
यो श्रवय दृशय सामग्री स्टिल प्रशोधनको काम गरिने काय्यस्थलहरूमा काम गनने सम्पूर्यले
सिुक्ा तथा ््वच्छताका आधािभपूत कुिाहरू ससके् उद्शेयले तयाि गरिएको हो।

鉄工作業の安全衛生
まん が で わ か る जा्ानरी भाषा

ネパール語

माङ्गाबाटि बझु्े
स्टिल प्रशोधनको कामको सिुक्ा तथा ््वच्छता




हो ि?

आज स्टिल प्रशोधनको 
कामको सिुक्ा तथा 
््वच्छताबािे ससकौं!

यो काममा फलामबाटि बनेको 
गहुुँगो कच् ा ्दाथ्य प्रयोग गरिन्छ 
अनन मेससन ्नन ्लाइने हुनाले 

न्वशेष गिरी सिुक्ामा 
धयान ननदई हुुँदैन ह?ै

हो ह!ै

क्तो काम
ग्छ्यन ्होला?

क्ता कुिाहरूमा 
धयान नदन ु

िाम्ो हुन्छ होला?

"चयान्ने ि बेरिने" ि 
"्व्त ुउडेि आउने ि झनने" ले 

कुल दुर्यटिनाको आधा भनदा बढरी 
ओगट्िने िह्ेछ ह।ै नकन चयान्ने ि 

बेरिने हुने होला?

य्ता काय्यस्थलहरूमा ्नन 
औद्ोनगक दुर्यटिनाहरू 
भइिहकेा ्छन।्

त्यसोभए अब औद्ोनगक
दुर्यटिनाहरूका मखुय कािरहरू हिेौं।

सनदभ्य: ््वास्थ्य, श्रम ि कल्ार मन्तालय "औद्ोनगक दुर्यटिना (मृत्य ुतथा 4 नदन ्वा सोभनदा बढरीको लामो 
नबदा) डाटिाबेस" (2012 साल~2017 साल) 

(स्टिल प्रशोधनको कामसुँग समबन्धित भनेि माननएका केसहरू कुल 1,076)

1 चयान्ने ि बेरिने 32%

2 ्व्त ुउडेि आउने ि झनने 23%

3 लड्ने 8%

4 ठक्कि 7%

5 भत्कने ि ढल्े 7%

स्टिल प्रशोधनको कामको कािर भएका मृत्युस्टिल प्रशोधनको कामको कािर भएका मृत्यु
तथा ्ोटि्टिक दुर्यटिनाहरूको स्स्थनतको अनु् ाततथा ्ोटि्टिक दुर्यटिनाहरूको स्स्थनतको अनु् ात



हो ह।ै

के िे?

त्यसोभए अब 
औद्ोनगक दुर्यटिनाको 

न्व्तृत उदाहिरहरू हिेौं!

स्टिलको सामग्रीको बरी्मा हात ि 
औलंा चयान्ने अ्वस्थाहरू ्नन हुन्छन।् साथै नडरि सलङको

काम गरििहकेो बेला नडरि लमा ्नजा बेरिने
अ्वस्थाहरू ्नन हुन्छन।्

नकन 
औद्ोनगक दुर्यटिनाहरू 
रट्ि्छन ्होला ह?ै

सिुक्ा सनुनसचित गनने ननयमहरूको 
्ालना नगरिन ुय्ता दुर्यटिनाहरूका 

मखुय कािर हो।

उदाहिरको लानग, 
िोलि कन्वेयि आनदको 
रमु्े भागमा ्ाखिुा ्वा 

औलंा बेरिने ि

उदाहिरको लानग 
क्ता ननयमहरू ्छन?्

त्य्तो कुिा ्ो!

मैले त अझ जनटिल ननयमहरू 
होलान ्भनठानेको थथएुँ ।

औद्ोनगक दुर्यटिनालाई 
िोकथाम गन्यको लानग 
्पूर्य रू्मा ननयमहरूको 
्ालना गनु्य महत््व्पूर्य

हुन्छ भनेको!

हस.्..!

