令和元年度厚生労働省外国人労働者安全衛生教育教材作成事業
मत्स्य व्यवसाय (माछा माने, डुुंगा चलाउने र जलीय कृषि) का कामर्ारहरूका लागग र्र्
ा ना रोकथाम:
ु ट
सुरक्षा र सफाइ
पररचय
यस हातेपुल्स्तकाले (तपाईँले) माछा मानेलगायतका काम गदाा आईपना सक्ने सुरिा र स्वास््यसम्बन्धी समस्याका
बारे मा जानकारी प्रस्तुत गदा छ । (तपाईं) कामदारहरूले आफनो सुपरभाइजर वा उद्योगको व्यवस्थापन पिले ददएका
सुरिासम्बन्धी ननदे शनहरुको पालना गनुक
ा ा साथसाथै आफनो सुरिाको सवालमा आफैँ पनन सचेत र सक्रिय हुनुपदा छ ।
यस हातेपुल्स्तकामा प्रस्तुत गररएका जानकारीलाई ध्यानपूवाक पढी त्यसको मनन र कायाान्वयन गनह
ुा ु नेछ र आफूलाई
सरु क्षित र गचन्तामक्
ु त राखी पाररवाररक खस
ु ी कायम गनह
ुा ु नेछ भन्ने हामीलाई आशा छ ।

※ यस हातेपुल्स्तकामा जापानी भाषाको प्रनत (कपी) समेत संलग्न भएकाले यसमा उललेख गररएका जानकारीका
सवालमा कुनै प्रश्न वा ल्जज्ञासा भएमा (तपाईँ) कामदारहरूले आफनो उद्योगको जापानी सप
ु रभाइजरसँग पनन
सोध्नसक्नुहुनेछ ।
१. मत्स्य उद्योग र मत्स्य व्यवसायमा प्रयोग हुने जहाजमा काम गर्ाा
१. जहाजमा आउँ दै गदाा ध्यान ददनह
ु ोस ।
१) जहाजको चाल र सामुदिक छालका सम्बन्धमा ।
हावाको वेग र बहावका कारण समुिमा समय–समयमा छाल आउने गदाछ र यस्तो छालका कारण सामुदिक सतहको चालमा
पनन जदिलता आउँ छ । यस्तो छाल जहाज नै हल्ललने गरी जुनसक
ु ै ददशाबाि पनन आउन सक्दछ, जसले गदाा जहाजको चालक
दल र अन्यसमेतलाई घाइते तुलयाउन सक्दछ । जहाजको चाल अप्रत्याशशत छ भने यस्तो गनतलाई हावाको तरं ग, पानीको बहाव
र हावा बदहरहे को ददशाको अवस्थाले ठूलो प्रभाव पादाछ । (चालकदलका सबै सदस्यहरूले यसलाई ध्यानमा राखी आकल्स्मकताका
लागग तयार रहनप
ु दाछ ।)
जहाज अपेक्षित गनतमा छ भने पनन त्यसलाई पानीको छाल र तरंगले जुनसुकै बेला हान्न सक्छ । तसथा चालक दलका
सदस्यहरुले हरे क समय आफनो नल्जकको र वररपररको वस्तुल्स्थनतलाई ननयालीरहे को हुनुपछा र सावधान भईरहनुपछा ।
तत्कालीन वस्तुल्स्थनतलाई कसरी सम्हालने भन्ने जानकारीको अभाव हुँदा दघ
ा नाको सम्भावना प्रबल हुन पुग्छ ।
ु ि

जहाज र सामुदिक छाल को गनत ल्स्थर अवस्थामा रदहरहन्छ भन्ने हुँदैन । अप्रत्याशशत छाल आउने र बहाव बढने सम्भावना

पनन सधैँ रदहरहन्छ । जहाज चालक दलका सबै सदस्यहरुले यसप्रकारको सम्भाववत अवस्थाका बारे मा सधैँ सचेत भइरहनप
ु दाछ र
आकल्स्मक अवतरणका लागग तयारी अवस्थामा रहनुपदाछ । तपाईँ (कामदारहरु) ले म त अनभ
ु वी व्यल्क्त हुँ, त्यसैले मलाई केही
हुँदैन भनेर कदहलयै पनन नसोच्नुहोस ।

डेकमा काम गदाा खतराको जानकारी पाउनका लागग सधैँ सावधान भईरहनुपछा । समुिमा खस्न सक्ने सम्भावनालाई
आत्मसात गरी सधैँ लाइफ ज्याकेि लगाएर मात्रै काममा जानुहोस । ववशेष गरी रातको समयमा माछा माने काम सञ्चालन गदाा
डेकलाइिले पानीको सतहलाई स्पष्ि रुपमा दे ख्न गाह्रो हुने भएकाले त्यसबेला झनै सचेत हुनुपदाछ र लाइफ ज्याकेि अननवाया
लगाउनप
ु दाछ ।

