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Cal/OSHA ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਭਾਗ (DIR) ਨ 1973 ਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰ ਘੀ OSHA
ਲੇ ਬਰ ਐਡ

ਨੰ ੂ ਸਪੀ ਗਏ ਹੋਣ 'ਤੇ Cal/OSHA ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Cal/OSHA ਪੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਵੱ ਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•
•
•

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ(DOSH)। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ

ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੋਰਡ। ਿਮਆਰ ਨੰ ੂ ਅਪਣਾ ਦਾ, ਸੋਧਦਾ ਅਤੇ ਖੰ ਡਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਪੀਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੋਰਡ। Cal/OSHA ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Cal/OSHA ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ:
•
•
•

DIR ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਬਰ ਿਮਆਰ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰ ਡ । ਉਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਤੀਕਰਮ ਲੈ ਣ ਤ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਂ ਸਟਿੇਟਸਿਟਕਸ । ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
DIR ਿਵੱ ਚ ਆਿਫਸ ਔਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – ਿਰਸਰਚ ਐਡ
ਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (HESIS)। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
DIR ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਪਬੰ ਿਧਤ ਹੈਜ਼ਾਰਡ ਅਵੇਲੁਏਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਐਡ

ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
Cal/OSHA ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Cal/OSHA ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੰ ਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱ ਟਵਰਤੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। Cal/OSHA ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਈ Cal/OSHA ਦੀ ਕਨਨੀ
ੰ ੂ ਇਕਾਈ ਨੰ ੂ 510-286-7348 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਕੁਝ DOSH ਿਜ਼ਮਵਾਰੀਆ
ੰ ੂ ਵੱ ਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ:
ੰ ੇ
ਂ ਿਸਰਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਨ
•

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲਕ , ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਟਨਰ
ੇ
ਨੰ ੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ।

•

ਐਲੀਵੇਟਰ , ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਪੈਸਜਰ ਟਾਮਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

•

ਖਾਣ , ਟਕ ਅਤੇ ਬੋਆਇਲਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।

ੰ ੂ ਿਵੱ ਚ ਕਰੇਨ , ਉਸਾਰੀ ਪਰਿਮਟ, ਐਸਬੇਸਟੋਸ, ਸੀਸਾ (ਲੀਡ), ਐਰਗੋਨਿਮਕਸ (ਦੁਹਰਾਉਣ
ਨਾਲ ਹੀ, Cal/OSHA ਪੋਗਰਾਮ ਨੰ ੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਨ

ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ), ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਐਰੋਸੋਲ ਸਚਾਿਰਤ
ਿਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ੰ
ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਹੀਟ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1989 ਿਵੱ ਚ, ਸੈਨਟ ਿਬੱ ਲ 198 ਿਵੱ ਚ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋਗਰਾਮ (IIPP) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।

1993 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਿਵਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਜੋਖਮ ਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੱ ਟ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਘਟਨਾਵ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹਨ।
1999 ਿਵੱ ਚ, ਅਸਬਲੀ ਿਬੱ ਲ 1127 ਨ Cal/OSHA ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ

ਿਸਹਤ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰ ੂ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
1

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰ ੂ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੀਆ
ੌ
ਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - 1911 ਤ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ
DIR ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਪਿਸੱਧ ਸਾਈਟ ਇਸ ਤਰ ਹਨ:
•

DOSH ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.dir.ca.gov/dosh) DOSH ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ , ਲੇ ਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ , ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ

ੁ ।
ਸੰ ਦਰਭ , ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਦੇ ਿਨਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
•

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 (www.dir.ca.gov/title8/index/T8index.asp) - ਿਨਯਮ

Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ - ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਯੂਿਨਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ (www.dir.ca.gov/ dosh/Enforcementpage.htm)
ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ।

•

ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA
ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਯੂਿਨਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ (www.dir.ca.gov/dosh/Enforcementpage.htm) ਨੰ ੂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱ ਕ

ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹਵ
ੋ ੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
•

ਪਕਾਸ਼ਨ (www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp) - Cal/OSHA ਸੇਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ
ਲਈ।

•

ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ (www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html) - Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਵ
ੇ ਾਵ ਸ਼ਾਖਾ ਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

•

ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸਸ/ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ/ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ (www.dir.ca.gov/permits-licenses-certifications.html) - DIR ਵੱ ਲ ਲੋ ੜ ਦੇ
ਪਰਿਮਟ, ਲਾਇਸਸ, ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਸ਼ਨ
ੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