ननिरीक्र, मम्यत आनद गदा्य नबजलुरीको आ्पूनत् िोके् 
ज्ता मेससन न्ल्े उ्ायहरू अ्नाउने। सरुुमा 

काय्यक्ते्रको सिुक्ा सनुनसचित गिे्स्छ 
काम गनु्य महत््व्पूर्य हुन्छ।

*सिुक्ा सनुनसचित गनने ननयमहरू, काननु मात्र नभएि न्वगतका बहुसङ्खय असफलता (गलतरी) ि 
दुर्यटिनाहरूको अनभु्वबाटि ससकेको ्ाठमा आधारित ्छन।्



न्वशेष गिरी के्नमा हुने दुर्यटिनामा ठपूलो ्ोटि
लाग्छ। उ्ासलएको स्टिलको सामग्री रमु्े, स्लङ्नगङ 

(के्नको हुक हाल्े ि ननकाल्े काम) खिाब 
भयो भने सामान खस्े ि मठुो ्ारिएको 

स्टिलको सामग्री ्छरिने अ्वस्थाहरू ्नन हुन्छन।्

स्टिलको सामग्रीको
तौल सयौं नकलोग्ाम ्नन हुन्छ। टिाउकोमा
लागयो ि त्यसले थथचयो भने मृत्य ुहुने

अ्वस्थाहरू ्नन हुन्छन।्

खतिा त नसजकै 
हुुँदो िै्छ ह?ै

त्यसैले त 
ननसचित रू्मा ननयमको 

्ालना गनु्य महत््व्पूर्य हुन्छ।

त्यस्स्छ आफ्ो
शिरीिको िक्ा गन्यको लानग 

सिुक्ात्मक उ्किर लगाउन ु्नन 
महत््व्पूर्य हुन्छ।

धिैे प्रकािका सिुक्ात्मक उ्किरहरू 
हुन्छन ्ति काय्यन्व्विर अनसुािको 
सिुक्ात्मक उ्किरहरूको ्यन गिरी, 
सहरी तरिकामा लगाउन ुमहत््व्पूर्य हुन्छ।

अब

्वा्तन्वक काय्यस्थल

हिेौं!

4S थाहा ्छ?
4S भनेको ्नुवय्य्वस्था्न (सेइिरी), 
क्म अनसुाि थमलाएि िाख् े(सेइतोन), 
सिसफाइ (सेइसो) ि ्नुवय्य्वस्था्न गिरी 
क्म अनसुाि थमलाएि िाखकेो सफा 

स्स्थनतलाई कायम िाख् े(सेइके्)ु हो। यरी सिुक्ा ि
््वच्छताको आधाि हुन।्

्नुवय्य्वस्था्न क्म अनसुाि थमलाएि िाख्े सिसफाइ सेइके्ु

आ्वशयक ्रीज ि 
अना्वशयक ्रीज 
्ुछट्टयाएि 
अना्वशयक ्रीजहरू 
फाल्े।

आ्वशयक ्रीज 
जनुसकैु बेला 
तरुुनतै ननकाल् 
सके् गिरी िाख्।े

फोहोि आनद 
हटिाई 
िाम्ोसुँग 
सफा गनने

सफा स्स्थनतलाई 
कायम िाखरी, 
शिरीि ि ्ोसाकमा 
अनन आफपू  ्वरि्रि 
फोहोि बाुँकी न्छोड्ने

अना्वशयकअना्वशयक

आ्वशयकआ्वशयक

सधैं क्ता कुिाहरूमा 
धयान नदन ुिाम्ो हुन्छ?



CASE 1
झणुडाइएको सामानमा धयान नदऔ!ं

शभु प्रभात। ्ोटि लागेको िै्छ नन? 
कसिरी त्यो ्ोटि लागयो?

अब कसिरी
भन्े...।

सधैं ज्तै सधैं ज्तै 
स्ाटि्यफोन हदेदै स्ाटि्यफोन हदेदै 
न िहनडिहकेो बेलान िहनडिहकेो बेला

अगलोहो्ो भएको अगलोहो्ो भएको 
ठाउुँमा ठेस लागेि ठाउुँमा ठेस लागेि 
नबजलुरीको खमबामा नबजलुरीको खमबामा 
ठोनकयो।ठोनकयो।

खतिा हुन्छ। 
न िहनडिहकेो बेला 

स्ाटि्यफोन प्रयोग नगि ह।ै

ल, नदउुँसोको आिाम 
गनने समय भयो!

नबजलुरीको खमबामा 
टिाउको ठोनकयो िे नन, 

होइन?

दुखिे गाहो भयो नन। अझै 
सनुन्एको ्छ।

ख ैदेखाऊ त।



यो देखिे 
सेम्ाइ (ससननयि सहकममी) ले 

सा्वधान हुन ुभनेि 
भननहाल्भुयो नन।

अिे...?

आबईु!