○

प्रथमतः आफ्नो िाउको जोगाउनुहोस！①

○

सुरक्षित मागा कुन हो ? ②

○

शसँढीबाि तल र मागथ गदाा यी तीन ननयमहरू को पालना गनह
ुा ोस । ③
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○

जहाजको हलचल अननयशमत हुन्छ । ④

○

डेकमा काम गदाा (तपाईं) कामदारहरूले सधैं आवश्यक अनस
ु ार लाइफ ज्याकेि वा सेफ्िी बेलि लगाउनु पदाछ । आवश्यक पनाासाथ
सुरिा डोरीको प्रयोग गरी बशलयोसँग बाँध्नुपदाछ । ⑤

○

जहाजको हलचल ठुलो (अननयल्न्त्रत) हुँदा खस्न सक्ने वस्तुहरूलाई उगचत स्थानमा राम्रोसँग बाँधेर राख्नुपदाछ । ⑥

२) सरसफाइ र ्वच्छतालाई आफ्नो बानी बनाउने र सधैँ अनुशासनमा रहने ।
ननरन्तर सञ्चालनमा रहने जहाजलाई पानीको छाल वा तरं गले ननरन्तर प्रहार गरररहने भएको हुँदा त्यस्ता जहाजलाई सुगदठत र
स्वच्छ गरी ननरन्तर सफाइ गनप
ुा दाछ । यदद डेक िेत्र सुगदठत, सफा र स्वच्छ छै न भने (तपाईँ) चालक कामदारहरू त्यस डेकमा रहेका
हल्ललने वस्तुमा ठोल्क्कने, गचप्लने र लडने सम्भावना हुन्छ ।
१) व्यव्थापन
कायािेत्रमा के–कस्ता वस्तुहरु आवश्यक छन र के–कस्ता आवश्यक छै नन भनी छुियाउनु र अनावश्यक वस्तुको ननपिारा लगाउनु नै
व्यवस्थापनको उद्दे श्य हो । माछा माने व्यवसायका कामदारहरूले पनन आफनो कायािेत्र (जहाज) मा के आवश्यक पछा र के पदै न भनी
छुियाउनुपदाछ । समुिमा ववशभन्न प्रकारका फोहोर फालन कानुनले नै ननषेध गरे को हुँदा (तपाईँ) कामदारहरूले पनन यसबारे मा सचेत
हुन, आफना सप
ु रभाइजर वा मागथलला स्तरका कमाचारीलाई सोध्न र उनीहरुको ननदे शनको पालना गना आवश्यक हुन्छ । ⑦
२) ्वच्छता
स्वच्छता भनेको आफूलाई चादहने वस्तुहरु आवश्यक परे को समयमा सल्जलै पाइने गरी सुरक्षित तवरबाि राख्नु हो ।हरे क प्रकारका
जहाजको आफनै प्रकारका स्वच्छता का मापदण्डहरु हुन्छन । (तपाईँ) कामदारहरूले पनन आफनो जहाजको स्वच्छताका मापदण्डलाई
बझ
ु न, गहौँ खालका वस्तह
ु रु एवं हलक
ु ा खालका वस्तह
ु रु कहाँ–कहाँ राख्दा सरु क्षित र सहज हुन्छ भन्ने बझ
ु न आफना उच्चपदस्थ वा
सुपरभाइजरका ननदे शनहरुको पालना गनप
ुा दाछ । ⑧
३) सरसफाइ
सरसफाइ भनेको कुनै ठाउँ बाि फोहोर हिाउनु र त्यस ठाउँ लाई सफा राख्नु हो । डेक िेत्रमा माछा माने काया सञ्चालन गने िममा
माछाको रगत र मैलाले फोहोर र दग
ु ल्ा न्धत हुनसक्छ । यदद सो िेत्रलाई उगचत क्रकशसमले सफा गररएन भने त्यहाँ ठोक्रकने, गचप्लने,
खस्ने वा त्यस्तै प्रकारका गम्भीर दघ
ा ना हुन सक्छन । ⑨
ु ि
४) राम्रो सरसफाइ व्यवहार
राम्रो सरसफाइ व्यवहार आफनो लुगाकपडा, हातगोडा, प्रयोगमा आउने भान्साका सामग्रीहरु एवं व्यल्क्तगत सरसफाइका ववषयसँग
सम्बल्न्धत उच्चस्तरको सरसफाइ व्यवहारसँग सम्बल्न्धत छ । सम्भाववत रोगबाि बच्नका लागग यस्तो व्यल्क्तगत सरसफाइ
अत्यावश्यक छ । ⑩
५) अनुशासन
अनुशासन भनेको कायािेत्रलाई व्यवल्स्थत, सुगदठत, स्वच्छ र सफा बनाउने बानीव्यवहारसँग सम्बल्न्धत ववषय हो । जहाजमा सुरिा
र सरसफाई कायम गनाका लागग यस्तो अनुशासन एकदमै आवश्यक हुन्छ ।
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२. खतरायुत्त व्तुहरू र सुरक्षा सुंकेतहरू ।
१) खतरायक्
ु त व्तुहरूको प्रयोग र व्यव्थापन ।
जहाजमा उच्चचापयुक्त ग्यास, अत्यगधक प्रज्ज्वलनशील सामग्रीहरु, ववषाक्त पदाथाहरु लगायत धेरै
क्रकशसमका खतरायक्
ा
ु त वस्तह
ु रू हन्छन । (तपाईँ) कामदारहरूले यस्ता खतरायुक्त वस्तुलाई सावधानीपूवक
प्रयोग गनुप
ा दा छ । यसका लागग चेतावनीका संकेतहरु र आफूहरुभन्दा उच्चतहका कमाचारीहरुको ननदे शन र
सललाह अनुसार चलनु उपयक्
ु त हुन्छ ।