•

ਸੂਚਨਾਵ (www.dir.ca.gov/dosh/Required-Notifications.html) - Cal/OSHA ਵੱ ਲ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲਈ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰ ਨਾ (www.dir.ca.gov/dosh/WorkersPage.htm) - ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ Cal/OSHA ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਿਕਵ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
Cal/OSHA ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹ ਹ।ੈ

ੋ ਸਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਰਮਚਾਰੀ
ਫੈਡਰਲ OSHA ਅਤੇ Cal/OSHA ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤ

ਿਸਿਖਆ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ ਨੰ ੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। Cal/OSHA, Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
ੱ

ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱ ਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Cal/OSHA ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਕਾਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਿਪੰ ਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ੂ
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Cal/OSHA ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ ੇਵਾ
Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ੂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ

ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ

ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ:
•
•
•

ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੰ ੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਿਸਿਖਅਤ ਕਰੋ।

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਚੰ ਗੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਿਭਆਸ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ।

ਂ ਲਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਪਬੰ ਧ,
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਸਾਈਟ ਤ ਬਾਹਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਐਪ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤ ਉਨ ਦੇ ਇਸ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
ਕਰੋ: 1-800-963-9424
ਔਨਸਾਈਟ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਮਾਲਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱ ਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਆਮ

ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱ ਕ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਦੀ ਫੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜ ਨਹ ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੋਗਰਾਮ ਸਮੀਿਖਆ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਲਖਤੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ /ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੁੰ ਮਣ-ਿਫਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ

ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਹਾਇਤਾ – ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ

ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਰਸਮੀ ਜ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ - ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮ -ਸੀਮਾਵ ਦਾ ਸਾਰ

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇੱ ਕ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ IIPP ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ , ਇੱ ਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਾਲ ਿਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱ ਚ,

ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਉਨ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰ ੂ ਸਮ ਿਸਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੱ ਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਫ਼-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ –Cal/OSHA ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਰਾਹ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਤ ਦੂਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਲਾਹ3

ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ - ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋਗਰਾਮ (IIPP) ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੰ ੂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ - Cal/OSHA ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਦਯੋਗ, ਿਕਰਤ ਅਤੇ Cal/OSHA ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Cal/OSHA ਿਤੰ ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: Cal/VPP, ਸ਼ਾਰਪ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ।
•

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ, ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਪਬੰ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,

ਜੋ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਰਕਸਾਈਟ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਖਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ
•

ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰ ੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
Cal/OSHA ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ “ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ” ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਲਾਹ

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ - Cal/OSHA ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੈਮੀਨਾਰ , ਕਾਨਫਰੰ ਸ , ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ , ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਿਕਿਤਆ
ੱ
ਂ 'ਤੇ ਕਿਦਤ ਹਨ।

ਸੱ ਟ ਅ ਤੇ ਿ ਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ ੋਗ ਰਾਮ (IIPP) ਕੀ ਹੈ?
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (T8 CCR) ਸੈਕਸ਼ਨ 3203 ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਲਖਤੀ IIPP ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰ ੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। IIPP ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ

ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕੱ ਠ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

Cal/OSHA ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਉਨ ਦੇ IIPP ਨੰ ੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਧ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਗਰਾਮ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ

ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਵਆਪਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਟ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੱ ਟ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ IIPP ਦੇ ਤੱ ਤ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤੱ ਤ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੇ IIPP ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
•

ੰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ।
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ – ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਨੰ ੂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੇ

•

ਪਾਲਣਾ – ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਣਾਲੀ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਨਹ ।

•

ਸੰ ਚਾਰ – ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਣਾਲੀ – ਇੱ ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਮੀਿਟੰ ਗ , ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰ ਚਾਰ ਨੰ ੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ – ਮਾਲਕ ਦੇ IIPP ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ

ਨੰ ੂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤ ਿਬਨ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ। 10 ਤ ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਨੰ ੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•

ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ – ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ , ਿਜਵ ਿਕ ਸਮ ਸਮ ‘ਤੇ ਿਨਰੀਖਣ।
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•

ਦੁਰਘਟਨਾ/ਐਕਸਪੋਜਰ ਜ ਚ – ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਧੀ।

•

ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੋਧ – ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ,