ऐया



CASE 1 को ननषकष्य

ननयमको ्ालना गिरी 
सिुक्ात्मक उ्किर लगाऔ!ं

सिुसक्त माग्यबाटि न िहड्ने कुिालाई 
कडाइका साथ ्ालना गनने!1 2

फोक्य सलफटिमा ्नन धयान नदऔ!ंTIPS

फोक्य सलफटिको अगानड ि
््छानडबाटि नन िहड्ने।

फोक्य सलफटिको सामान उ्ाल्े
भागमा धयान नदने।

न िहड्ने बेला फोक्य सलफटि िोनकएको कुिा ननचिय गिरी, अनन्वाय्य 
रू्मा ्ालकलाई आफपू  न िहड्ने कुिा भनरी सकेंत गिौं।

फोक्य सलफटि िोनकएको भए ता्नन सामान 
उ्ाल्े भागमा ठेस नलाग्े गिरी धयान नदऔ।ं

कािखाना क्ते्रमा सिुसक्त माग्यबाटि न िहडौं।कािखाना थभत्रको सिुक्ात्मक टिो्री लगाउने क्ते्रमा 
सिुक्ात्मक टिो्री लगाएि न िहडौं।

अनन सिुक्ात्मक टिो्री ्नन 
लगाएको िहने्छौ त! 
टिाउकोमा लागेको भए 
मृत्य ुहुन सक्थयो!

किङ नै भाुँ थ्ने 
गम्रीि ्ोटि लागयो 
ति ज्ान ब्ेकोमा 
म साुँ च् ै नै खसुरी ्ुछ।

ति,

सिुसक्त माग्यबाटि न िहड्ने! 
के्नको काम भइिहकेो ठाउुँ  ्ेछउबाटि 
न िहड्ने बेला के्नको कामदािलाई 

भन्ु् ्छ्य  भनेि तोनकएको ्छ नन होइन? 
सपूथ्त नगिाईकन 

झणुडाइएको सामान ्ेछउ नजाने!

अनन सिुक्ात्मक टिो्री ्नन 
लगाएको िहने्छौ त! 
टिाउकोमा लागेको भए 
मृत्य ुहुन सक्थयो!

सधैं खतिा लकेुका ठाउुँहरूबािे 
न्व्ाि गरििाख् ुमहत््व्पूर्य हुन्छ।

आफ्ो सजममाको काम गरििहकेो 
बेलामा मात्र नभई, कािखाना क्ते्र 
थभत्र एक ठाउुँबाटि अकको ठाउुँमा 

जाने बेला, काममा आउने ि रि फक्य ने 
बेला ्नन खतिाको ्पू्वा्यनमुान गिरी 

कामकुिा गनु्य््छ्य।

हस,् 
बझुें।

नबजलुरीको खमबामा 
टिाउको ठोनकयो िे नन, 

होइन?

दुखिे गाहो भयो नन। अझै
सनुन्एको ्छ।



CASE 2
चयान्ने प्रनत सा्वधान हुने!

हो्टेि।

लोनडङ गनने काम ्नन 
आधा जनत ससथधियो।

हो ह।ै

सनु त।

हजिु!

एकस्छन ्रख्ऊ।
आफैले ननर्यय गिरी 
एकलै काम नगि ह?ै

हस,् 
बझुें।

5 थमनेटि ्स्छ—

आउुँ दैन त...

...यत्रो साइजको त एकलैले 
ओसान्य सनकन्छ ज्तो ्छ।

कनत ्रख्िाख्!ु!

काम त धिैै नै ससथधियो 
ति थकाइ लाग् थाल्ो...।

लौन! 
भत्कन थाल्ो।



ऐया!

दुरखिहकेो ्छ ति 
गालरी ग्छ्यन ्होला... 
होस ्भरनदनुँ।

मैले ्खा्यए ह!ै 
नढला भयो, 
माफ गनु्यस।्

!

अिे? 
एकलै 

काम गरया हो?

जसोतसो एकै्कले 
गन्य सकें ।

नकन एकलै काम गिेको? 
एकलै काम नगनु्य भनेि 
भनेको ्छ नन, होइन?

अनन 
त्यो हातमा 
के भयो?

एकदम 
सनुन्एको 
्छ त!

ननिरीक्क! 
यसलाई ्ोटि लागयो!



CASE 2 को ननषकष्य

्पूर्य रू्मा काय्यननदनेशनको 
्ालना गिौं!

