
यो श्रवय दृशय सामग्री पेन्टिङको काममा सलंग्न समपपूर्ण कामदारहरूले सरुक्ा
तथा स्वच्छताका आधारभपूत कुराहरू ससके् उद्शेयले तयार गररएको हो।

塗装の安全衛生
まん が で わ か る नेपालरी भाषा

ネパール語

माङ्गाबाटि बझु्े
पेन्टिङको सरुक्ा तथा स्वच्छता





हो र?

आज 
ननमा्णर साइटि र कारखाना भभत्र गररने
पेन्टिङको कामको सरुक्ा तथा

स्वच्छताबारे ससकौं!

ननमा्णर साइटिहरूमा अगलो ठाउँको 
काम पनन हुन्छ अनन पेन्टिङको काममा 

अगया्णननक सोल्े्टि पनन प्रयोग गररने हुनाले 
सरुक्ामा धयान ननदईकन हँुदैन ह?ै

हो ह!ै

कसतो काम
ग्छ्णन ्होला?

कसता कुराहरूमा 
धयान नदन ु

राम्ो हुन्छ होला?

आउटिडोर पेन्टिङमा न्वशेष गररी "खस्े र झनने" 
धरैे हँुदो रह्ेछ ह?ै फयाकट्िरी पेन्टिङमा लड्ने, 
मेससन र उपकरर ह्ाणडसलङको कारर पनन 

धरैे दुर्णटिनाहरू हुन्छ जसतो ्छ ह?ै

यसता काय्णस्थलहरूमा पनन 
औद्ोनगक दुर्णटिनाहरू 
भइरहकेा ्छन।्

औद्ोनगक दुर्णटिनाका 
प्रमखु काररहरू 
यसता ्छन।्

सनदभ्ण: स्वास्थ्य, श्रम र कल्ार मन्तालय "औद्ोनगक दुर्णटिना (मृत् ुतथा 4 नदन ्वा सोभनदा बढरीको लामो नबदा) डाटिाबेस" (2012 साल~2017 साल)
(पेन्टिङको कामसँग समबन्धित भनेर माननएका केसहरू कुल 1,052)

1 खस्े र झनने 66 % 17 %

2 लड्ने 7 % 12 %

3 चयानपने र बेररने 2 % 18 %

4 कुनै काम गन्णको लानग शररीर चलाउँदा हुने
प्रनतनरिया र जबरजसतरी शररीरको चलाइ 6 % 9 %

5 ्वसत ुउडेर आउने र झनने 4 % 12 %

पेन्टिङको काममा हुने मृत् ुतथा चोटिपटिकपेन्टिङको काममा हुने मृत् ुतथा चोटिपटिक
दुर्णटिनाहरूको स्स्थनतको अनपुातदुर्णटिनाहरूको स्स्थनतको अनपुात

*पे्टिमा प्रयोग गररने केहरी अगया्णननक सोल्े्टिहरूमा मान्व शररीरलाई तरुुनतै हानन गनने तत््व (कडा न्वषाकतता) र 
दरीर्णकालरीन रूपमा हानन गनने तत््व (दरीर्णकालरीन न्वषाकतता) पनन हुन्छ। सास फेदा्ण शररीर भभत्र पसेको अगया्णननक सोल्े्टिको 
कारर र िरगटिा लाग्ने, स्वास्थ्य स्स्थनतमा खराबरी आनद भई, यसले औद्ोनगक दुर्णटिना ननमत्ाउने अ्वस्थाहरू पनन हुन्छन।्

आउटिडोर पेन्टिङ फयाकट्िरी पेन्टिङ



हो ह।ै

के रे?

त्सोभए अब 
औद्ोनगक दुर्णटिनाको 

न्वसतृत उदाहररहरू हरेौं!

सास फेदा्ण पे्टि र भथनरमा प्रयोग गररने 
अगया्णननक सोल्े्टि शररीर भभत्र पसेर 
सञचो महससु नहुने रटिनाहरू पनन 

ररपोटि्ण गररएका ्छन।्

नकन 
औद्ोनगक दुर्णटिनाहरू 
रट्ि्छन ्होला ह?ै

सरुक्ा तथा स्वच्छता कायम राख् े
ननयमको पालन नगनु्ण यसता 
दुर्णटिनाहरूको प्रमखु कारर हो।

उदाहररको लानग 
खटु्ा भचस््लएर लड्ने,

उदाहररको लानग 
कसता ननयमहरू ्छन?्

त्सतो कुरा पो!