ਜ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਸਮੇਤ, ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆਵ । ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੰ ੂ

ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਿਜਨ

ਨੰ ੂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਿਥਤੀ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ ਕੋਲ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ

ਪਬੰ ਧ ਹੋਣਗੇ।
•

ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ – ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ੂ ਆਮ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰੀ ਦੇ
ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੋਗਰਾਮ। ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਵੱ ਲ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ
ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ (ਲੌ ਕਆਉਟ/ਟੈਗਆਉਟ) ਅਤੇ ਐਰਗਨ
ੋ ਿਮਕਸ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਾਮ। Cal/OSHA-ਲੋ ੜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ – ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ IIPP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ ਭ -ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਢੁਕਵ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ,

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਿਰਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ IIPP ਹੋਣਾ

IIPP ਦੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ:ੇ
•
•
•
•
•

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧਨ ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰ ੂ ਸਮ ਿਸਰ ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ IIPP ਨੰ ੂ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਗਰਾਮ ਿਕੰ ਨਾ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਵ
ੋ ੇਗਾ।

IIPP ਤੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ

ੁ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਤ
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ IIPP ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ

ੈ ੌਿਨਕ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ IIPP ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ਉਨ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜ ਿਫਰ ਇਲਕਟ
ੁ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 3203a8 ਅਤੇ Cal/OSHA ਪਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨੰ ੂ ਦੇਖ।ੋ

ਿਕਰਤ-ਪਬੰ ਧਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਮੇਟੀ

ਕਮੇਟੀ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3203c ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੇ ਮਾਲਕ IIPP ਿਮਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਚਾਰ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਰਤ-ਪਬੰ ਧਨ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਨਟਸ ਅਤੇ ਛੋਟ

IIPP ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅੱ ਗੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘੱ ਟ ਸਖਤ ਹਨ:
5

•

20 ਤ ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਦਰ 1.1 ਜ ਇਸ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।
•
•

20 ਤ ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਮਨਨੀਤ ਘੱ ਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।
10 ਤ ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਨੌਕਰੀ ਸਪਣ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਉਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਨਵੀਆਂ ਿਡਉਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮੀ ਜ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹਨ।
IIPP ਲਈ Cal/OSHA ਦਾ ਿਨਯਮ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IIPP ਲਈ Cal/OSHA ਸਰੋਤ
Cal/OSHA ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
•
•

•

ਸਾਰੇ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਮਾਡਲ ਪੋਗਰਾਮ:
ᴏ
ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ
ᴏ ਗੈਰ- ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ
ᴏ ਮੌਸਮੀ ਕਾਿਮਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ
ᴏ IIPP ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ
ਸਟਟ
ੇ ਫੰ ਡ ਦਾ IIPP ਿਬਲਡਰ

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਸੱ ਟ ਅ ਤੇ ਿ ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿ ਰਕਾਰਡ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ ਨੰ ੂ ਛਡ
ੱ ਕੇ ਿਜਨ ਕਲ
ੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਸਮ 10 ਤ ਵੱ ਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ ਹਨ ਜ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ ਨੰੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14300.2 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰ ੂ ਵੀ ਸੱ ਟ

ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰ ੂ ਫਾਰਮ 300, ਫਾਰਮ 300A ਅਤੇ ਫਾਰਮ 301 ਵਜ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ੱ
ਿਵਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

Cal/OSHA ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ:
1. ਹਰੇਕ ਿਰਕਾਰਡਯੋਗ ਕਮ
ੰ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਟ
ੱ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕ
ੱ ਪੂਰਕ ਿਰਕਾਰਡ (ਸਟ
ੱ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ) ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਫਾਰਮ 301.

2. ਕਮ
ੰ ਨਾਲ ਸਬਧਤ
ੰ ੰ
ਸਟ
ੱ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗ
ੱ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ - ਫਾਰਮ 300.
ੌ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਿਰਕਾਰਡਯੋਗ ਸਟ

3. ਕਾਰਜ-ਸਬਧੀ
ੰ ੰ ਸਟ
ੱ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਖੇ
ੰ ਪ 'ਤੇ ਕੱ ਲ
ੁ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ।ੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੰ ੂ
ਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਅਪਲ
ੋ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰੋ - ਫਾਰਮ 300A.
ੈ ਤੱ ਕ ਇਸਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੜ
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4. ਇਨ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰ ੂ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਮੌਤ ਅ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿ ਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿ ਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੌਤ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ

ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਜ ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ

ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ੰ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰ ਗ ਕੱ ਟਣ,
ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਰੀਖਣ ਜ ਡਾਇਗਨਸਿਟਕ
ਟੈਸਿਟਗ
ੌ
ਅੱ ਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ ਸਥਾਈ ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਿਡਗਰੀ (ਭਾਗ 330h)। ਦੁਰਘਟਨਾਵ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ ਇੱ ਕ

ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰ ਡ ਸੰ ਿਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱ ਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰ ੂ ਹੁਣ "ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

DOSH ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਨੰ ੂ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ

ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਵਾਹ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਭਾਵ ਲੋ ਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਹੋਏ ਜ ਨਾ ਹੋਣ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 6960)।

ਆਮ ਗੰ ਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ , ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰ ੂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ Cal/OSHA ਨੰ ੂ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਪਣਾਲੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3342g) ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿਲੰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਿ ਰਕਾਰਡ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਇਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ,

ਸਰੀਰਕ ਜ ਚ , ਿਰਪੋਰਟ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਸ ਤਾਵੇਜ਼ ਬ ਣਾਉਣਾ
Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰ ੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਤ ਅਤੇ ਸਮ -ਸਮ 'ਤੇ ਜ ਚ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅ ਤੇ ਐ ਕਸਪੋਜਰ ਿ ਰਕਾਰਡ ਤੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ ਹੁੰ ਚ
ੱ
ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰ ੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਇੰ ਡਸਟਰੀ

ਸੇਫਟੀ ਆਰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3204 ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਮਨਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•

ਉਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ।
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭੌਿਤਕ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਜ ਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ ਸਰੀਰਕ
ਪਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਜ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਸਮਾਈ ਨੰ ੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੈਿਵਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
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•

ਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭੌਿਤਕ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ
ਿਰਕਾਰਡ।

•

ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ ਜ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਜ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਹੈ।

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਲਈ Cal/OSHA ਸਰੋਤ
Cal/OSHA ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਕਾਰਡਕੀਿਪਗ
ੰ ਸਟਡਰਡ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਤਾਮੁ
ੱ
ਖੀ ਸੱ ਟ ਅਤੇ

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਨੰ ੂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਰਕਾਰਡਕੀਿਪੰ ਗ ਸੰ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਿ

ੀ

Cal/OSHA ਨੰ ੂ ਿਕਤਾਮੁ
ੱ
ਖੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ ਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੁੱ ਚੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ , ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਿੂ ਚਤ ਿਨਰੀਖਣ Cal/OSHA ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ (Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ:
•
•

ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਪੀ-ਜੌਬ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟਨਿਲੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੋਸੈਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨਜਮਟ ਯੂਿਨਟ ਿਰਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਲ ਟ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅਤੇ
ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•
•

ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇਕਾਈ ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੇ ਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭੂਮੀਗਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਬਰ ਸਟਡਰਡਜ਼

ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਵਭਾਗ (DLSE), ਠਕੇਦਾਰ ਰਾਜ ਲਾਇਸਸ ਬੋਰਡ (CSLB) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਠਜੋੜ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ

ਕਰਦੀ ਹੈ।

•
•

ਪੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ (ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਟਕ) ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟਾਮਵਅ
ੇ ਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਮਵੇਜ਼ (ਸਕੀ ਿਲਫਟ ) ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
ੇ ਇਕਾਈ ਪੋਰਟਬ

ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰ ਹੈ।
•

ਐਲੀਵੇਟਰ ਇਕਾਈ ਿਲਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ ਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਅ ਨੁਸ ੂਿ ਚਤ ਿ ਨਰੀਖਣ
•

ਯੋਜਨਾਬਧ
ੱ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ - ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ, ਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ

ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ।
•

ੱ ਅਸਾਈਨਮਟ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ-ਇੱ ਕ ਮਲਟੀ-ਇੰ ਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਜੋ ਿਕ ਪੋਗਾਮਡ ਯੋਜਨਾਬਧ
ਨਹ ਸੀ ਿਜਸਨ ਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
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ਅਣ-ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਿ ਨਰੀਖਣ
•