उच्चचापयक्
ु त ग्यास: उच्चचापयुक्त ग्यासअन्तगात वेल्लडङ कायाका लागग प्रयोग हुने एशसदिशलन ग्यास,

क्रिज वा रे क्रिजेनि
े रमा प्रयोग हुने ग्यासहरु, खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यास आदद पदाछन । यस्ता
उच्चचापका ग्यासहरुबाि आगलागी हुन सक्ने, ववष्फोि हुन सक्ने, ग्यासबाि ववषाक्तता फैलन सक्ने,

ननस्साशसन सक्ने वा शीतदं श (शीतलता नास हुने) हुन सक्नेजस्ता खतरा आईलाग्न सक्दछन । त्यसकारण
(तपाईँ) कामदारहरूले अनतआवश्यक नपरे सम्म त्यस्ता उच्चचापयक्
ु त ग्यासहरुलाई यताउता नसानह
ुा ोस,

ग्यासका शसशलण्डरहरुलाई उगचत ठाउँ मा कशसलोसँग राख्नुहोस र ग्यासको पाइप वा भालवलाई दबाब पने
काम नगनुह
ा ोस ।
प्रज्जज्जवलनशील पर्ाथाहरु: प्रज्ज्वलनशील पदाथाअन्तगात इल्न्जनमा प्रयोग हुने इन्धन, मट्दितेल,

रङलगायतका वस्तुहरु पदा छन । यस्ता प्रज्ज्वलनशील वस्तुहरुलाई भण्डारिेत्रको नल्जक नलयाउनुहोस ।

षविाक्त पर्ाथा: ववषाक्त पदाथा अन्तगात डाइलयुि सलफयुररक एशसड, समुिी पानी पाइपमा प्रयोग हुने
फलयड
ु र डडस्केशलङ एजेन्ि आदद पदाछन । ग्यासमा सास फेदाा वा रासायननक तरल पदाथालाई छुँदा

ववषाक्तता वा जलन हुन सक्छ । यस्ता पदाथाहरुकको प्रयोग गदाा चश्मा, एशसडप्रनतरोधी पञ्जा लगायतका
सुरिाका सामग्रीहरुको प्रयोग गनप
ुा दा छ । कीिाणुनाशकका लागग सफाई एजेन्िहरू प्रयोग गदाा पनन उगचत
सुरिा र सावधानी अपनाउनुपदा छ ।
अन्य खतरायक्
ु त सामग्रीहरु: माछा माने व्यवसायमा काम गने कामदारहरू साका, ल्स्िनग्रे बाबा आददको
दाँत, दहम गँगतो (स्नो ियाबको) पञ्जा, िुना माछाको पखेिा आददका कारण घाइते भएका धेरै घिनाहरु
घदिसकेका छन । त्यस्ता खतरायुक्त जीव वा सामग्रीको शसधा सम्पकाबाि िाढा रहनु र सुरिा सावधनीका
उपायहरुको अभ्यास गनुा (तपाईँ) कामदारहरूका लागग आवश्यक छ ।
२) सुरक्षा सुंकेतहरू
कायािेत्रमा सरु िाका धेरै संकेतहरु राखखएका हुन्छन, दघ
ा नाबाि बच्नका लागग त्यस्ता सरु िा संकेतका
ु ि

अथा बझ
ु नु (तपाईँ) कामदारहरूका लागग एकदमै महत्वपण
ू ा हुन्छ । ववशभन्न प्रकारका सरु िा संकेतहरुमध्ये
केहीलाई जानकारीका लागग यहाँ प्रस्तुत गररएको छ ।
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यी सुरिा संकेतका सूची हामीले जीआईएस जेि ९१०४ (JIS Z9104) का सुरिा संकेतबाि शलएका हौँ ।
ननषेधात्मक संकेतहरू : यस्ता संकेतहरूले कुनै स्थानमा प्रवेश गना वा कुनै काया गना ननषेध गदा छ ।

आगो प्रनतबल्न्धत

प्रवेश नगनुह
ा ोस

मागा प्रनतबल्न्धत

चेतावनी संकेतहरू : यस्ता संकेतहरुले सम्भाववत खतरायक्
ु त अवस्थाको चेतावनी ददने गदा छ ।