मैले त अझ जनटिल ननयमहरू 
होलान ्भ्ठानेको भथएँ।

औद्ोनगक दुर्णटिनालाई 
रोकथाम गन्णको लानग 
पपूर्ण रूपमा ननयमहरूको 
पालना गनु्ण महत््वपपूर्ण 

हुन्छ भनेको!

हस.्..!

काम सरुु गनु्ण अभर काय्णस्थलको खतरा 
पपू्वा्णनमुान र सरुक्ा ननश्चय गनने। साथै 
सधैं सहरी तररकामा खस्बाटि जोगाउने 

उपकरर (सरुक्ा बेलटि), गयाँस मासक जसता 
सरुक्ात्मक उपकररहरू लगाउने र प्रयोग 

गनने कुरा पनन महत््वपपूर्ण हुन्छ।

अगया्णननक सोल्े्टिको कारर 
हुने पोइजननङ रटिनाहरू
①हात फुट्िने
②असामान्य रूपमा थाकेको महससु 
हुने, खटु्ा थाकेर आलसय हुने

③टिाउको दुख्,े टिाउको दुखकेो जसतो 
महससु हुने, र िरगटिा लाग्ने

④ररसले मन शानत नहुने, अननद्ा, 
नराम्ो सपना देख्े

⑤आनद्ाभुँडरी भाररी भएको महससु 
हुने, खान मन नलाग्ने आनद



न्वशेष गररी अगलो ठाउँबाटि झनने कुरामा 
धयान ननदईकन हँुदैन। ठपूलो चोटि लागेर 
काम गन्ण नसके् हुने र ज्ानै जान सके् 
अ्वस्थाहरू पनन हुन सक्छन।् 1m पनन 
नभएको उचाइबाटि झरेर मृत् ुभएको 

उदाहरर पनन ्छ।

बानहररी भाग (आउटिडोर) मा मात्र झररन्छ भन्े हँुदैन। 
कारखाना भभत्रै पनन 2, 3 ्वटिा खड्ुनकलो मात्र भएको 
होचो सटेिपल्ाडरबाटि खस्े दुर्णटिनाहरू पनन धरैे हुन्छन।्

खतरा त नसजकै 
हँुदो रै्छ ह?ै

त्सैले त 
ननसश्चत रूपमा ननयमको 

पालना गनु्ण महत््वपपूर्ण हुन्छ।

झननेबाटि जोनगनको लानग 
खस्बाटि जोगाउने उपकरर 
लगाउन ुमहत््वपपूर्ण हुन्छ।

न्वशेष गररी अगया्णननक सोल्े्टिबाटि 
शररीरको रक्ा गन्णको लानग गयाँस मासक 
लगाउन ुमहत््वपपूर्ण हुन्छ। प्रयोग अनसुार 
सहरी तररकामा उपयकुत चरीज लगाउनपु्छ्ण।

सधैं कसता कुराहरूमा 
धयान नदन ुराम्ो हुन्छ?

स िसढरी र सटेिपल्ाडरबाटि खस्े खतरा स िसढरी र सटेिपल्ाडरबाटि खस्े खतरा 
बढरी हुने हुनाले, पोटिनेबल सकाफोलड, बढरी हुने हुनाले, पोटिनेबल सकाफोलड, 
पोटिनेबल ्वक्ण बेन्च आनदमा परर्वत्णन पोटिनेबल ्वक्ण बेन्च आनदमा परर्वत्णन 
गननेबारे न्वचार गरौं।गननेबारे न्वचार गरौं।

अब

्वासतन्वक काय्णस्थल

हरेौं!

