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यो अड्डयोमभजअुि सािग्ी, रासायम्क पदाथ्थहरूको खतराहरू र हाम्कारकता तथा काि
गदा्थ डदिागिा राख्ु प्ने बुँदाहरू, आपतकामि् उपायहरू आडद, सरुक्षित रूपिा काि ग््थ
आवशयक आधारभतू ज्ा्को बारेिा मसकाउ्े उदे्शयिे तयार गररएको सािग्ी हो।



संसारका सब ैमिजहरु
रासायम्क पदाथ्थिे ब्ेको छ।

तयसो भए,यहाँ
रासायम्क पदाथ्थहरू ह्ान्डि

ग्ने तरीका र श्रि दरु्थट्ाहरूको
बारेिा वविार गरौं।

तर पम् ह्ान्डमिंगिा होमियार
्भएिा वयावसामयक दरु्थट्ा

(श्रमिक दरु्थट्ा)हु् सक्े ्डर हुनछ।

अिा्क हो तर एउटा प्रश्न! 

"रासायम्क पदाथ्थ" भनदा
 के को कलप्ा ग्ु्थहुनछ ?

रासायम्क पदाथ्थ ?
िेरो दैम्क जीव्याप्िा

खास ैधेरै समबनध छ जसतो िागदै्। 

उदाहरणको िामग 
पा्ी र िा्व िरीर ब्ाउ्े

प्रोटी्, एमि्ो एमस्ड

होि सेनटर र
औषमध पसििा बेच् राक्खएको
पेनट, ड्डटज्थनट, कीट्ािक,
बिीि एजेनटहरू आडद…।

हुनछ ।

तयसतो होइ्।

हाम्ा वररपररका सब ैवसतुहरु
रासायम्क पदाथ्थिे ब्ेको छ।

ए, तयसो पो हो!?

सही हो।

ए, तयसो पो!



ठूिा
"खतरा" "हाम्कारक" दईुिा

ववभाक्जत ग््थ सडकनछ।

"हाम्कारकता" भ्ेको 
्ाक र िखुबाट सास फेदा्थ

तीव्र ववषाक्तता पदैा ग्ु्थका साथै

श्रि दरु्थट्ाहरू म्मतयाउ्े
रासायम्क पदाथ्थको प्रकृमत

"खतरा" भ्ेको 
प्रजवि् तथा ववसफोट् इतयाडद,

हातिा िाग्े
आखँािा पसयो भ्े

समु््े(औषमधको राउ) जसता 
प्रकृमत भम्नछ। 

आगिामगको कारण बन्े 
प्रकृमत भम्नछ। 

साथ,ै हाम्कारकतािा
"तीव्र ववषाक्तता" िात्र होई्, 

्डरिागदो।

कीट्ािक र बिीि एजेनटहरू जसता
दैम्क प्रयोग हु्े उतपाद्हरु,

यडद यसिाई गित तररकािे प्रयोग गरेिा
जीव् जोक्खिपणू्थ पम् हु् सक्े भएकािे

होमसयार हु् ुपछ्थ। 

िािो सिय
रसाय्हरू इ्हेि गरेिा

थाहा ्पाईक् सवास्थयिाई ्ोकसा् परु ्याउ्े
"दीर्थ ववषाक्तता" पम् हु्सकछ

उदाहरणका िामग, कयानसर पम् िाग् सकछ। 

हो । 

कयानसर



जे भए पम्, श्रि दरु्थट्ाहरू रोक्
म्यि पाि् ग््थ िहत्वपूण्थ छ।

तयसो भए यहाँ
रासायम्क पदाथ्थ सक्मिमित

श्रि दरु्थट्ाहरूको त्थयाङक हेरौं । 

तयसो भए, रासायम्क पदाथ्थहरू ह्ान्डि साइटिा,
वविेष रूपिा कसतो डकमसिका

होमियारर अप्ाएिा राम्ो हुनछ डक हुदै् हेरौं!