ववषाक्त पदाथा

खस्नुको जोखखम

इलेल्क्िक झिका जोखखम

प्राथशमक उपचारको

सामान ननकासी मागा

सुरिा ल्स्थनत गचन्ह : आकल्स्मक ननकास, प्राथशमक उपचार (फस्ि एड) र स्िे चर राखेको स्थान आदद को संकेत गदा छ ।

आकल्स्मक ननकास

आगोबाि सरु क्षित रहने संकेतहरु : यस्ता संकेतहरुले आगलागी भइहालेमा आगो ननभाउनका लागग प्रयोग हुने
फायरफाइदिङका सामग्रीहरु र ती सामग्रीहरु रहने स्थानको संकेत गदा छ ।

आगो ननभाउने उपकरण
अननवाया काया संकेतहरू :

फायर हाइड्रान्ि
यस्ता संकेतहरुले कायािेत्रमा रहँदा अनुसरण गनप
ुा ने कायाका ववषयमा ननदे श गदा छ।

सुरिा हे लमेि लगाउनुहोस

मास्क लगाउनुहोस

सुरिा चश्मा लगाउनुहोस

अन्य खतरनाक िेत्रहरू पहें लो र कालो रं ग वा डोरीले गचनो लगाइएको हुन्छ, जुन तल गचत्रमा दे खाएको छ ।

३. उपयुक्त कपडा र सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गनुाहोस ।

○ खुला बाहुला नेि होलरमा समानतयो । ⑪

○ ज्याकेि रोलरमा समानतयो । ⑫
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(तपाईँ) कामदार सदस्यहरूले कामको समयमा तोक्रकएको कपडा, सरु िा जत्त
ु ा र रबरका बि
ु हरु पदहररनु आवश्यक हुन्छ ।

मेशसनमा अलझाउने वा पक्रिने समस्याबाि बच्नका लागग बाहुलाजन्य कपडाका र ज्याकेिका िाँक (बिन) हरु बन्द गनप
ुा दाछ ।

कायािेत्रमा रहँदा लाइफ ज्याकेि, सुरिा बेलि, लाइफलाइन्स र हे लमेिजस्ता सुरिाजन्य उपकरणहरुको प्रयोग गनुा अत्यावश्यक
हुन्छ ।

○ सेफ्िी बेलि प्रयोग गदाा तपाईँलाई
थाहा हुनुपदाछ क्रक डोरीअवशोषकको लम्बाई
१ शमिर भन्दा बदढ आवश्यक छ भनेर
ववचार गनुा पछा ।

○ हे लमेिले उडने वा झने वस्तुहरुबाि
(तपाईँ) कामदारहरूको िाउकोको रिा गदाछ
। मुहार ढाल (फेस शसलड) ले (तपाईंको)
आँखा र अनह
ु ारलाई माछा र माछा माने
ववशभन्न उपकरणबाि बचाउँ छ ।
○

रे नकोिको बाहुला र तुनाहरु सुरक्षित रुपमा जोडडएको हुनुपदाछ । कायािेत्रमा प्रयोग हुने लाइफ ज्याकेि रे नकोि मागथ
लगाउनुपछा । ⑬

○

कायािेत्रमा जाँदा (तपाईँले) प्रयोग गने रबर बि
ु वा सरु िा बि
ु हरुको प्रनतरोधात्मक ताउहरु (बि
ु को तललो भाग) सरु क्षित छ क्रक
छै न भनी यक्रकन गनह
ुा ोस । (जस्तो क्रक रबर सुरिा बुिमा पैतालाको भागमा शसंथेदिक रे ल्जन वा ल्स्िल जडडएको हुन्छ, जसले
औंलाहरूलाई बाह्य बलबाि जोगाउँ दछ, यस्ता सामग्रीका बारे मा यक्रकन हुनुहोस ।) ⑭

○

पन्जाले (तपाईंको) हातलाई ववशभन्न फोहोरमैला वा कािने

गचथोने वस्तुबाि सुरक्षित गराउँ छ तर त्यही पन्जा राम्रोसँग
नलगाएमा त्यसले मेशसनमा अलझाउने र दघ
ा ना ननम्त्याउने हुन
ु ि
सक्दछ । ⑮
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४. रोगहरु र ततनका रोकथामका उपायहरु ।
मस्त्य जहाजहरुमा ददनरातै काम गनप
ुा ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा (तपाईँ) कदहले ददनमा काम गरे र रातमा ववश्राम गनप
ुा ने

हुन्छ त कदहले रातमा काम गरे र ददनमा ववश्राम गनप
ुा ने हुन्छ । कदहलेकाहीीँ थोरै मात्र आराम गरे र पुनः काम पनन सुरु गनप
ुा ने

हुनसक्छ । तर (तपाईँको) राम्रो स्वास््य एवं बबरामी हुनबाि बच्नका लागग आराम एकदमै महत्वपण
ू ा हुन्छ । जब तपाईँ काममा
हुनुहुन्छ, आफनो स्वास््यलाई आफैले ध्यान ददनु पदाछ । साथै, आफूसँगैका कामदारहरूलाई पनन आवश्यक हे रचाह गनप
ुा दाछ ।
यदद तपाईं अचानक बबरामी पनभ
ुा यो भने पनन जहाज तत्काल पोिामा फकान सक्दै न ।