4S थाहा ्छ?
4S भनेको

पनुवय्ण्वस्थापन (सेइररी), रिम अनसुार भमलाएर राख् े(सेइतोन), 
सरसफाइ (सेइसो) र पनुवय्ण्वस्थापन गररी रिम अनसुार भमलाएर राखकेो 
सफा स्स्थनतलाई कायम राख् े(सेइकेच)ु काय्ण हो र यो सरुक्ा तथा 
स्वच्छताको आधार हो। साथै काय्णस्थलमा कसता खतराहरू लकेुका 
हुन्छन ्भनेर राम्ोसँग न्वचार गररराख् ुपनन महत््वपपूर्ण हुन्छ।

पनुवय्ण्वस्थापन (सेइररी) रिम अनसुार भमलाएर राख् े(सेइतोन) सरसफाइ (सेइसो) पनुवय्ण्वस्थापन गररी रिम अनसुार भमलाएर राखकेो
सफा स्स्थनतलाई कायम राख् े(सेइकेच)ु

आ्वशयक चरीज र 
अना्वशयक चरीज 
्ुछट््टयाएर 
अना्वशयक चरीजहरू 
फाल्े।

आ्वशयक चरीज आ्वशयक चरीज 
जनुसकैु बेला जनुसकैु बेला 
तरुुनतै ननकाल् तरुुनतै ननकाल् 
सके् गररी राख्।ेसके् गररी राख्।े

सबै प्रकारका फोहोरहरू 
हटिाई सफा हुने गररी 
सरसफाइ गनने

सफा स्स्थनतलाई 
कायम राखरी, 
शररीर र पोसाकमा 
अनन आफपू  ्वररपरर 
फोहोर बाँकी न्छोड्ने



CASE 1

सकाफोलडमा धयान नदने

ल, 
सकाफोलड नफकस 
गररी ससभधियो।

नबहानको खतरा पपू्वा्णनमुान (KY) भमनटिङ

काम सरुु गनु्ण अभर 
पेन्टिङ उपकररहरूमा 

खराबरी ्छ ्वा ्ैछन चेक गररी, 
पे्टि क्ान भभत्र भएको 
पे्टिको पररमार उपयकुत 
्छ ्वा ्ैछन, चेक गर्।

त्सपस्छ 
सरुक्ात्मक टिोपरी नलगाईकन 
सकाफोलडमा चढ्न ननषेध ्छ ह।ै 
टेिके् ठाउँमा पनन धयान नदन।ु

सधैं एउटैि कुरा, 
थाहा ्छ क्ा मलाई। 
खतरा पपू्वा्णनमुान? 
चोटि नलागरीकन 
कसररी थाहा हुन्छ?

KY भमनटिङ भनेको काममा भएका खतराहरू (जापानरी भाषामा नककेन) को पपू्वा्णनमुान 
(जापानरी भाषामा योचरी) गररी, सरुक्ा प्रनतको सतक्ण ता बढाउनको लानग गररने भेला हो।

ल अब 
पेन्टिङ गनने ठाउँ र 

खतरा भएका ठाउँहरू 
ननश्चय गरौं!

हामरी भ्वनको 
परररिमा ग्छछौं। 

सबैजना सँगै आऊ।

हस!् 
सँगै आउँ्छौं!

ठरीकसँग 
सरुक्ात्मक टिोपरी 

लगाऊ।

ल, अब काम 
सरुु गनु्ण परयो!



फोन पो 
आयो।

सेमपाइ (ससननयर सहकममी) 
*ओचकुारेसामा देस ु

(*काममा भननने अभभ्वादन)।

नयाँ पेन्टिङ उपकरर 
भन्भुएको? मैले त्ो 

गोदाम प्छानड राखकेो ्ुछ।

हरेक पटिक खलतरीबाटि 
नझक् झनझटि हुन्छ। 
यहाँ राख्ुछ।

नदउँसोको आराम गनने समय―

गममी ्छ! 
भोक पनन लागयो।

अरे? 
मेरो मोबाइल फोन 
बसजरहकेो ्छ।

मोबाइल फोन 
सकाफोलडमा नै 
्छोनडए्छ।

हस,् मैले बझुें। 
तरुुनतै त्हाँ आउँ्ुछ।

स्छटिोस्छटिो 
ओसल्न ुपरयो।



CASE 1 को ननषकष्ण

सा्वधानरी अपनाउनपुनने 
कुराहरू राम्ोसँग सनुौं!