्ोटि लागेमा 
तरुुनतै रि्ोटि्य गिौं!1 2

केहरी भएको बेला अनन्वाय्य रू्मा 
रि्ोटि्य, सम्क्य  ि ्िामश्य गिौं।

● ठपूलो ि गहुुँगो तौल भएको भागको काम 
दुई जना भएि गनने।

● कुनै भाग उलट्ियाउने खणडमा, ्वि्ि अन्य 
कामदाि नभएको कुिा ननचिय गनने।

● ्वि्िको कामदाि ्नन कुनै भाग उलट्ियाइिहकेो 
बेला ्ेछउमा नजाने।

अस्थायरी एसेम्बलरी सामानहरूमा ्नन धयान नदऔ!ंTIPS

आफैले ननर्यय गिरी काम नगिरी, ननदनेशन नदइएको मान्ेछको 
सङ्खयामा काम गिौं।

एसेम्बलरी ्वेस््डङ गरिएका अस्थायरी
एसेम्बलरी सामानलाई उलट्ियाउने खणडमा
ननम् कुिाहरूमा धयान नदने।

...यत्रो साइजको त एकलैले 
ओसान्य सनकन्छ ज्तो ्छ।

कनत ्रख्िाख्!ु!

दुरखिहकेो ्छ ति 
गालरी ग्छ्यन ्होला... 
होस ्भरनदनुँ।

एकदम 
सनुन्एको 
्छ त!

〇〇整形外科

हड्री नै 
भाुँ थ्एको ्छ ज्तो त 
लागेको थथएन।

"दुई जनाले गनु्य" भनेि तोनकएको काम ससजलो 
देरखए ता्नन खतिा हुने अ्वस्थाहरू हुने हुनाले 
आफैले ननर्यय गिरी एकलै काम गनु्य हुुँदैन ह।ै

्पूर्य रू्मा काय्यननदनेशनको 
्ालना गनने!

त्यस्स्छ 
्ोटि लागेको बेला नलकुाई 
त्यहरी बेला तरुुनतै रि्ोटि्य गि।

आफ्ो शिरीि 
सबैभनदा महत््व्पूर्य

हुन्छ, 
याद िाख् ुह!ै

…!

मैले 
तरुुनतै रि्ोटि्य 

गनु्य ््थयको। माफ गनु्यहोस।्

〇〇〇〇 अथको्ेनडक (हाड िोग) न्वभाग अथको्ेनडक (हाड िोग) न्वभाग



CASE 3
उथ्त रू्मा मेससन ्लाउने!

स्््व् 
बनद गिेि,

काटेिको भागको सतह 
्नन िाम्ो भए्छ।

अकको ्टिक ह—ै!

हुन्छ!

अिे? के भयो?

बाहुलाको टिाुँक 
कता उडेि गयो।

भाइस ि िोलिमा 
औलंा नचयान्ने गिरी 
धयान नदऊ ह।ै

भेन िटिदैन त! होस,् 
काममा फनक्न्ुछ।

भाइस

िोलि कन्वेयि



काम सु् ारु! लौन,
्बलेडको रमु्े गनत 
नढला हुन थाले्छ।

काटेिको आ्वाज ्नन
अनौठो ्छ, ध्ुवाुँ  ्नन आयो।

नबनग्यो नक?

थ्पसको ्रिमार ्नन थोिै 
्छ। आकाि ्नन बाल्ुवा ज्तो 

अनौठो ्छ त!

लौन!?

लौ जा!!
!! 非常停止

के भयो!? रथुमिहकेो ्बलेडले 
हात बेयको!

आ््कालरीन रू्मा िोके्आ््कालरीन रू्मा िोके्



CASE 3 को ननषकष्य

मेससन िोकु् अगानड हातले 
न्ुछने गिरी धयान नदऔ!ं

बाहुलाको टिाुँक 
ठरीकसुँग लगाऔ!ं1 2

मेससनको काममा सम्या भएको बेलाTIPS

नबजलुरीको आ्पूनत् बनद गिरी मेससन िोके्। काय्यस्थलको सजममे्वाि वयसकतलाई
रि्ोटि्य गिरी काय्यननदनेशन ्ख्यने।

मेससनको काममा सम्या भएको बेला सरुुमा,
अनन्वाय्य रू्मा नबजलुरीको आ्पूनत् बनद गिौं।

आफैले ननर्यय गिरी मेससनमा न्छोई,
हानकमलाई रि्ोटि्य गिेि काय्यननदनेशन ्खखौं।

रथुमिहकेो ्रीजमा बाहुला बेरिने सम्ा्वना हुने हुनाले 
ठरीकसुँग टिाुँक लगाए्स्छ काम गिौं।

न्वशेष गिरी मेससनको ्सलिहकेो भागमा ससध ैहात नहालरी, 
ब्रस आनद प्रयोग गिौं।

काटेिको भागको सतह 
्नन िाम्ो भए्छ।

काटेिको आ्वाज ्नन
अनौठो ्छ, ध्ुवाुँ  ्नन आयो।

नबनग्यो नक?