काि अ्सुारको 
सरुषिा उपकरण

राम्ोसँग
िगाउ्े।

ह्ान्डि ग्ने रासायम्क पदाथ्थहरूको
कनटे्रिा रहेको िेबि र 
वपकटोग्ाि (मित्र प्रदि््थ )
अमग्ि रुपिा जाँि ग्ने। 

हुनछ । 

मिनताज्क िीजहरू या
िीजहरू सािानय भनदा फरक
अवसथािा छ भ्े तरुुनत िखुय
िानछेिाई ररपोट्थ ग्ु्थपछ्थ । 

किसेकि
यी ती्वटा कुरािाई

राम्री काया्थनवय् गरौं।

सनदभ्थ: २०१९(२०१९)साि मभत्र कािदारको ितृयु र राइते ररपोट्थ अनतग्थत,
काय्थकारी पदाथ्थहरू"हाम्कारक पदाथ्थ", "जवि्िीि पदाथ्थहरू", "जवि्िीि गयाँस", "ववसफोटक पदाथ्थ" इतयाडदको कुि हो। 

१ हाम्कारक पदाथ्थ २१३ केस

२ जवि्िीि पदाथ्थहरू १६४ केस

३ जवि्िीि गयाँस ५९ केस

४ ववसफोटक वसतहुरू इतयाडद १४ केस

रासायम्क पदाथ्थहरूको कारणिे हु्े श्रि दरु्थट्ाहरूको संखयारासायम्क पदाथ्थहरूको कारणिे हु्े श्रि दरु्थट्ाहरूको संखया  (कारण)(कारण)

"हाम्कारक" र "जवि्िीि पदाथ्थ"
 धेरै छ् ्। 

उदाहरणका िामग, 

गनध

िारीररक अवसथा

उपकरण आवाज

सवुवधा



एकै ्जरिा
बझु् सक्जिो छ!

िेबि िात्रिे 
कडहिे काँही जा्कारी
पया्थप्त ्हु् सकछ ।

"SDS(सरुषिा ्डाटा पा्ा)"
पम् जाँि गरौं। हुनछ । 

SDS भ्ेको 
रासायम्क पदाथ्थको खतरा र
हाम्कारक जा्कारी िेक्खएको 

म्दनेि् पकु्सतका हो। 

िेबििा 
रासायम्क पदाथ्थ ह्ान्डमिंग ग््थ
आवशयक नयू् ति जा्कारीको

वण््थ  गररएको हुनछ।

यहाँ
िेबििा पम् प्रयोग गररएको

वपकटोग्ािको बारेिा
हेरौं।

वपकटो
ग्ाि

वासतववक िेबि 
हेरौं।

बाँकी पररमिष्ट
जाँि गरौं!

आपतकामि् अवसथाको िामग
वपकटोग्ाि सम्ेर

सरुक्षित रूपिा काि गरौं!

हाम्कारकताको वगगीकरण गरेर 
बझु् सक्जिो मित्रिे 
प्रदि््थ  गरेको हुनछ ।

वपकटोग्ाि भ्ेको 
रासायम्क पदाथ्थको जोक्खि र

तयडह त,
प्रदि््थ  ग्ा्थिे कािदारहरूको सरुषिा र 

सवास्थयको समु्क्चित ग््थ को िामग उपयोगी 
छ।

वपकटोग्ाि संगै गरेर ९ वटा छ।
यहाँ सािानयतया 

४ वटाको पररिय डदइ्ेछ!

िेबि
GHS*

(उतपाद्को ववमिष्ट ्ाि) △△△     उतपाद् ○○○○

(मित्र प्रदि््थ )                  (सावधा्ी जागरण िबद) 

खतरा

・वपकोग्ाि खतराहरू देखाउ्ु
・धया् डद् ुप्ने िबद
・जोक्खिका जा्कारी
・सावधा्ी
・रासायम्क उतपादको ्ाि
・आपमूत्थकता्थ पडहिा् ग्ने जा्कारी
・अनय िामििाहरू ररेि ुका्ू्  र म्यिहरू द्ारा प्रदमि्थत हु् आवशयक छ

िेबिको वसतुहरू वण््थ  ग््थ सडकनछ।

Safety Data Sheet 

* GHS:The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(रसाय्को वगगीकरण र प्रदि््थ का िामग ववश्व सद्ाव प्रणािी)

जवि्िीि / जवि्िीि, आडद संक्षिप्तता, आडद तीव्र ववषाक्तता कामस््थ ोजेम्मसडट आडद

(खतर्ाक जा्कारी)
・जवि्िीि तरि पदाथ्थ र सटीि  ・सास फेदा्थ हु्े ववषाक्त

(सावधा्ी) होक्ल्ंडग सावधा्ी
・आगो क्डा म्षेमधत   ・वयवक्तगत सरुषिातिक उपकरण र भेक्नटिेस् प्रयोग ग्ु्थहोस।्