एक ठाउँबाटि अकको ठाउँमा जाने 
बेला टेिके् ठाउँमा धयान नदने!1 2

2m ्वा सोभनदा अगलो ठाउँमा, खस्बाटि जोगाउने उपकरर र 
सरुक्ात्मक उपकरर नबना सकाफोलडमा प्र्वेश ननषेध ्छ!TIPS

सकाफोलडमा चढ्ने र सकाफोलडबाटि ओसल्ने बेला टेिके् ठाउँमा 
धयान नदऔ।ं हतार भएको बेला र सधैं नगनने काम गनने बेला 
दुर्णटिना रट्िने सम्ा्वना बढरी हुने कुरा याद राखौं।

नबहानको भेला र भमनटिङमा सा्वधानरी अपनाउनपुनने कुराहरू 
राम्ोसँग सनुरी, औद्ोनगक दुर्णटिनाहरूको रोकथाम गरौं। 
साथै पे्टि र भथनरको खतरा पनन बनुझराखौं।

सधैं सरुक्ात्मक टिोपरी 
लगाउने

खस्बाटि जोगाउने उपकरर 
(सरुक्ा बेलटि) लगाउने

एक ठाउँबाटि अकको ठाउँमा
जान बाधा नपगु्ने दायरामा, 
ह्ाणडरेलमा खस्बाटि जोगाउने
उपकररको ल्ानयाड्ण
हुक लगाउने।

ठरीकसँग नलगाएको पोसाकलाई 
त्भतिकै न्छोड्ने

औजारहरूलाई सट््ियापद्ारा 
झन्णबाटि रोके्

*सानो चरीज पनन अगलो ठाउँबाटि झरयो भने अत्नतै खतरा 
हुन्छ। खलतरी भभत्र भएका चरीजहरू, बलपेन आनद राखपेस्छ 
मात्र ओसल्औ।ं

*मोबाइल फोन जसता नबोकीकन नहुने साना चरीजहरूलाई 
टिाँक भएको ्छातरीको खलतरीमा हालौं।

त्सपस्छ 
सरुक्ात्मक टिोपरी नलगाईकन 
सकाफोलडमा चढ्न ननषेध ्छ ह।ै 
टेिके् ठाउँमा पनन धयान नदन।ु

सधैं एउटैि कुरा, 
थाहा ्छ क्ा मलाई। 
खतरा पपू्वा्णनमुान? 
चोटि नलागरीकन 
कसररी थाहा हुन्छ?

सेमपाइ (ससननयर सहकममी) 
*ओचकुारेसामा देस ु

(*काममा भननने अभभ्वादन)।

आ...........!

आ...........!

खटु्ाको हड्री भाभचएर

टिाउकोमा पनन 8 टिाँका 
लगाएको रे नन, होइन?

KY भमनटिङमा सधैं एकै 
कुरा दोहोरयाएर सा्वधान 
गराउनकुो कारर ननयम 
पालना गरेन भने 
चोटि लाग्न सके् 
हुनाले हो।

हस,् 
मैले बझुें।

हतार भएको बेला पनन 
सरुक्ात्मक टिोपरी लगाउन।ु 
हतार भएको बेला र बानरी 

नपरेको कामको बेला दुर्णटिना 
रट्िने सम्ा्वना बढरी हुन्छ। 
टेिके् ठाउँमा पनन पया्ण्त 

धयान नदन ुह।ै

दुर्णटिनाबाटि उसले KY भमनटिङको महत््व र 
ननयमहरूको पालना गनने कुराको महत््व 
राम्ोसँग महससु गरयो।



CASE 2

सरुक्ात्मक उपकरर लगाऔं

シンナー塗料

नढला भयो, माफ गनु्णहोस!् 
साइकल पन्चेटि भएर 

नढला भयो।

नढला हुने बेला समपक्ण  
गररी जानकाररी गराऊ।

स्छटिो पोसाक फेर! 
अनन पे्टि 

भमसाउनपु्छ्ण। हस!्

भमश्रर कोठा

सरुुमा 
भेन्टिलेसन फयानको 
स्वरीच अन गरौं।

काय्ण मानक 
अनसुार पे्टि र 
भथनर भमसाउँ्ुछ।

ला! 
सरुक्ात्मक चस्ा 
्छोडेर आए्ुछ!

होस,् मासक र 
पनजा लगाए 

केहरी हँुदैन होला।

सरुुमा पे्टि 
हालेर

त्सपस्छ
भथनर हाल्े।

आउन नढला भयो। 
स्छटिो गनु्ण परयो। 
स्छटिो, स्छटिो!

पे्टिपे्टि
भथनरभथनर



ला! 
भथनर उस्छनट्एर 
आँखामा परयो!