अिे?

लौन!?

मेससन नब्तािै रथुमिहकेो 
भए ता्नन मान्ेछको 

शसकत भनदा धिैे गरुा बसलयो 
मेससनलाई कदान् सज्न 
नसनकने हुनाले न्व्ाि 
नगिरीकन नसजक नजाने।

िोके् बटिन थथ्े ्नन 
थभत्र ्ाङ्ग्ा रथुमिहकेो हुन्छ।

थ्पस हटिाउने बेला 
अनन्वाय्य रू्मा ब्रस 

प्रयोग गनने!

नतमरीले आफ्ो ्ाखिुा 
गमुाउन ्नन सक्थयौ!

असामान्य आ्वाज आएमा मेससन िोकेि 
तरुुनतै काय्यस्थलको सजममे्वाि वयसकतलाई 

बोलाउने!

अनन 
काम गनने ्ोसाकको 
टिाुँक खलुा अ्वस्थालाई 
त्यथतिकै न्छोड्ने।

म साुँ च् ै नै धयान नदन्ुछ।

हस.्..।



अप्रत्यासशत रू्मा
खतिा नसजकै हुन्छ भन्े कुिा
िाम्ोसुँग बझुयौ होइन?

काय्यस्थलको सिुक्ा तथा ््वच्छतामा
प्रत्येक वयसकतको स्ेतना ि सबैले ननयमको

्ालना गनु्य महत््व्पूर्य हुन्छ।

त्यस्स्छ......,

मलाई त्यो ्ात्रको मपूख्यता 
कसैसुँग थमलदोजलुदो लागयो। के िे? त्ाईंले केहरी 

भन्भुयो?

अरू मात्र औद्ोनगक दुर्यटिनामा ््छ्यन,्
मलाई केहरी हुुँदैन भनेि कदान् नसोच्े। यो 

आफपू  नसजक हुने सम्या हो।

केहरी भइहालेको
अ्वस्थाको लानग

ल!
म ननयमको ्ालना गिरी 
हिेक नदन मेहनत ग्ुछ्य!

सधैं काय्यस्थलमा
कमयपूननकेनस गनु्य ्नन
महत््व्पूर्य हुन्छ।

ननयमको ्ालना गनु्य भनेको
"शिरीि", "्रि्वाि" ि "जरी्वनया्न"

को िक्ा गनु्य हो भन्े कुिा
याद िाख्हुोस।्



आफ्ो शिरीिमा ठरीक 
नभएमा ्वा नबनग्एको 
खणडमा काय्यस्थलको 
सजममे्वाि वयसकतसुँग 
्िामश्य सलऔ!ं

सिुक्ात्मक 
उ्किर
आनद

हलेमेटि

्नजा

सिुक्ात्मक ्स्ा

नसनने गिरी, चया्कुो डोिरीलाई थमलाएि िाम्ोसुँग बाुँ ध्।े 
एक ्टिक मात्र भए ्नन ठक्कि ्वा ठपूलो शसकत ्िेमा, 
त्यो सिुक्ात्मक टिो्री फेनने।

खतिनाक ्रीज ि हाननकािक ्रीजको प्रकािको 
लानग उ्यकुत उ्किर प्रयोग गनने।

अनहुािमा टिाुँ ससने गिरी नफटि गिाउने।
प्रयोग अनसुाि उ्यकुत
्रीज प्रयोग गनने।

हाननकािक नकिरबाटि 
आुँखाको सिुक्ा गनु्यका 
साथै ्पयाटिि आनदबाटि 
अनहुािको सिुक्ा गनने ्रीज