वपकटोग्ािको बारेिा 
अकको पषृ्ठ हे्ु्थहोस।्



रासायम्क पदाथ्थको िामग 

इिेकट्ोसटेडटक 
प्रजवि् स्ोत बन्े धेरै कुरा भएकोिे
यसिाई हटाउ् म्क्चित ग्ु्थहोस।् 

यडद अमथ्थङग सथावपत गररएको छ भ्े
तयसको प्रयोग ग्ा्थिे

क्सथर वबजिुी हटाउ् सक्हुुनछ।"

वविेष धया् डद् िाहेको
यी दईु िीजहरू।

जवि्िीि पदाथ्थको अक्कस्डाईक्जंग कुरा 
कनटे्रको ढकक् राम्ोसँग िगाउ्े।
्ाजकु कनटे्रिा भण्डार ्ग्ने।

जिाउँदै् तर अनय सािग्ी दृढताकासाथ 
अक्कस्डाईज गछ्थ्।्
यसिे बमियोसँग प्रमतडरिया डद् सक्े भएकािे, 
रष्थण,आगो र ताप NG।
 

यस बाहेक
पा्ी प्रमतडरिया जवि्िीि (पा्ी म्षेमधत)कुरा र

उचि दबाव गयाँसको बारेिा
पम् सावधा् हु् ुआवशयक छ।

क्सथर वबजिुी िाज्थ रोकथािको िामग
सरुषिातिक कप्डा र जतु्ाको प्रयोग गरौं।

ववसफोट र प्रजवि्, षिमत,
जसता खतर्ाक प्रकृमत भएका

कुराहरु पम् छ् ्।

रासायम्क पदाथ्थ खतरािा 
ववमभन् कुराहरु छ्।् कसरी सरुक्षित तरीकािे 

प्रयोग ग््थ सडकनछ होिा।

सबभैनदा पडहिे, सािानय कुरािा
सावधा् रह्हुोस!्

जलदै गरेको दह्िीि सािग्ी,
अक्कसज्(हावा) ती् प्रजवि्
स्ोतहरू हु् सकछ भन्े कुरा 

सम्ेिा राम्ो हु्ेछ।

जोक्खि

ववसफोटकहरू

दह्िीि सािग्ी

अक्कसज्
(हावा)

जवि् स्ोतधात ुपाउ्डर, तेििे मभजेकोधात ुपाउ्डर, तेििे मभजेको
कागज वा कप्डा, प्रतयषि सयू्थकोकागज वा कप्डा, प्रतयषि सयू्थको
प्रकाििा ्राख्हुोस।्प्रकाििा ्राख्हुोस।्

क्सथर वबजिुी हटाउ्हुोस।्

सवभाववक जवि् आति-प्रमतडरिया पा्ी प्रमतडरिया जवि्िीि जवैवक पेरोक्कस्ेडवबमिटी

उचि दबाव गयाँस जवि्िीि, जवि्िीि ऑकसी्ेडडटव

* सनदभ्थ: केनद्ीय वयावसामयक दरु्थट्ा रोकथाि संर "ततकाि अभयास श्रृखंिा: रासायम्क पदाथ्थहरुको सरुक्षित र सही रुपिा ह्ान्डमिंग - SDS- पढ्े तरीका"

आगोबाट टाढा। ्ामित भण्डारण सथा्िा सटोर ग्ु्थहोस।््ामित भण्डारण सथा्िा सटोर ग्ु्थहोस।्



ववमभन् ववमधहरू छ् ्तर,
िूि रूपिा भेक्नटिेस् र सरुषिातिक उपकरणहरू

िगाउ् ुहो। 

काि गददै गरेको बेिािा 
बारमबार हावािा रासायम्क पदाथ्थको 
एकाग्ता िाप् ग््थ िहत्वपूण्थ छ। 

के गदा्थ सवास्थय षिमतबाट 
बच् सडकनछ होिा? 