धारोको पानरीले पखाले 
केहरी हँुदैन होला।

ननयममा त 
तरुुनतै सपुरभाइजरलाई 
ररपोटि्ण गनु्णप्छ्ण  भनेर 

भनेको ्छ।

तर गालरी खायो भने 
काम नढला हुन्छ। 
पस्छ ररपोटि्ण ग्ुछ्ण।

पखाले पनन आँखा त 
दुख्छ त। आँस ुआएको 

आइ ्छ।

भमकसरमा भमसाए 
पस्छ काम 
पपूरा हुन्छ।

अब पेन्टिङ 
गनु्ण परयो!

पेन्टिङ लगाउने ठाउँ

सरुक्ात्मक टिोपरी, 
सरुक्ात्मक चस्ा र 
रसायन सरुक्ा पनजा 

लगाएँ।

तर आज त ज्ादै नै 
गममी ्छ।

यसतो गममीमा 
गयाँस मासक 

लगाउन सन िकदैन!

स्छटिो काम 
सक्ो भने गयाँस मासक 

चान िहदैन होला।

के भएको होला? 
असल र िरगटिा लागया 
जसतो भयो।

अब एकस्छनमा नै 
काम ससभधिन्थो।

र िरगटिा लागेर सञचो 
नभएको जसतो
हँुदै आयो।



CASE 2 को ननषकष्ण

पे्टि र भथनरको ह्ाणडसलङमा 
धयान नदऔ!ं सरुक्ात्मक उपकरर लगाऔ!ं1 2

पे्टि र भथनर ह्ाणडल गनने बेला आगलागरी र 
पोइजननङ प्रनत पनन सा्वधान!TIPS

पे्टि र भथनर ह्ाणडल गनने बेला हा्वा फेररी, 
क्टेिनरमा नबकको लगाऔ।ं पोनखएको खणडमा 
तरुुनतै प्ेुछर सङ्कलन गरौं।

पे्टि र भथनर ह्ाणडल गदा्ण अनन्वाय्ण रूपमा गयाँस मासक, 
सरुक्ात्मक चस्ा आनद लगाऔ।ं

दुर्णटिना भएको र न्वपद ्आएको बेलामा ससाना कुराहरू पनन तरुुनतै आफ्ो हानकम 
्वा आफपू  भनदा उचच पदको कम्णचाररीलाई ररपोटि्ण गररी ननदनेशन सलनहुोस।्

अगया्णननक सोल्े्टिमा ससजलै आगो सललकने 
हुनाले आगो ननषेध गररएको ्छ।
[उदाहरर]
● चरुोटि
● सटिोभ
● ्वेस्लडङ, कनटिङ र ग्ाइन्डरको आगोको नझलका
● मोबाइल फोन (ररङटिोन बज्ाको सटेिनटिक नबजलुरी)

सटेिनटिक नबजलुरीले पनन आगो लाग्ने सम्ा्वना हुने 
हुनाले ननम्न कुराहरूमा धयान नदने।
● अथ्ण गनने।
● पे्टि र भथनर नबसतारै हालरी, भमसाउँदा पनन नबसतारै चलाउने।
● एन्टिसटेिनटिक जतुिा र एन्टिसटेिनटिक पोसाक लगाउने।

अगया्णननक सोल्े्टिको कारर हुने
पोइजननङमा धयान नदने।
● पे्टि र भथनर प्रयोग गदा्ण गयाँस मासक लगाउने।
● ्छोटिो समयको अनतरालमा पे्टि र भथनरको नबकको लगाउने।
● भेन्टिलेसन फयान र ननकास डकटि चलाउने।
● सरुक्ा डाटिा ससटि (SDS) मा हरेेर कसतो रासायननक तत््व 
समा्वेश ्छ भन्े कुरा ननश्चय गनने।

भमश्रर कोठा

सरुुमा 
भेन्टिलेसन फयानको 
स्वरीच अन गरौं।

ला! 
सरुक्ात्मक चस्ा 
्छोडेर आए्ुछ!

यसतो गममीमा 
गयाँस मासक 

लगाउन सन िकदैन!

काममा आउन नढला
भएको भएपनन काम त
धरैे गररसके्छौ त!

आज गममी हुनाले 
पया्ण्त हा्वा 
नफेररी हँुदैन ह।ै

ओइ, के भयो?
ठरीक ्छ?

केहरी नदन पस्छ

मैले तपाईंलाई 
दुुःख नदएँ...।

आँखामा 
त्ो के भएको?