जापानमा कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई अननवाया रुपमा वावषाक स्वास््य जाँच गराउनु पदाछ । (तपाईँ पनन) यस्तो
सुववधाबाि वल्ञ्चत नहुनुहोस । समुिी जहाजहरूको लागग वावषाक चेकजाँचका अनतररक्त, ननःशुलक स्वास््य परामशाको पनन

व्यवस्था गररएको हुन्छ, जुन तपाईंको नाववकको पकेि खातामा स्वास््य प्रमाणपत्रको लागग आवश्यक छ । यस्तो चेकजाँच र

परामशाको व्यवस्था समुिी यात्रा गनेहरूको लागग सुरिा सरसफाई अशभयानको भागको रूपमा जहाजका कमाचारीहरूलाई उपलब्ध
गराइएको हुन्छ । यस्तो ननःशुलक सुरिा परामशा हरे क सेप्िे म्बरमा आयोजना गररन्छ ।
(१) तातो ्रोक
‘ताप स्िोक’ डेक लगायत प्रत्यि सूयक
ा ो क्रकरण मुनन वा तातो वातावरणमा काम गने िममा हुन्छ । यसबाि बच्नका लागग

(तपाईँको) शरीरमा बढीभन्दा बढी पानी र नुनको पूनता गनप
ुा ने हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो िेत्रमा काम गदै गदाा नतखाा नै नलागेपनन
पानी खाइरहनु र शीतल ठाउँ मा गई ननयशमत ववश्राम शलनप
ु ने हुन्छ । यदद (तपाईँमा) ननम्नानस
ु ारका लिणहरू दे खखए भने,
(तपाईंलाई) ‘ताप स्िोक’ भएको हुन सक्छ । ⑰

१) चक्कर, हलका िाउको दख
ु ाइ भएमा (यसो भएमा शीतल ठाउँ मा गएर आराम गनह
ुा ोस ।
२) कमजोरी महसुस भएमा (यसो भएमा मेडडकल कोठामा जानुहोस ।
३) सीधा दहँडन अिम भएमा (यसो भएमा आपतकालीन यातायात बोलाउनुहोस ।

(२) हाइपोथर्माया
हाइपोथशमाया गचसो वषाा, बतास, वा छालहरूको लामो जोखखमको कारणले हुने गदाछ र यो रोग घातक पनन हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा गचसोका कारण िाउको दख्न
ु े हुन सक्छ, त्यसबाि बच्नका लागग शरीरलाई घाममा सक
ु ाउने वा तातो केही वपएर
तपाईंको शरीरलाई न्यानो पाने गनप
ुा दाछ ।
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(३) सुंक्रामक रोगहरू
इन्फ्लूएन्जा, भाइरल गैस्िोएन्िे ररदिसजस्ता संिामक रोगहरु जहाजभर िणभरमै र सल्जलैसँग फैलन सक्दछ । यस्ता
संिामक रोगबाि बच्न जहाजलाई सधैँ सफा राख्नु महत्वपूणा हुन्छ । यस्ता रोगहरु खासगरी खाना र पानीका माध्यमबाि लाग्ने

भएकाले ववषाक्त खानाबाि बच्ने, जमेर बसेको पानी प्रयोग नगने र स्वच्छ पानी वपउने, भान्साका भाँडाकुँडा र सरसामग्रीहरुलाई
क्रकिाणुरदहत बनाउने आदद गनप
ुा दाछ । ⑳ ㉑

(४) ढाड र्ख्न
ु े
भारी अथाात बढी वजनयुक्त वस्तह
ु रू उठाउँ दा वा अप््यारो ल्स्थनतमा काम गदाा ढाड दख्न
ु े समस्या आइलाग्न सक्दछ ।
यसबाि बच्नका लागग गलत तररकाबाि वस्तुहरू उठाउनबाि बच्नुहोस र बढी वजनयुक्त वस्तु उठाउनुपरे मा अन्य सदस्यहरुको
समेत सहयोग शलनुहोस । ㉒

