یہ Code Leadership Standard کم از کم معیارات طے کرتا ہے - سپلائرز کو قابل اطلاق اعلی تر قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنا ضروری ہے اور انہیں خود اپنے ایسے طرز عمل فروغ دینے کی ...
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike "ٹھوس کچرا" Code Leadership Standard۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 20-2
	 Nike کچرے سے متعلق وینڈر کے نظم و نسق اور قدر پیمائی کے رہنما خطوط
	 Nike کچرے کے کم از کم پروگرام کا دستی کتابچہ
	معیار
	ذمہ داریاں
	لوکیشن/فسیلیٹی مینیجر کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ گندے پانی کے اخراج کا نظم اور اسے کم کرنے کے لیے طریق کار، فروغ یافتہ، نافذ العمل ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔
	HSE کے نمائندہ کو گندے پانی کے نظم و نسق سے متعلق طریق کار تشکیل دینا، برقرار رکھنا اور اس کا بندوبست کرنا ضروری ہے
	مینیجرز اور سپروائزرز کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ملازمین گندے پانی کا نظم و نسق کرنے کی کارروائیوں اور طریق کار کی باقاعدہ تربیت حاصل کرتے اور اس کے تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں۔
	ملازمین کو گندے پانی کے نظم و نسق کی کارروائیوں اور طریق کار کے تقاضوں پر کاربند رہنا ضروری ہے
	تعریفات
	تقاضے
	a. گندے پانی کے ٹریٹمنٹ کے لیے مستعمل ہر قسم کے آلات کی تعریف بیان کریں اور ثابت کریں کہ یہ گندے پانی میں شامل آلائش کو ٹریٹ کرنے کے لیے مناسب ہے۔
	b. تصدیق کریں کہ تازہ پانی، ٹھنڈا کرنے والے پانی، برساتی پانی یا مینوفیکچرنگ کی کارروائی سے صاف بہتے ہوئے پانی کے ساتھ گندے پانی کی آمیزش نہیں ہوتی ہے۔ آمیزش آلودگی پر قابو پانے کا قابل قبول طریقہ نہیں ہے۔
	c. گندے پانی کے ٹریٹمنٹ سے متعلق آلات کے لیے ایک ضبط تحریر شدہ معائنہ اور مینٹیننس کا شیڈیول۔
	 گندے پانی کے اخراج، بہاؤ کے مقامات اور ماخذ کی قسمیں۔
	 بے قابو اخراج سے ماحول پر پڑنے والے نتائج۔
	گندے پانی کے ٹریٹمنٹ کے نظام (نظاموں) کو چلانے اور دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ملازمین کو اوپر بیان کردہ تربیت نیز درج ذیل کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔
	 ذاتی تحفظ کے سامان کا استعمال۔
	 تازہ پانی کے ٹریٹمنٹ کے آنے والے آلات بشمول تازہ پانی کی ری سائیکلنگ کے آلات کی آپریٹنگ اور مینٹیننس
	 گندے پانی کے حیاتیاتی ٹریٹمنٹ کے نظاموں بشمول عملدرآمد سے متعلق ڈیٹا کی جمع آوری کا کام اور اس کی دیکھ بھال
	 نمونہ سازی کی مناسب تکنیکیں اور طریق کار۔
	 ایسے انحرافات کو حل کرنے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے ازالہ نقص کاری اور بنیادی وجہ کا تجزیہ جس کا نتیجہ گندے پانی کی عدم تعمیل کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔
	 کارروائی میں ہونے والے انحرافات اور عدم تعمیل کو حل کرنے کے لیے اصلاحی منصوبہ عمل کی تیاری۔
	e. گندے پانی کی جانچ کے لیے لیباریٹری کے تجزیاتی نتائج کم از کم 5 سال تک یا بالکل تازہ ترین نتائج سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	f. جمع شدہ کیچڑ کے لیے ضیاع سے متعلق دستاویزات کم از کم 5 سال تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔
	حوالے:
	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 16-2
	 ZDHC ویسٹ واٹر گائیڈ لائن، www.zdhc.org
	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	4. دستاویزات—

	معیار
	ذمہ داریاں
	تعریفات
	تقاضے
	خطرے پر مشتمل PCBs۔
	دیگر ریکارڈز:

	 قابل اطلاق وفاقی اور مقامی قوانین اور ضوابط۔
	 Nike کا ESH کا دستی کتابچہ، صفحہ 14-2