स्छटिोस्छटिो पे्टि भमसाउँदा भथनर 
उस्छनट्एर आँखामा परेर यसतो भयो। 
मैले त्ो कुरा पनन ररपोटि्ण गरेको भथइनँ। 

माफ गनु्णहोस।्

कामलाई प्राथभमकता नदएर 
सरुक्ात्मक उपकरर लगाउन र 
पपूर्ण रूपमा भेन्टिलेसन गन्ण 
ननदनेशन ननदन ुमेरो पनन 
गलतरी हो। माफ गर।

हतार भएको
बेलामा पनन सरुक्ा र 
स्वास्थ्यलाई पनहलो
प्राथभमकता नदने।

त्सको लानग 
काय्ण मानक अनसुार काम
गनु्ण महत््वपपूर्ण हुन्छ।

पे्टि र भथनरमा प्रयोग गररने 
सोल्े्टिलाई अगया्णननक सोल्े्टि 
न्वषाकतता रोकथाम ननयम 
(अगया्णननक ननयम) अनसुार 

ह्ाणडल गरौं।

मैले कारखानाको सबैले 
सरुक्ा तथा स्वच्छतालाई 
पनहलो प्राथभमकतामा 
राख्पु्छ्ण भन्े कुरा बझुें।*GHS भचत्र प्रदश्णन गररएको सोल्े्टिमा एक ननसश्चत खतरनाक हाननकारक तत््व हुने हुनाले वय्वस्थापक तथा 

अन्य कामदारहरूसँगै लेनखएको जानकाररी पढरी, उकत सोल्े्टिको खतरनाक हाननकारक तत््व ननश्चय गरौं।

シンナー

सनदभ्ण: माङ्गाबाटि बझु्े काम गनने वयककतको सरुक्ा र स्वास्थ्य 
(सशक्र सामग्री) [रासायननक तत््वको ह्ाणडसलङ (आधारभपूत)]



CASE 3

उपयकुत रूपमा उपकरर र मेससनको ह्ाणडसलङ

आज यो न्वद्तुरीय 
पाटि्ण पजुा्णमा 

पेन्टिङ गनु्णप्छ्ण।

नतमरी 
यरी पाटि्ण पजुा्णहरूलाई ट्िलरीमा 
राखरे प्छानडको ढोकाबाटि 
काय्णस्थलमा ओसार।

अनन नतमरी चाहरी ि 
यरी पाटि्ण पजुा्णहरूलाई 
ओभरहडे कन्वेयरको 
ह्ाङ्गरमा झनु्डाऊ। हस!्

ओभरहडे कन्वेयर पाटि्ण पजुा्ण 
ससभधिन लागयो। 
अरू लेराऊ त।

हस!्

यो भनदा 
बढरी त हाल् 
सन िकदैन।

स्छटिो स्छटिो 
जान ुपरयो।

ओइ! 
खतरा!

ट्िलरी पललटिन्छ 
नक क्ाहो!?



ला!
ठरीक ्छ?

गहुँगो भएकोले 
हलचल गन्ण सककदनँ! 

मद्त गनु्णस!्

दुर्णटिना भयो! 
कोहरी आउनसु!्

अरे? 
के भयो?

ला, 
खतम 

भइहाल्ो नन!

उता धयान न िददा 
पाटि्ण पजुा्ण झणुडाउने 
काममा गलतरी भयो।

स्छटिो नभमलाई 
हँुदैन।

लौन!!



CASE 3 को ननषकष्ण

कारखाना भभत्र नकुदाउने।
असामान्यता भएको बेला मेससन 
रोकेर ्वरपरका मान्ेछहरूलाई 
जानकाररी गराउने।

1 2

पेन्टिङ मेससनमा धयान नदऔ!ंTIPS

कारखाना भभत्र नकुदाईकन, चोक ्वा मोडमा एक पटिक रोकेर 
दायाँबायाँ ननश्चय गनने।

्ुछटिाउने र जडान गनने काम गदा्ण लड्ने र बेररने कुरामा धयान 
नदने। असामान्यता देनखएमा नआतिरीकन आपतकालरीन रूपमा 
रोके् बटिन भथचेर, ्वरपरका मान्ेछहरूलाई जानकाररी गराऔ।ं

पेन्टिङ रोबोटि रोल कोटिर भमकसर

नटिभचङ (सञचालन काय्णरिम) र 
पे्टि गन सफा गदा्ण आम्णमा ठक्कर

रोलमा हात बेररने परररिमाको अक्मा पनजा बेररने

पेन्टिङ मेससनहरू न्वभभन् नकससमका हुन्छन।् न्वशेष गररी रमु्ने मेससन र 
तरीव्र गनतमा एक ठाउँबाटि अकको ठाउँमा सनने मेससन प्रनत सा्वधान हुन ुपद्ण्छ।

स्छटिो स्छटिो 
जान ुपरयो।

ओइ! 
खतरा!