(५) मानर्सक ्वा््य
आफूलाई अलग महसुस गनााले डडप्रेसन जस्ता मानशसक ववकारहरू ननल्म्तन सक्छ । तसथा प्रशस्त ननिा र आराम प्राप्त गने
प्रयास गनह
ुा ोस । तपाईंको िोलीका सदस्यहरूसँग राम्रो कुराकानीले दै ननक तनाव कम गना पनन मद्दत गदाछ । यदद तपाईं
गचन्तामा हुनुहुन्छ, अननिाको अवस्थामा हुनुहुन्छ, वा आफूलाई अस्वस्थ महसुस गदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफना सुपरभाइजर वा
अन्य सदस्यलाई ननधाक्क भन्नह
ु ोस र परामशा शलनह
ु ोस । ㉓ ㉔ ㉕
५. आपतकालीन प्रक्रक्रयाहरू
चालक दलका सदस्यहरूले आगलागी, बाढी, जहाजबाि माननस खस्ने अवस्था, होलडमा अल्क्सजनको कमीलगायतका
आपतकालीन अवस्थाहरूमा एकआसपमा शमलेर त्यस्ता अवस्थाको सामना गनप
ुा दाछ । यदद जहाज डुब्ने अवस्था आएमा, यो
महत्वपण
ू ा छ क्रक चालक दल सबै शमली सँगसँगै लाइिाफ्िहरू सरू
ु वात गना, जहाज खाली गना, र उद्धारका लागग प्रतीिा
गनप
ुा नेछ ।
प्रत्येक चालक दलका सदस्यहरूलाई आपतकालीन ल्स्थनतमा प्रदशान गनाका लागग कामहरू ददइनेछ । जहाज चढाए पनछ,
तपाईंलाई तोक्रकएको कताव्यहरूको पुल्ष्ि गनह
ुा ोस । त्यसैले यदद तपाईलाई केही प्रश्नहरु छन भने कृपया तपाईको पयावेिकलाई
पदहलो चरणमा सोधेर त्यसबारे मा स्पष्ि हुनुहोस ।
कृपया आपतकाशलन समयमा प्रयोग हुने संकेतहरू सम्झनह
ु ोस । तपाईले पाउनप
ु ने कायाहरू पनन यक्रकन गनह
ुा ोस ।
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तपाईले पाउनुपने कायाहरू पनन यक्रकन गनह
ुा ोस । तपाईले आगो लागेको पत्ता लगाउनुहुँदा वा एक व्यल्क्त तल खसेमा घिना पदहले
दे खेको भएतापनन, तपाईंको पदहलो कताव्य सबैलाई सूगचत गने हो, आफैं आगो ननभाउने वा पानीमा डुबेको मान्छे लाई बचाउन प्रयास
गने होइन ।

○

“समालनुहोस“ ㉖

○

“मान्छे खस्यो“ भनेर पनन गचच्याउनुहोस र काठको बाकसजस्ता फ्लोिे सन वस्तुहरू फालेर तत्काल सहयोग पनन गनह
ुा ोस । ㉗

○

समुिी जल पाइपको प्वालको वररपरर डोरीले बाधेर अस्थाई ममात गनह
ुा ोस ् । ㉘

○

“आगो लाग्यो“ भने प्रारल्म्भक आगो ननभाउनको लागग आगो ननभाउन एजेन्ि स्प्रे को प्रयोग हावा चलेको ववपररत ददशा बाि
प्रयोग गनह
ुा ोला । ㉙

○

“मदत आउनेछ“ ㉚

○

“मदत आयो“ ㉛

8
2020.3

令和元年度厚生労働省外国人労働者安全衛生教育教材作成事業

फिगर दर्
घ नाहरूको संख्या १३११ वटा
ु ट

(तीन वा धेरै ददनको लागग कायघ गनघ नसकेको）
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२०१४ ー २०१७ नाववक कानूनको धारा १११ अन्तगात ररपोिा बाि प्राप्त जररएको त्याङक ।
६. जहाजमा काम गर्ाा प्रयोग गनुा पने सुरक्षा उपायहरू
धेरै जहाज दघ
ा नाहरू माछा माने कायाको िममा हुन्छन ।
ु ि
१). समाततनु र अडक्रकनु
माछा माने जहाजहरू शल्क्तशाली मेशसन उपकरणहरू जस्तै माछा माने उपकरणहरूले सस
ु ल्ज्जत हुन्छन

। कसैसँग सम्पका रोक्नको लागग कभर र गाडाहरू हुन्छन, जे होस, नतनीहरू आफैं राखखँदैनन, जब
नतनीहरूमा अवरोध आउँ छ, आपतकालीन स्िप बिन कसैले दबाउनुपदाछ ।