भेक्नटिेस् एक सथा्ीय म्कास प्रणािी र 
भेक्नटिेस् फया् ििाएर,
राम्ोसँग हावा िल्े ठाउँिा 

काि ग्ु्थ पोइनट हो। 

काि ग्ु्थ भनदा पडहिे जाँि गरौं।
यस पछाड्ड "सरुषिातिक उपकरण"को पषृ्ठिाई 

सनदभ्थ ग्ु्थहोस!् 

यो वयवक्तिे प्रयोग गररराखेको 
सथा्ीय म्कास प्रणािी हो। 

साइट अ्सुार प्रयोग ग्ने
सरुषिातिक उपकरण फरक छ। 

हाम्कारक रासायम्क पदाथ्थ पम्
सही रूपिा म्यनत्रण गररयो भ्े
सवास्थय षिमत रोक् सक्हुुनछ। 

तयो भनदा कि छ भ्े पम्,
सवास्थयिा कु् ैप्रमतकूि प्रभाव छै् भ्े

अ्ुिमत एकाग्ता(वयावसामयक एकसपोजर सीिा)
भम्नछ । 

उह...यो ्राम्ो िागयो...

ठीक छ!?
रासायम्क पदाथ्थिा हाम्कारक िीजहरू

धेरै छ्!् 

रासायम्क पदाथ्थहरूको िखुय हाम्कारक 
प्रभावहरू
हेरौं । 

■ तीव्र ववषाक्तता
यसिे छोटो सियिा िा्व िरीरिाई सवास्थय षिमत पुर ्याउँछ।

उदाहरण: मसया् कमपाउन्ड, काब््थ  िो्ोअकसाइ्ड, हाइड्ोज् सलफाइ्ड, इतयाडद।

■ आखँािा षिमत / छािा मि्डमि्ड षिीणता / समबेद्मसि
िा्व छािा र आखँािा असािानयता हु्े।

उदाहरण: हाइड्ोकिोररक एमस्ड, सलफयरूरक एमस्ड, अिोम्या, काक्सटक सो्डा, इतयाडद। 

■ कामस््थ ोजेम्मसडट
एकसपोजरिे कयानसर म्मतयाउ्े जोक्खि हु् सकदछ।

उदाहरण: बेंजी्, १, २-ड्डकिोरोप्रोपे्, हेकसाभैिेनट रिोमियि, इतयाडद।

■ संवेद्िीिता
श्वास्िी अमतसंवेद्िीिता (दि) र छािा

समपक्थ को कारण इ्हेिेस्िे एिजगी

प्रमतडरिया गद्थछ।

उदाहरण: आइसोसाइ्ेटस, एमि्हरू, इतयाडद

साथ,ै
■ प्रज्् ्ववषाक्तता
■ प्रज्् ्सेि उतपररवत््थ  पवू्थज
इतयाडद छ्।् 

रासायम्क पदाथ्थ िरीर प्रवेि ग्ने िाग्थ
िखुय रूपिा सास(इ्हेिेस्),

छािा, आँखा हु्।् 

हाम्कारक

रासायम्क पदाथ्थ िरीरिा प्रवेि ग्ने िाग्थहरू

■ पोइनट १ भेक्नटिेस्

■ पोइनट २ सरुषिातिक उपकरणहरू

अ्िुमत एकाग्ता

जोक्खि सवीकाय्थ दायरा मभत्र वविार ग्ु्थहोस ् जोक्खि असवीकाय्थ ओभर छकि उचि

संरििण एकाग्ता, आडद
(वासतववक िाप् िलूय) * अ्ुिमत एकाग्ता, * अ्ुिमत एकाग्ता, TLV-TWATLV-TWA, आडद, आडद



रासायम्क सरुषिा पनजा

िासक

सरुषिातिक कप्डा

गयाँस िासक ्डसटप्रफू िासक

सरुषिातिक िशिा

िाज्थ रोकथाि ग््थ
जतु्ा र कप्डा पम् छ। 

भागयविको, सरुषिा उपकरण
सही रूपिा प्रयोग ्गररएिा
तयसको कु् ैअथ्थ छै्।

रासायम्क पदाथ्थ सेकस् ह्ान्डमिं ग््थिाई
वयापार अपरेटरिे वविेष सवास्थय जाँि

ग्ु्थ प्ने हुनछ। 

यो वविेष आईटिहरूको बारेिा
जाँि ग्ने सवास्थय जाँि भएकोिे, 
म्यमित रुपिा िेड्डकि जाँि गरौं। 