ला, 
खतम

भइहाल्ो नन!

उता धयान न िददा 
पाटि्ण पजुा्ण झणुडाउने 
काममा गलतरी भयो।

स्छटिो नभमलाई 
हँुदैन।

आ...!

ऐया!! ठरीक ्छ!?

यता पनन 
दुर्णटिना भयो। 
यता आउनसु!्

मेरो अनहुारमा 
चोटि लागयो अनन 
खटु्ाको हड्री 
पनन भाँभचयो।

मेरो चान िह 
पाटि्ण पजुा्ण खसेर म लडें 
अनन नाडरीको हड्री

भाँभचयो।

ट्िलरी गडुाउने बेला ्वरपर धयान 
नदई नबसतारै अभर बढ्ने।

साथै काम अभर आफपू  ्वररपरर 
के कसता खतराहरू लकेुका ्छन ्
भन्े कुरा न्वचार गररराख् ु
पनन महत््वपपूर्ण हुन्छ।

्ुछटिाउने र जडान गनने काम गदा्ण असामान्यता
देनखएमा कन्वेयर रोकेपस्छ ्वरपरका मान्ेछहरूलाई 

जानकाररी गराउने।

यरी दुई जनाले एकअका्णसँग 
अबदेनख नहडबडाईकन 
काम गनने ्वाचा गरे।



अप्रत्ासशत रूपमा 
खतरा नसजकै हुन्छ भन्े कुरा 
राम्ोसँग बझुयौ होइन?

काय्णस्थलको सरुक्ा तथा स्वच्छतामा 
प्रत्ेक वयककतको सचेतना र सबैले 
ननयमको पालना गनु्ण महत््वपपूर्ण हुन्छ।

त्सपस्छ......,

मलाई त्ो पात्रको 
मपूख्णता कसैसँग 

भमलदोजलुदो लागयो। के रे? 
तपाईंले केहरी भन्भुयो?

अरू मात्र औद्ोनगक दुर्णटिनामा प्छ्णन,् 
मलाई केहरी हँुदैन भनेर कदानप नसोच्े। 
यो आफपू  नसजक हुने समसया हो।

ल!
म ननयमको पालना गररी 
हरेक नदन मेहनत ग्ुछ्ण!

ननयमको पालना गनु्ण भनेको 
"शररीर", "परर्वार" र 

"जरी्वनयापन" को रक्ा गनु्ण हो 
भन्े कुरा याद राख्हुोस।्

केहरी भइहालेको
अ्वस्थाको लानग

सधैं काय्णस्थलमा 
कमयपूननकेनस गनु्ण पनन 
महत््वपपूर्ण हुन्छ।



सटेिनटिक नबजलुरी बगाई 
सपाक्ण  हुनबाटि रोके् चरीज 
अथ्वा गहुँगो सामानबाटि 
खटु्ालाई जोगाउने चरीज

आफपू लाई ठरीक हुने साइजको जतुिा लगाउने। 
कामको लानग उपयकुत सरुक्ा जतुिा प्रयोग गनने।

अगलो ठाउँबाटि 
खस् र झन्णबाटि 
रोके् चरीज

सामान्यतया 
फुल हाननेस। 
काय्ण ्वाता्वरर 
अनसुार उपयकुत 
चरीज प्रयोग गनने।

टिोक्ाप भएको एन्टिसटेिनटिक सरुक्ा जतुिा

खस्बाटि जोगाउने उपकरर 
(सरुक्ा बेलटि)