धेरै घिनाहरू घिे का छन, जसमा चालक दलका सदस्यहरू माछा माने उपकरणमा अडक्रकएका गथए,
जसको पररणामस्वरूप शारीररक चोिहरू लागेका गथए ।
र्टना १: जोडले तन्काउने िममा, एक सदस्य जसले शसलङको साथ जाल बन्डल गरररहे को गथयो, उसको
दे ब्रे हात शसलङमा अल्लझयो र मागथनतर ताननयो. जालहरू बन्डल गने काया दई
ु चालक सदस्यहरूले गरे का
गथए । ㉜
कारण: चालक सदस्यहरूले एक अकाामा नजर राखेका गथएनन । ववन्चको संकेत पल्ु ष्ि बबना ददएको गथयो
।
रोकथाम गने उपायहरू: धेरै चालक दलका सदस्यहरूसँग काम गदाा, तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ भने पनन
तपाईंले एक अकााको काया र शतामा ध्यान ददन आवश्यक छ र सुरिा जाँच गनप
ुा दा छ ।
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र्टना २: एक चालक सदस्यले नराम्रो मौसममा नेि हौलर प्रयोग गदै गथए । जब जहाज नराम्ररी हल्ललयो, सदस्यले सन्तल
ु न गुमाए
र त्यसपनछ उनको रे नकोिको बाहुला नेि हौलरमा अडक्रकयो, पररणामस्वरूप उनको दे ब्रे हात यसमा ताननयो ।
कारण: सन्तुलन गुमाएर रोलर समयमा रोक्न सक्रकएन ।
रोकथाम गने उपाय: असहज मौसममा काम गदाा चालक दलका सदस्यहरूसँग आफ्नो सन्तुलन गुमाउनबाि रोक्नको लागग ल्स्थर
अवस्था हुनप
ु दाछ, र सम्भव भएसम्म चशलरहे को मेशसनको नल्जक जानुहुँदैन र आपतकालीन अवस्थामा रोक्न सक्नुपदाछ ।
२) अप्रत्सयार्शत प्रततक्रक्रयाहरू र अप्राकृततक काया।
यसअन्तगात भारी वस्तह
ु रू उठाउँ दा ढाड दख्न
ु ,ु मांसपेशी दख्न
ु ु एवं अप्राकृनतक ल्स्थनतमा काम गदाा हाडहरु मक्रकानु वा भाँगचनु
आदद पदाछन । प्रायः माछा माने गनतववगधका दौरान ववशभन्न उपकरणहरूको प्रयोग गदाा यस्ता समस्याहरु दे खा पदाछन ।
र्टना १:

जहाजका चालक दलका सदस्यले ३० क्रकलोको िोकरी उठाउन र त्यसलाई खन्याउन कोशसस गरररहे का गथए । जब

जहाज तीव्र गनतमा अनघ बढन थालयो, ती चालक सदस्यले सन्तुलन गुमाए र उनको दाइने हात मक्रकायो ।
कारण: चालक सदस्यले भारी वस्तुलाई आफैँ एक्लै उठाइरहे का गथए, जहाज तीव्र गनतमा चलन थालेपनछ उनले आफ्नो सन्तुलन
गम
ु ाए ।
रोकथाम गने उपाय: यो मनन गनुा जरुरी छ क्रक जहाजमा काम गनुा भूशममा काम गनभ
ुा न्दा ननकै फरक छ । भारी वस्तुहरू दई
ु
वा बढी चालक सदस्यहरू सँग शमलेर बोक्नुपदाछ । चालक सदस्यहरू अचानक जहाज आवागमनका लागग सचेत हुनुपदाछ ।

(तपाईंलाई सन्चो नभएमा बाँकी सदस्यहरूलाई पनन गम्भीर असर गदाछ, त्यसैले कृपया नसकी–नसकी काम नगनह
ुा ोस र मद्दत
माग्नका लागग कुनै अफठयारो नमान्नुहोस ।)
र्टना २: माछा माने िममा डेकमा बसेर बोननिो माछा ताननरहे को बेला माछा अँकुस बाि एक्कासी फुत्कीएर, माछा माने बेल्क्त
पछाडड लड्न खोज्छ । त्यसपनछ आफनो खुट्िालाई सन्तुलनमा राख्न नसकेकोहुनाले उसको दादहने कम्मर सक्रकायो।
कारण:

चालक दलका सदस्यले माछा बादहर आउने सम्भावनाको बारे मा सोचेनन र आफूले पनन ध्यान ददएनन ।

रोकथाम गने उपाय: माछा माने िममा माछा जालबाि जुनसक
ु ै फुत्कन सक्छ, हुक खुकुलो भएर माछा डेकतफा तान्दै गदाा
लाइन तोडडन सक्छ । तसथा (तपाईँले) आफनो गनतलाई ल्स्थर र सतका राख्नुहोस । सामान्यतया खुट्िाहरू पानी शभत्र राम्ररी खडा
गनह
ुा ोस ।
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३) लडनु
डेक िेत्र तथा सतहका अन्य िेत्रमा गचल्प्लएर वा ठोक्रकएर लडन सक्ने सम्भावना हुन्छ । डेक िेत्रहरुमा वा अन्य सतहहरुमा

गचप्लनका कारणले चोिपिक वा मत्ृ युसमेत हुन सक्छ ।

र्टना: खानाका सामानहरू लोड गने िममा, चालक दलका सदस्य गचल्प्लए र डेकबाि लडे र उनको दादहने घुँडामा चोि लाग्यो ।
㊱
कारण: जहाज पोिामा गथयो र ल्स्थर गथयो, त्यसैले चालक सदस्यले दहँडने िममा ध्यान ददएनन ।
रोकथाम गने उपाय: माछा माने डेकमा माछा घरको खोलने ठाउँ , क्रफशसङ गगयर आदद साँघुरो ठाउँ हरूमा रहे का हुन्छन । जहाज
चलेको छै न वा ल्स्थर रुपमै छ भने पनन (तपाईँ) आफ्नो खुट्िासँग सावधान हुनुहोस र आफनो आँखाले नदे ख्ने गरी सामान
नबोक्नुहोस ।

