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飲食料品製造業の安全衛生
कथमककयो िार बुझ्ह
ु योि्
खाद्य र पेय पदार्थ उतपादन वय्िायकयो िुरक्ा र स्ास्थ्यबारे

ल त!
आज खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन
व्यवसायको
स्वास्थ्य र सुरक्षाको बारे मा
सिकौं!

सबै भन्दा पहिले कस्तो
अवस्थामा व्यावसायिक
दुर्घटना हुनसक्छ हेरौं!

हस्!

व्यावसायिक दुर्घटना
हुने मुख्य कारणहरू यस
प्रकार छन्:

व्यावसायिक दुर्घ ट नाहरूको सङ् ख्या

खाद्य उत्पादन कार्यस्थलले स्वस्थकर
खानेकुराको उत्पादन गर्नु नितान्त
आवश्यक छ।

त्यहि त !
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लडेर
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झुक्किएर / जबर्जस्ति गरे र

६६६ जना
सन्दर्भ: कृषि, वन तथा मत्स्य पालन मन्त्रालय
"खाद्य उत्पादन उद्योगमा कार्य शैलीको वर्तमान
स्थिति र मुद्दाहरू"
(फेब्रुअरी २०१९ मा अपडेट गरिएको)

वास्तवमा कस्तो कुराहरूलाई
ध्यानमा राख्दै यो काम
गरिरहेको होला।

म पनि जान्न चाहन्छु ।

"लडेर" दुर्घटना हुनेको सङ्ख्या
पो धेरै रहेछ है।

वास्तवमा
के गर्दा ठीक होला है ?

त्यही त।
खाना र पेय पदार्थ उत्पादनको
फ्याकट् रीमा

सबै भन्दा पहिले
आफ्नो वरिपरि व्यवस्थित गर्नु
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
सामान छुट्ट्याउने (Seiri)
व्यवस्थापन (Seiton)
सफाई (Seisou)
सुग्घर (Seiketsu)

भुइँ पुछिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नभएर
आउदा अचानक चिप्लिएर लडेको,

↓
४S

अँ…
झ्याउलाग्दो है ।

हा हा हा

खासमा भन्नु पर्दा हामी आफै होसियार
भयौ ँ भने त दुर्घटना नै हुँदैन नि।

हँ?

दुवै हातमा सामान भएकोले नदेखरे
ठोक्किएर लड् ने केस धेरै छन्।

ध्यानपुर्वक काम गरे न भने त
हुँदैन।

आफु मात्र हैन अरु जो कोही पनि
नलडोस् भनेर सुरक्षित
कार्यस्थल सृजना गर्नु जरुरी छ ।

त्यहि त है,
सुरक्षित वातावरण बनाउनु पनि
महत्त्वपूर्ण छ।

हस्!

त्यसबाहेक,
फ्याक्ट् रीमा धारिलो चिज प्रयोग हुनेभएकोले
ठू ला दुर्घटनाहरू पनि हुने सम्भावना छ।

च्याप्पिएर, फसेर दुर्घटना हुनुको
कारण के हो?

उपकरण बन्द नगरी
सफाई गर्दा

रोलरमा
औ ंला च्यापिएको एउटा केस छ।

चक्कु तल खस्यो भने
तपाईँको खुट्टा काटिन सक्छ।

होसियार भएन भने
खतरा छ है।

उदाहरण को लागि
नचिप्लिने जुत्ता लगाउने भन्ने
नियम बनाउने

कस्तो डरलाग्दो…।
हो ।
तर अलिकति
सरलता अपनाएमा यस्ता दुर्घटना
हुनदेखि जोगिन सक्छौँ।

ल, अब वास्तविक
घटनास्थल

सावधान
चिप्लिने डर भएकोले
कृपया ध्यान
पुऱ्याउनुहोस्!

ओहो

कारखानाको भुइँ सफा गर्दा स्थायी चिन्ह
राख्ह
नु ोस्।

एकछिन
चियाएर हेरौं कि?

कामको युनिफोर्म जाँ च वस्तुहरू

केस १: मेसिन अपरे सन
शुभ प्रभात।

के तपाईंले टोपी लगाउनु
भएको छ?
*टोपीले कपाल ढाक्नुहोस्

माथिको ज्याकेट र टां क
राम्रोसँग लगाउनुभएको छ?
*हातको घडी, औ ंठी, नेकलेस जस्ता
सजावटी समानहरू हटाउनुहोस्

के तपाईंले मास्क लगाउनु
भएको छ?

अरे ?
सर खै ?

शुभ प्रभात।

ज्याकेट प्यान्ट भित्र छिराएर
लगाउनुभएको छ?