श्ासप्रश्ासका सरुक्ात्मक उपकरर

सास फेदा्ण शररीर भभत्र 
धलुो पस्बाटि रोके् चरीज।

सास फेदा्ण शररीर भभत्र न्वषयकुत 
गयाँस पस्बाटि रोके् चरीज।

डसटि प्रपूफ मासक

गयाँस मासक

ठक्कर ्वा ठपूलो शककतबाटि 
टिाउकोलाई जोगाउने चरीज

सरुक्ात्मक टिोपरी

सरुक्ात्मक टिोपरी नसनने गररी, 
चयापकुो डोररीलाई भमलाएर 
नसनने गररी राम्ोसँग बाँध्।े एक पटिक
मात्र भए पनन ठक्कर ्वा ठपूलो शककत परेमा,
त्ो सरुक्ात्मक टिोपरी फेनने।

● हाननकारक चरीजको प्रकार र गाढापनको लानग उपयकुत
गयाँस मासक प्रयोग गनने।

● ठरीकसँग टिाँससएको ्छ ्वा ्ैछन, ननश्चय गनने (नफटि चेक)।
● नफलटिर र क्ाननसटिर परर्वत्णन गनने।
● एक पटिक मात्र प्रयोग गन्ण हुने प्रकारको गयाँस मासकको
खणडमा, अभधकतम प्रयोग समयको पालना गनने।

सास फेदा्ण लामो समयसमम 
शररीर भभत्र ठपूलो पररमारमा 
धलुो पसयो भने 
न्यपूमोकोननओससस हुने 
सम्ा्वना हुन्छ।

काय्णन्व्वरर अनसुार 
उपयकुत सरुक्ात्मक उपकरर 
चयन गनु्णप्छ्ण  तर सहरी 
तररकामा प्रयोग गरेन
भने सरुक्ात्मक 

उपकररको अथ्ण हँुदैन ह!ै

कामको आ्वशयकता
अनसुारको सरुक्ात्मक
उपकरर प्रयोग गरौं!

सरुक्ात्मक 
उपकरर 
आनद

पनजा

एप्रोन

सरुक्ात्मक चस्ा

रसायन सरुक्ा पोसाक

प्रयोग अनसुार उपयकुत सामग्रीद्ारा 
बनाइएको, बाहुला लामो भई पाँच
्वटिा औलंा हाल्े पनजा प्रयोग गनने।

आफपू लाई ठरीक हुने साइजको 
पोसाक लगाउने।

सकेसमम माभथसमम 
्छोनपने गररी लगाउने।

खतरनाक चरीज र हाननकारक
चरीजको प्रकारको लानग उपयकुत
उपकरर प्रयोग गनने।

सोल्े्टिको स्छटिा र 
बाफबाटि आँखालाई 
जोगाउने चरीज

रसायन, धलुोको स-साना 
करहरू आनदबाटि
शररीरलाई जोगाउने चरीज

रसायन, धलुोको स-साना 
करहरू आनदबाटि
शररीरलाई जोगाउने चरीज

रसायन र धाररलो ्वसत ु
आनदबाटि हातलाई 
जोगाउने चरीज

अपनाउनपुनने उपाय 2 अपनाउनपुनने उपाय 3
आफ्ो शररीरमा ठरीक हुने साइजको 
सरुक्ात्मक उपकरर प्रयोग गरौं!

फोहोर र क्नत भएको अ्वस्थाको सरुक्ात्मक 
उपकरर त्भतिकै प्रयोग नगरौं!

साइज नभमलेमा 
तरुुनतै फेररनदन 
अनरुोध गनने।

फोहोर हटिाउने। सफा र स्वच्छ ठाउँमा 
भणडार गनने।

क्नत भएको ्वा ््वाल परेको 
भएमा परर्वत्णन गनने।

अपनाउनपुनने उपाय 1
सहरी तररकामा लगाई, 

सहरी तररकामा प्रयोग गरौं!

अनतै नसनने र 
चेप नहुने गररी 
लगाउने!



2022 साल माच्ण प्रकाशन

प्रकासशत:स्वास्थ्य, श्रम र कल्ार मन्तालय
योजना: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
सहयोग: पेन्टिङसँग समबन्धित सरुक्ा तथा स्वच्छता सशक्र सामग्री न्वकास ्वनक्ङ
ननमा्णर:  Sideranch Inc.

माङ्गाबाटि बझु्े

पेन्टिङको सरुक्ा तथा स्वच्छता



यस कागजातको बारेमा सोधप्ुछको लानग

स्वास्थ्य, श्रम र कल्ार मन्तालय श्रम मापदणड बयपूरो
स्वास्थ्य र सरुक्ा न्वभाग सरुक्ा शाखा