वविेष मिडकतसा जाँि ग्ा्थिे
रासायम्क पदाथ्थिे गदा्थ हु्े सवास्थय

सिसयाहरूको रोकथाि र
प्रारक्मभक पडहिा्को िामग ्ेततृव ग्नेछ। 

सरुषिा उपकरणको प्रयोग
र वविेष सवास्थय जाँि

योस!् याद भयो! आफ्ो जीव्को रषिा ग््थको िामग
भएकोिे फेरी जाँि गरौं।

यडद केही गित छ जसतो िागछ
भ्े तरुूनत प्रिासकिाई

ररपोट्थ ग्ु्थहोस।् 

अनय सरुषिातिक उपकरणहरूको िामग
"कमिकबाट बझु्हुोस ्सवास्थय र सरुषिा अम्
वयावसामयक दरु्थट्ा रोकथािको आधारभतू

(सा्ा मिषिण सािग्ी)" िाई सनदभ्थ ग्ु्थहोस!् 

िासक िगाउ्े सही तरीका
"िासक िगाउ्े तरीका" हे्ु्थहोस!्

पोइनट १
कसरी राम्ोसँग िगाउ्े र
फुकाल्े तरीका जान्ुहोस।् 

पोइनट २
रासायम्क पदाथ्थहरूको िामग
ह्ान्डि ग््थ उपयकु्त सरुषिातिक
उपकरण छ्ौट ग्ु्थहोस।्

पोइनट३
प्रमतसथाप् सिय ((सिामप्त मिमत)
पुवष्ट ग्ु्थहोस।् 

सरुषिा उपकरण, रासायम्क पदाथ्थको
इ्हेिेस् र समपक्थ  रोक्े
उपायहरु िधये एक हो। 

वयावसामयक सरुषिा 
सवास्थय सरुषिा उपकरण

·
वविेष सवास्थय जाँि 

हातहरु संग समपक्थ
(औषधी िोट वा पकु्थ टेम्यस अविोषण) िाई रोक्। 

सासबाट हु्े इ्हेिेस् रोकदछ। 

काि गदा्थ िरीरिाई 
सरुक्षित राख् 
िगाउ्हुोस।्

आखँा सरुक्षित गदछ्थ।



एकाएक पररक्सथमतिा 
हतार ्गरी िानतसँग 
साि्ा ग््थ िाहनछु। 

तयडह त।
यहाँ आपतकामि् उपायहरुिा पम्

आगिामग, िागछ, ित जसतो 
सिसया आउँदा पम्

सँगै हेरौं । 

प्रारक्मभक आगो बु्ाउ्े बेिािा
रासायम्क पदाथ्थिा पा्ी छकने िा

सरुक्षित भेक्नटिेस् गरौं।

दाग।

पडहिे पया्थप्त
धु्  ुपछ्थ।

यडद समभव छ भ्े 
िगुाहरू फुकाल्ुहोस।्

केडह अप्रतयामित रूपिा भएपम्
हतार ्ग्ु्थ िहतवपणू्थ छ। 

केडह गित छ जसतो िागछ भ्े
तरुुनत प्रिासकिाई ररपोट्थ ग्ु्थहोस,्

यो फिाि जसतो म्यि हो!

हुनछ । 
्् खतर्ाक हु् सकछ।

वविेष आगो म्भाउ्े उपकरण प्रयोग ग्ु्थहोस।्

पडहिे वरपरका िाम्सहरूिाई खबर गरौं।
तयसपमछ फायर ववभागिाई समपक्थ  ग्ु्थहोस।् 

िाँ्ैड बाडहर 
जा् ुपछ्थ।

वासतविा प्रकोप 
भयो भ्े 

के गरेिा ठीक होिा। आपतकामि् 
उपायहरू

आगो िागयो

वबरािी िहससु भएँ रासायम्क पदाथ्थहरूको आसंज्

आगिामगको बेिािा 

वबरािी िहससु भएिा

आखँा वा छािािा समपक्थ  भएिा



िासकको प्रकार र म्िा्थताका आधारिा
िगाउ्े तरीका फरक हु्े भएकािे
म्दनेि् पकु्सतका राम्रर पढौं। 