आज
सर बैठकमा हैन त।

ठीक छ,

ए होकि
क्या हो।

काम सुरु गर्नु अघि
लुगा कस्तो छ
चेक गर्छु!
हस् !

के तपाईंले पन्जा लगाउनु
भएको छ?

काम गर्न सजिलो खालको जुत्ता
लगाउनु भएको छ?
*जुत्ताको सोल चिप्ले खालको
पो छ कि चेक गरौं

चेक गर्ने काम सकियो!
ल त काम सुरु गरौ।ँ

हस् !

हँ?

आकार
अनौठो छ है …

सरले सधै ँ यो
मेसिन खोलेर,

सोचेको जस्तै भात
कडा भएर अड् किएको
जस्तो थियो नि।

यस्तो त आकार नै
आएन !!!

यसो यता
हेर्नुस त।

अलिकति
मद्दत दिन सक्नु हुन्छ?

तर…

यहाँ टाँ स्सिएको भात
निकालेर फाल्नुहुन्थ्यो है।

अप्ठ ्यारो परे
सम्पर्क गर्नु।

भनेको काम
मात्र गर्नु।
…ठिक छ नि हैन।

हस्।

अब चाहिँ
राम्रोसँग काम
गर्छ कि....

ठीक छ।

ऐया!!

माफ् गर, मलाई
थाहा भएन।

के भयो?

किन जान्ने भएर
आफैले मर्मत
गर्न खोजेको?

रोक्ने बटन थिच्ने
मात्र हैन,

हैन के गरे को?

मुख्य स्विच नै बन्द
गर्नुपर्छ।

सर!

हात रोलरमा

किन मैले नगर्नु भनेको काममा हात
हालेको? चोटपटक लागेको भए
के हुन्थ्यो?

फसेर चोटपटक लाग्ने
पनि हुनेभएकोले
विचार पुऱ्याउनुपर्छ!

मिहेनती भएर अरू
पनि काम गर्न खोज्नु
राम्रो हो तर …

अबि...

कसैको अनुमति बिना
त्यसो गऱ्यो भने
भयङ् कर दुर्घटना हुन
सक्छ हैन त!

अबदेखि नियम
पालन गर है

..........

माफ गर्नुहोस्!

केस २: सफाई

पन्जा र सुरक्षात्मक
चश्मा
् ु।
मैले बिरसिएछ

आज,
उत्पादन लाइनको
सफाई गराउँ छु।

केमिकल चलाउदा
होसियार हुनुपर्छ।

क्षार कीटाणुशोधन
सफाई एजेन्ट

तर ढिलो भयो भने
दिदीलाई
गाह्रो हुन्छ होला

तर
ठिकै छ नि हैन ।
पन्जा अनि
सुरक्षात्मक चश्मा
प्रयोग गर्नुपर्छ।

म गरिहाल्छु नि !

छिटो सक्यो भने
ठिक हुन्छ होला।

…

ला...
हम्म ...
हात झमझम भएर
आयो ...

आथा...
ओहो…

ओ.....

किन हो ...कस्तो
धमिलो देखिरहेको
छ।

मद्दत गर्नुस्!

आँ खामा पऱ्यो!

दुख्यो !

तुरुन्तै पुछ्नु
पर्ला!

सुरक्षात्मक चश्मा प्रयोग
गरे को भए हुन्थ्यो…

अरे के भयो!?
आँ खा रातो छ त!!

तपाईं
सुरक्षात्मक चश्मा
लगाउन
् भयो है ...
बिरसिनु

उपचार गराउन
गइहाल!

ओइ!
ठिक छ!

हस्।

डाक्टरको अफिस

पन्जा र चश्मा
लगाउनु यहाँ को
नियम हो!

कडा क्षारले
छाला खुइलिन
सक्छ,

हात वा आँ खामा लग्योभने
तुरुन्तै धुनप
ु र्छ अनि
डाक्टरको सल्लाह लिएर त्यसै
अनुसार गर्नु पनि
नियम हो।

यो जलेको छ।

नियम पालन गर्नु भनेको
जीवनको रक्षा गर्नु हो।

सर
अबदेखि सतर्क हुन्छु ।

यो के गरे को?

सर...

हाहाहाहा

केस ३: यातायात बारे
ल त!

बोक्रा ताछ्ने
काम सकियो!

ओई!
नदौडि!
अर्को
ल्याउनुपऱ्यो!

त्यो जुत्ता,

हँ?

तपाईँको भाग पनि
लिएर आउँ छु।

बिग्रिएर पूरानो
भइसकेछ है।

ए,ए
खतरा छ है!

