HSE ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ

ਸੀਿਮੰਟ
ਿਨਰਮਾਣ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੰ. 26 (ਸੋਧ 2)
ਲਈ, ਜੇ ਸੀਿਮੰਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ-ਥੋੜਹ੍ੇ ਅੰਤਰਾਲ ਮਗਰੋਂ ਧੋ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਹੈਕਸਾਵੇਲੈਂਟ ਕਰ੍੍ੋਮੀਅਮ ਪਰ੍੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸੀਿਮੰਟ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੀਿਮੰਟ (ਜਾਂ ਸੀਿਮੰਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੀਿਮੰਟ
ਮਸਾਲੇ, ਪਲਾਸਟਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਅਲਰਿਜਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਸਾੜ

ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ

ਿਗੱਲਾ ਸੀਿਮੰਟ ਸਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਿਗੱਲੇ ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ
ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਗੱਲਾ ਸੀਿਮੰਟ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ
(ਿਚੰਬਿੜਆ) ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇ
ਸੀਿਮੰਟ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਿਡਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾੜ ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਬੜੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਕਨ ਗਰਾਫਟ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਲਮ) ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਿਮੰਟ
ਦੇ ਿਛੱਟੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਸਾਇਣਕ ਸਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਿਮੰਟ ਿਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
O
O
O

ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ;
ਧੂੜ-ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ; ਅਤੇ
ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ
ਿਗੱਲੇ ਸੀਿਮੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ (ਚੰਮ ਜਲਣ) ਅਤੇ ਸਾੜ, ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧੂੜ-ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਸੀਿਮੰਟ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੈਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਨ
ਸਮੇਂ। ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਅਤੇ
ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੈਬਿਲੰਗ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਿਸਿਲਕਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕੰਸਟਰ੍ਕਸ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਸ਼ੀਟ 36 (ਸੋਧ1) (Construction Information Sheet 36 (rev1) ਿਵੱਚ
ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ
ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਲਾਲ, ਖਰੀਂਡ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ (ਤਰੇੜਾਂ ਵਾਲੀ) ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਿਮੰਟ
ਦੋ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ (ਤਰੀਿਕਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਡਰਮੇਟਾਇਟਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਣ ਅਤੇ ਅਲਰਜੀ।
ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ (Irritant dermatitis) ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਣ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਬਰੀਕ ਅੰਸ਼, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੀਿਮੰਟ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਜਰੀ-ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ
ਿਛੱਲ ਕੇ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਥਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਲਰਿਜਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਪਰ੍੍ਤੀ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
(ਪਰ੍ਭਾਿਵਕ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸੀਿਮੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਚ ਅਤੇ ਿਖਚਾਅ ਵਰਗੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ, ਿਪੱਠ, ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਥੈਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਢੋਂਦੇ
ਸਮੇਂ, ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਰਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮਾੜੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਅਲਰਿਜਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਸੀਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਕਸਾਵੇਲੈਂਟ ਕਰ੍ੋਮੀਅਮ
(hexavalent chromium) (ਕਰ੍ੋਮੇਟ) ਪਰ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟੀ (ਸਤਹੀ) ਪਰਤ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਕਸਾਵੇਲੈਂਟ ਕਰ੍ੋਮੀਅਮ ਮਰਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਲਰਿਜਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 5% ਤੋਂ 10% ਫੀਸਦੀ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸੀਿਮੰਟ ਪਰ੍ਰ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ,
ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਕਸਾਵੇਲੈਂਟ ਕਰ੍ੋਮੀਅਮ ਪਰ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਭਿਵੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣਾ ਿਕੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਕ ਨਾਲ
ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੋਰ
ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ

ਚਮੜੀ ਸੰਪਰਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਿਮੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਟੌਤੀ
(ਕਾਟਕ) ਜਾਂ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਿਵੱਚ ਦੂਿਸ਼ਤ (ਮਲੀਨ) ਸਤਹਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਿਮੰਟ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਤਰੀਕਾ ਚਮੜੀ ਨੂੰ
ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਧੋ
ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਸੰਕ (Sinks) ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੂਹਣੀ ਤਕ ਬਾਹਵਾਂ ਧੋਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ (ਜਾਂ ਕੋਸਾ) ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ
ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਬਲਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧੂੜ-ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਧੂੜ-ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਿਮਸ਼ਰਤ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਿਨਯੰਤਰਣ
ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦਸਤਾਨੇ ਸੀਿਮੰਟ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਨਰਮਾਣ ਜਗਹ੍ਾ
ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਦਸਤਾਨੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ ਸੀਿਮੰਟ, ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਸਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪਤਲੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੀਿਮੰਟ
25 ਿਕਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੈਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ
ਿਵੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੌਇਅਰਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਿਸਹਤ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਮਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗੱਲੇ ਸੀਿਮੰਟ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ
ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਿਸਜ਼ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਟੂ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1999 (ਿਸਹਤ ਲਈ
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਦੇ ਿਨਯਮ 1999) (Control of
Substances Hazardous to Health Regulations 1999) ਅਤੇ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਟ ਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1999 (ਕੰਮ ਤੇ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਨਯਮ 1999) (Management of
Health and Safety at Work Regulations 1999) ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਇੰਪਲੌਇਅਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ।

ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ:
O
O

O

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ;
ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ
ਸਕਣ; ਅਤੇ
ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ।

ਕੰਸਟਰ੍ਕਸ਼ਨ (ਹੈਲਥ, ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1996 [ਿਨਰਮਾਣ
(ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ) ਿਨਯਮ 1996] [Construction (Health,
Safety and Welfare) Regulations 1996] ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਿਨਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਢੁਕਵੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਲਆਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਗਦੇ ਗਰਮ
ਅਤੇ ਠੰਡੇ (ਜਾਂ ਕੋਸੇ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜੇ
ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸੀਿਮੰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਮ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਨਤੀਜੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਪਲੌਇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ’, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਸਨਲ ਪਰ੍੍ੋਟੈਕਿਟਵ ਇਕਿਵਪਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1992 (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ 1992) (Personal
Protective Equipment at Work Regulations 1992) ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਇੰਪਲੌਇਅਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ (ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ), ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ।

ਇੱਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇੰਪਲੌਇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਸੀਿਮੰਟ-ਸਬੰਧਤ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਪਲੌਇਅਰ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸ) ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਂਡਿਲੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1992 (ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮ 1992) (Manual Handling Operations
Regulations 1992) ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੌਇਅਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ।

ਇੰਪਲੌਇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੈਂਿਡਕਸ ਟੂ ਿਦ ਜਨਰਲ ਸੀਓਐਸਐਚਐਚ
ਅਪਰੂਵਡ ਕੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰ੍ੈਕਿਟਸ (Appendix to the General COSHH
Approved Code of Practice) ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹਵਾਲੇ)। ਇੰਪਲੌਇਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ
‘ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ’ ਜਾਂ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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