आफ्ो अ्हुारिा डठकक हु्े िासक िगाइ
क्सथर ग्ने कुराहरु िगाउ्े।

प्रयोग गरर्े रासायम्क पदाथ्थ अ्सुार
तोडकएको िासक

प्रयोग गरौं! इनटेक पोट्थ प्रकारको िासक 
प्रयोग ग्ु्थ अमर डफट िेक

(आसंज्को पुवष्टकरण)ग्ु्थहोस।् 

प्रयोग पमछ म्धा्थररत 
ठाउँिा राख्हुोस।्

िासकको 
सही प्रयोग ग्ने तरीका

अ्ुसरण गरेर आफ्ो िरीरको
रषिा ग्ु्थहोस!्

िासक 
िगाउ्े 
तरीका

डफट िेक (्कारातिक दबाव ववमध)
१) िासकको हवा आपमूत्थ पोट्थिाई हातिे छोप्ुहोस।्

२) वबसतारै इ्हेि ग्ु्थहोस।्

३) यडद श्वास इ्हेि गदा्थ, पषिहरू आकवष्थत भए, तयहाँ केही खािी ठाउँहरू (िुहावट) थोरै छ्।्

डफट िेक (सकारातिक दबाव ववमध)
१) िासकको हावा आपूमत्थ पोट्थिाई हातिे छोप्ुहोस।्

२) श्वास छोड्हुोस।्

३) यडद अ्हुारको टुरिाबाट कु् ैिहुावट छै् र िासक ववसतार भयो भ्े, तयहाँ केही खािी ठाउँहरू (िहुावट) थोरै छ्।्

※खािी ठाउँ (िुहावट) धेरै भएिा, पषिको बयान्ड क्सथमत र मि् पटटाको िवक्त सिायोक्जत गरौं।अ्हुार बयान्डको क्सथमत र मिउँ्डो पटटाको क्सथमत सिायोक्जत ग्ु्थहोस।् 

हुक प्रकार

२ क्सटं्ग प्रकार

िासक भण्डारण



िाि्थ २०२१ प्रकामित

प्रकामित: सवास्थय, श्रि र कलयाण िनत्रािय
योज्ा: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
सहयोग: रासायम्क पदाथ्थ र रासायम्क पदाथ्थको
वयवसथाप् समबक्नध मिषिा सािाग्ीहरू मसज््थ ा ग््थ काि 
उतपाद्: Sideranch Inc.

कमिकको साथ बझु्ुहोस ्

रासायम्क पदाथ्थ ह्ान्डमिगंका आधार

रासायम्क पदाथ्थ ह्ान्डमिगंको बेिािा मित्र प्रदि््थ  जाँि ग्ु्थहोस!् 

मित्र प्रदि््थ ववमिष्ट खतरा / हाम्कारकता ववमिष्ट सावधा्ीका उदाहरणहरू

(बिको ववसफोट)

(समु््)ु

(सक्थ ििा जवािा)

(गयाँस बि)

(्ािक)

(खोप्डी)

(सवास्थयिाई हाम्कारक)

(वातावरण)

(उद्ार ववनद)ु

्ोट: प्रमतम्धी वसतहुरू उद्धरण र वण््थ  गररएको छ। 2020.9

पररमिष्ट

ज
ोक्ख

ि
सवास्थय

 ज
ोक्ख

ि
वातावरण

ीय
 ज

ोक्ख
ि

धमु्पा् म्षेध।
उचि तापिा्, सपाक्थ हरू र आगोबाट टाढा राख्हुोस।्
वायसुंिार राम्ो ठाउँिा भण्डार ग्ु्थहोस।्

रािबाट टाढा राख्हुोस ्र राम्ो हावा िाग्े ठाउँिा भण्डार ग्ु्थहोस।्
मिसो-प्रमतरोधी पनजा र सरुषिातिक सतह वा सरुषिातिक िशिा िगाउ्हुोस।्

धात ुषियको जोक्खि

गमभीर छािा षिमत
गमभीर आखँा षिमत

जब म्लछ, सास फेछ्थ वा छािाको समपक्थ िा हुनछ
जीव् खतर्ाक वा ववषाक्त हुनछ । 

वंिाणगुत रोगको जोक्खि
कामस््थ ोजेम्मसडटको जोक्खि
उव्थरता वा भ्ुणिा प्रमतकूि प्रभावको जोक्खि
इ्हेिेस्िे एिजगी, दि र श्वासप्रश्वासको सिसया म्मतयाउँछ
अगं ववकारहरू
म्मियो र एयरवे (गलती) िा आरििण गद्थछ भ्े,
जीव् खतराको जोक्खि हुनछ । 