नयाँ फेर्नु…

हो थाहा छ।
जुत्ताको सोल पनि
खिइएको जस्तो छ

भोलि फेरुला!

ठीक छ!

माफ पाउँ !

एक एक वटागरी
बाकस बोक!

म आएँ ।

कम्मर
दुख्यो…।

ओइ ठीक छ!
ऐया या या

ढिलो भयो...

चक्कु प्रयोग हुने
ठाउँ मा झन् बढी
सतर्क हुनुपर्छ।

छ नि,

हत्तेरी

थाहा पायो भने
अर्कै फेर्नु।

सामान धेरै छ भने,
ट्र ली प्रयोग गरौ।ँ

जुत्ताको सोल
पातलोहुँदै गएको छ
भने
चिप्लने डर हुन्छ।

हतार नै छ
भनेपनि दौडिन
चाहिँ हुन्न है।

भुइँ भिजेको छ वा
तरकारीको फोहोर खसेको छ
भने चिप्लो हुन्छ त्यसैले

चोटपटक लाग्यो भने
परिवारलाई चिन्ता
लाग्छ।

ह
थाहा भयो भने
सफाई गरिहालौं।

हस्…

खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगमा होसियार
हुनुपर्ने कुराहरू

१

कामको युनिफोर्म सही
तरिकाले लगाउने।

२

४S राम्रोसँग लागु गर्ने।

४

सामान ओसार्नको लागि
ट्र लीको प्रयोग गर्ने।

ला.....

जुनसुकै ठाउँ मा खतरा
आउन सक्छ भन्ने
बुझ्यो हैन…
चेक गर्ने काम सकियो!
ल त काम सुरु गरौ।ँ

हस् !

अघिको पात्रको चरित्र
को सँग मिल्दोजुल्दो छ
जस्तो लाग्छ?

हँ? कसलाई भनेको?

३

समस्या भएमा
आफ्नो सिनिअरलाई रिपोर्ट गर्ने !
अलिकति
मद्दत दिन सक्नु हुन्छ?

तर…

सामान धेरै छ भने,
डोरी प्रयोग गरौ।ँ

कार्यस्थलमा प्रत्यक व्यक्तिले स्वास्थ्य र
सुरक्षा कायम राख्न विचारसिल हुँदै
नियम पालना गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
भनेको काम
मात्र गर्नु।
…ठिक छ नि हैन।

यहाँ फेरि एकपटक,
केस स्टडी फर्के र हेरौं ।

हस्।

खाद्य

यस्ता दुर्घटनाहरू प्राय आफ्नै
लापर्वाहीले गर्दा हुन सक्छ।

दन उद्योग

र्थ उत्पा
र पेय पदा

यस्तो कुरामा पनि ध्यान देऔ ं!

सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागी सल्लाह!
नियम पालना गर्नु भनेको
"शरीर" "परिवार"
"जीवन" लाई जोगाउने
कुरा हो भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्।

१

ड् राइ आइसले गर्दा चोट लाग्न सक्ने

३

ट्र लीहरू सुरक्षितसाथ प्रयोग
गर्नुहोस्!

भएकोले होसियार हुनुहोस्।

२

घुम्ने मेसिनमा शरीर फन्दामा नपर्नबाट
सावधान हुनुहोस्!

कतै केहि भइहालेको
अवस्थामा
जहिलेपनि आफ्नो सहकर्मीलाई
सम्पर्क गर्नु एकदम महत्वपूर्ण छ।

अब बुझे ँ

चोटपटक नलागोस्
भनेर हरे क दिन ध्यान
दिेएर काम गर्छु!

परिवार तथा साथिभाइलाई
ट्र लीमा सामान राख्दा तीन

थुप्रो चाङ् ग लगाउने नगरौ।ँ
ठिक्क मात्रामा राखौ।ँ

ठीक।

चिन्तित नबनाउने हिसाबले ध्यानपुर्वक
सतर्क भएर काम गरौ!ँ

चित्रहरूबाट

सिकौं

कार्यस्थलमा लुकिरहेको खतराहरूबारे !

पछि हुनसक्ने खतरनाक अवस्थाबारे पहिले नै परिचित गराउने तालिम (KYT)

कहाँ खतरा छ सोचेर हेरौं!

यहाँ खतराको
चिन्ह छ!

गह्रङ् गो
सामानहरू
ट्र लीद्वारा ओसारौ!ँ

भिजेको भुइल
ँ ाई
प्राथमिकता दिएर
तुरुन्त पुछौ!ँ

सर्वप्रथम
त मुख्य पावर
बन्द गर्नुहोस्!

अन्य पनि खतराका संकेतहरु छन् कि छै नन् भन्ने बारे मा विचार गरौं।
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