४) जहाजबाट पानीमा खसेको।
प्रायजसो जहाजबाि पानीमा खस्नु कारण गचल्प्लनु, जहाजको गनतले गदाा पानीमा फाशलन,ु माछा माने उपकरण वा जालमा
अल्लझनु वा छालले बगाउनु आदद हुन । यी मत्ृ युका प्रमख
ु कारणहरु पनन हुन ।
धेरैजसो घिनाहरू माछा माने गनतववगधहरूमा दे खा परे का छन । रक्सी खाएर मानतएको बेला, चालक सदस्यहरू जहाजको
कुनाबाि वपसाब गने िममा वा जहाज र भूशमको बीचमा जाँदा पानीमा खसेका बढी उदाहरण छन । यस प्रकारका घिना धेरै
पिक घदिसकेका छन तर कसैले नदे खेका कारण घिनाका वास्तववक कारण धेरैजसो अस्पष्ि छन ।
र्टना १: जालहरू फालने िममा, क्रफशसंग गगयर जस्तै फ्लोि, डोरी, जाल, इत्याददहरू एक पनछ अको गदै फाशलँ दै गथए । जब
अल्न्तम डोरी बादहर फाशलयो, एक चालक सदस्य डोरीमा गचल्प्लएर खसे र हराए । ㊲
कारण: चालक सदस्य डोरीको नल्जक रहे र काम गरररहे का गथए र त्यस्तो डोरी गचप्लने ठाउँ बाि फाशलएको गथयो । चालक
सदस्यहरुले एक–अकााको कायाल्स्थनतलाई ध्यान ददएका गथएनन ।
रोकथाम उपाय: गचप्लने िेत्रहरुमा गचप्लने सम्भावना भइरहने भएकाले ववशेष सावधानी अपनाउनुपदाछ । चालक सदस्यहरूले
नगचल्प्लने जुता लगाउनुपछा , डोरीमागथ बस्न र डोरीमा खुट्िा राख्नह
ु ुँदैन । काम गरररहे का बेलामा चालक सदस्यहरुले एक–अकााको
कायाल्स्थनतलाई राम्रोसँग ननयालनप
ु दाछ र स्पष्ि संकेतको प्रयोग गनप
ुा दाछ ।

र्टना २: एक सदस्य काम सक्रकएपनछ जाल शमलाउँ दै गथए, उनले आफ्नो सन्तुलन गुमाए र समुिमा खसेर त्यही हराए ।

㊳

㊴
कारण: चालक सदस्य असहज िेत्रमा एक्लै काया गरररहे का गथए । जहाजको चालले गदाा उनले आफ्नो सन्तल
ु न गुमाए,
समाउनका लागग त्यहाँ कुनै रे शलङ वा दस्ता गथएन र पानीमा खसे ।
रोकथाम गने उपाय: जालले ढाक्रकएको डेकलगायत असहज िेत्रहरूमा काम गदाा (तपाईँले) आफनो शरीरको ल्स्थनतमा ध्यान ददनु
आवश्यक छ । तपाईँले सन्तुलन गुमाउँ दा समाउने कुनै आधार वा सामान त्यहाँ हुनु आवश्यक हुन्छ । कानून अनुसार डेकमा
काम गदाा, सधैं लाइफलाइन वा लाइफ ज्याकेि लगाउनु आवश्यक छ ।
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२ जलीयकृषि (एक्वाकल्चर) उद्योग
१. जलीयकृषि (एक्वाकल्चर) उद्योगमा काम गर्ाा ध्यान दर्नुहोस
जलीयकृवष उद्योगमा काम गनेहरूले जहाजमा काम गदाा यी कुराहरुलाई सदै व मनन गनप
ुा दा छ ःः
⇒कृपयाअंक१, ३र४पढ्नुहोस।
२. जलीयकृषि (एक्वाकल्चर) उद्योगमा अपनाउनु पने सुरक्षा उपायहरू ।
र्टना १: धन
ु े ठाउँ को भइ
ु ँ शभजेको थाहा नपाउदै , एक कामदार हतारमा दौडडए, त्यसैले उनी गचल्प्लएर आफ्नो नाडी भाँगचयो। ㊵
कारण: भुईँ शभजेको गथयो र कामदार दौडडरहे को गथयो ।

रोकथाम गने उपाय : गचसो भँई
ु मा गचप्लने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तो िेत्रमा दहँडदा नगचप्लने जत
ु ा लगाउनप
ु छा र दौडडनु हुँदैन ।
र्टना २: सेलक्रफस साना प्रयोग गररने कन्भेयर बेलिको घुम्ने भागमा फोहोर हिाउन एक कामदारले कोशसस गदाा उनको हात
मेशसनमा समानतयो । ㊶
कारण: (उनले) मेशसन बन्द नगरी फोहोर हिाउने प्रयास गरे ।
रोकथाम गने उपाय : मेशसनलाई एक ठाउँ बाि अको ठाउँ मा सादाा वा सफा गदाा सधैं जदहले पनन बन्द

गनुह
ा ोस ।
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