म्ल्,ु इ्हेि ग्ु्थ तथा,छािाको समपक्थ  भएिा हाम्कारक
क्डा रुपिा आखँािा जि्, छािािा जि्
एिजगी खािको छािा प्रमतडरिया कारण हु्े जोक्खि
श्वासप्रश्वासको जि् वा म्नद्ा वा िककर िाग्े ्डर हु् सकछ । 

ओजो् तह ्ष्ट गद्थछ र सवास्थय र वातावरण को िामग हाम्कारक

जिीय जीव्को िामग धेरै ववषाक्त

छािा, आखँािा संिग् ्ग्ु्थहोस।्
हेन्डि गररसके पमछ िरीर राम्ोसँग धु् हुोस।्
सरुषिातिक कप्डा, सरुषिातिक पनजा र सरुषिातिक िशिा िगाउ्हुोस।्

इ्हेिेस्बाट बच्हुोस।्
यडद असवसथ िहसुस ग्ु्थहुनछ भ्े, मिडकतसकिाई समपक्थ  ग्ु्थहोस।्
सरुषिातिक उपकरण िगाउ्हुोस।्

संग्ह वा ररसाइडकमिंग जा्कारीको िामग म्िा्थता
तथा आपमूत्थकता्थिाई समपक्थ  ग्ु्थहोस।्

वातावरक्णय ररमिज ग््थबाट बच्हुोस।्
सािग्ी / कनटे्रहरु का्ू्  बिोक्जि ड्डसपोज ग्ु्थहोस।्

इ्हेिेस् ्ग्ु्थ।
िखुिा ्राख्हुोस ्वा छािािा ्राख्ुहोस।्
आउट्डोर वा वायसुंिार राम्ो ठाउँिा िात्र प्रयोग ग्ु्थहोस।्
िासक, सरुषिातिक कप्डा र सरुषिातिक पनजा िगाउ्ुहोस।्
यसिाई तालिा िगाइ सरुक्षित राख्हुोस।् 

छािािा ्राख्हुोस।्
इ्हेिेस् ्ग्ु्थ ।
िासक, सरुषिातिक पनजाहरू र सुरषिातिक कप्डा िगाउ्ुहोस।्
हावा आवतजावत ग्ने।
िारीररक असािानयता देक्ख्े, जोक्खिको बारेिा मिनता
भएको अबसथािा, मिडकतसककोिा जिाउ्े। 

अकको कनटे्रिा हसतानतरण ्ग्ु्थहोस।्

ववसफोटक: ठूिो ववसफोटको जोक्खि
ववसफोटकहरू: आगो, ववसफोट वा खतर्ाक जोक्खि
तातो हँुदा ववसफोटको जोक्खि

अतयनत जवि्िीि गयाँस, एयरोसोि
जवि्िीि तरि पदाथ्थ र सटीि
दह्िीि ठोस
तातो हँुदा आगोको जोक्खि हुनछ।
हावाको समपक्थ िा हँुदा प्रकृमतक जवि्
पा्ीको समपक्थ िा हँुदा जवि्िीि गयाँस उतपन् गद्थछ। 

जवि् वा आगोको प्रजवि्को जोक्खि
आगो वा ववसफोटको जोक्खि

उचि दबाव गयास: तताउँदा ववसफोटको जोक्खि
मिसो तरि गयास: िीतदंि वा िोटको जोक्खि

धमु्पा् म्षेध।
जल्े िीजबाट टाढा राख्हुोस।्
अिग भण्डार ग्ु्थहोस।् 

धमु्पा् म्षेध।
उचि तापिा्, सपाक्थ , आगोबाट टाढा राख्हुोस।्
आगो िागेको खण्डिा, म्कास खोज्े काि।
सािग्ी / कनटे्रहरु का्ू्  बिोक्जि ड्डसपोज ग्ु्थहोस।्



यस कागजातको बारेिा सोधपछुको िामग

सवास्थय, श्रि र कलयाण िनत्रािय श्रि िापदण्ड बयूरो 
सवास्थय र सरुषिा ववभाग सरुषिा वबभाग