हाननकािक नकिरबाटि 
आुँखालाई जोगाउने ्रीज

उडेि आउने ्व्त,ु धलुोको स-साना करहरू ि 
ता्बाटि आुँखालाई जोगाउने ्रीज

खकुुलो नहुने गिरी 
लगाउने।

ता् ि धारिलो ्व्त ुआनदबाटि हातलाई 
जोगाउने ्रीज

खतिनाक ्रीज ि हाननकािक ्रीजको प्रकािको 
लानग उ्यकुत उ्किर प्रयोग गनने।

्पयाटिि आनद 
्स् ननदने ्रीज

एप्रोन

लेग कभि

लाइटि सेनडङ ्स्ा

सकेसमम माथथसमम 
्छोन्ने गिरी लगाउने।

्पयाटिि, ता् आनदबाटि 
शिरीिलाई जोगाउने ्रीज

अलटिननेनटिङ किेनटि आक्य  ्वेस््डङ मेससनको 
अटिोमेनटिक इलेककटिरिक सक िोकथाम उ्किर

किेनटि लाग्बाटि िोके् उ्किर। अलटिननेनटिङ किेनटि आक्य  ्वेस््डङ 
(ससइ्ड मेटिल आक्य  ्वेस््डङ) को काम गदा्य काय्यस्थलको 
सजममे्वाि वयसकतद्ािा प्रयोग गन्य ननदनेशन नदएको बेला 
अनन्वाय्य रू्मा प्रयोग गनने।

टिाउकोलाई ठक्कि ्वा ठपूलो शसकतबाटि जोगाउने ्रीज

श्ासप्रश्ासका 
सिुक्ात्मक उ्किर

्वेस््डङ फयमु ि धलुोको स-साना करहरूको कािर हुने न्यपूमोकोननओससस, 
न्यपूिोपयाथरी ज्ता ््वास्थ्य सम्याहरू िोकथाम गनने ्रीज

ड्टि प्रपूफ मा्क भनदा ्नन उच्  सिुक्ा क्मता भई, नफलटििद्ािा 
शधुि बनाइएको हा्वा इलेककटिरिक फयानद्ािा आ्पूनत् गनने ्रीज।

इलेककटिरिक फयान भएको श्ासप्रश्ासका सिुक्ात्मक उ्किर (PAPR)

□ उ्यकुत मा्क ्यन गनने
● िातषटिरिय ्िरीक्र उतिरीर्य भएको उत्ादन
● ्वेस््डङ फयमुको गाढा्न अनसुािको
सिुक्ा क्मताको मा्क 
(2022 साल अनप्रल 1 तारिखदेरख)

□ टिाुँ ससएको ्ति ननचिय गनने
● आफ्ो अनहुािमा िाम्ोसुँग टिाुँ ससएको ्छ ्वा
्ैछन अनहुािको भाग भएको श्ासप्रश्ासको
सिुक्ात्मक उ्किरको खणडमा,
1 ्वष्य थभत्र 1 ्टिक नफटि टेि्टिको काया्यन्वयन 
(2023 साल अनप्रल 1 तारिखदेरख)

□ काम अथर ननिरीक्र
● ननकास भल्भ, अनहुािको भागको फोहोि, 
आकाि ्रि्वत्यन भएको ्छ ्वा ्ैछन

● नफलटििको प्वाल टिासलएको ्छ ्वा ्ैछन
● बाुँध् ेडोिरी ्िुानो भएको ्छ ्वा ्ैछन

ड्टि प्रपूफ मा्क

इलेककटिरिक फयान भएको 
श्ासप्रश्ासका
सिुक्ात्मक उ्किर

[फुल फेसन्स]

[फुल फेसन्स] [हाफ फेसन्स]

[हाफ फेसन्स] [यपूज-एणड-थ्ो]

श्ासप्रश्ासका सिुक्ात्मक उ्किरका प्रकािहरू

गहुुँगो सामानबाटि खटुालाई जोगाउने ्रीज

खतिनाक ्रीज ि हाननकािक ्रीजको प्रकािको 
लानग उ्यकुत उ्किर प्रयोग गनने।

सिुक्ा जतुिा

न्वशेष गिरी ्वेस््डङमा प्रयोग गरिने ्रीजहरू

्वेस््डङको फेस सस्ड



2022 साल मा््य प्रकाशन

प्रकासशत:््वास्थ्य, श्रम ि कल्ार मन्तालय
योजना: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
सहयोग: स्टिल प्रशोधनसुँग समबन्धित सिुक्ा तथा ््वच्छता सशक्र सामग्री न्वकास ्वनक्ङ
ननमा्यर:  Sideranch Inc.

माङ्गाबाटि बझु्े

स्टिल प्रशोधनको कामको सिुक्ा तथा ््वच्छता



यस कागजातको बािेमा सोध््ुछको लानग

््वास्थ्य, श्रम ि कल्ार मन्तालय श्रम मा्दणड ्बयपूिो
््वास्थ्य ि सिुक्ा न्वभाग सिुक्ा शाखा