ਦੁਰਘਟਨਾ - ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਮੌਤ, ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ, ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ ਿਮਹਨਤੀ ਪੱ ੁਛਿਗੱ ਛ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੱ ਠ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।
•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ - ਇੱ ਕ ਖਤਰੇ ਜ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ।
ᴏ

ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ- ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ, ਮਲਟੀ-ਇੰ ਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ/ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤੀਿਨਧ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ 14 ਕੈਲੰਡਰ

ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ ਚ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਤ

ਬਗੈਰ ਜ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ । ਰਾਜ ਜ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ੂ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰ ਿਨਆ

ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੇ Cal/OSHA ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ

ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਇੱ ਕ ਜ ਵਧੇਰੇ ਅਿਭਆਸ ਤ, ਮਤਲਬ, ਢੰ ਗ,
ਸੰ ਚਾਲਨ, ਜ ਪਿਕਿਰਆਵ ਿਜਨ ਨੰ ੂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ᴏ

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ-ਇੱ ਕ ਗੁਮਨਾਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਮਾਲਕ ਨਹ ਹੈ।

ਗੰ ਭੀਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਫੈਕਸ ਜ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਸੰ ਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਗੰ ਭੀਰ ਗੈਰ-

ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੁਝ

ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ ਚ ਸਾਈਟ ਿਨਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

•

•

ਰੈਫਰਲ – ਖਤਿਰਆਂ ਜ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :
ᴏ

ਇੱ ਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਜ ਿਸਹਤ ਪਾਲਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ।

ᴏ

ਮੀਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟ ।

ਫਾਲੋ -ਅਪ-ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਨਯੋਕਤਾ ਨ Cal/OSHA ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਦੱ ਸੇ ਗਏ

ਉਲੰਘਣ ਨੰ ੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਨਹ । ਜਦ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ:
ᴏ

ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਿਜਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਏ ਸਨ।.

ᴏ

ਉਲੰਘਣਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ।

ᴏ

ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਿਜੱ ਥੇ ਛੂਟ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਛੇ ਿਦਨ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।

ᴏ

ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ।

ᴏ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।

ᴏ

ੱ ਗਭੀਰ
ੰ
ੰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਿਜਥੇ
ਉਲਘਣਾਵ
ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ᴏ

ਵਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।
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ᴏ
•

ਅਦਾਲਤ ਨ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ।

ਅਣ-ਪੋਗਾਮਡ ਸੰ ਬੰ ਧਤ-ਇੱ ਕ ਮਲਟੀ-ਇੰ ਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਜ-ਰਿਹਤ ਿਨਰੀਖਣ ਅਸਾਈਨਮਟ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(ਦੁਰਘਟਨਾ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਰੈਫਰਲ, ਫਾਲੋ -ਅਪ) ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਨ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ Cal/OSHA ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਜਮ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਮੌਤ, ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ
ਿਵਕਲਪ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆ ਤੀ ਸੰ ਪਰਕ
Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਸਟਾਫ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਤ, ਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, Cal/OSHA ਇੱ ਕ ਜ ਚ ਵਾਰੰ ਟ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱ ਕ Cal/OSHA ਿਨਰੀਖਣ ਇੱ ਕ ਜ ਵਧੇਰੇ

ਮਾਪਦੰ ਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਪਕਾਰ

ਹਨ:

•
•
•
•
•

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਮੌਤ ਜ ਤਬਾਹੀ

ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਜ ਚ

ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਿਨਰੀਖਣ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰ ਦਾ

ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਐਮਰਜਸੀ, ਜ ਸਮ

ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਯਥਾਰਥਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਡਗਰੀ ਜ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ
ਮੌਤ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਪਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਔਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨੰ ੂ ਸਥਾਨਕ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਏਜੰ ਸੀ ਿਨਰੀਖਕ ਵਜ ਆਪਣੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ Cal/OSHA ਪਛਾਣ ਨਹ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨੰ ੂ ਪਛਾਣਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਵੱ ਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ
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ਸੰ ਪਰਕ ਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਇੱ ਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕਰਨਗੇ।
ਐਡਵ ਸ ਨਿਟਸ - ਕਨਨ
ੰ ੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਐਡਵ ਸ ਨਿਟਸ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ

Cal/OSHA DOSH ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਖਲੇ ਤ ਪਿਹਲ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ DOSH ਮੁਖੀ ਜ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼

ਆਿਗਆ ਦੇ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਐਡਵ ਸ ਨਿਟਸ ਇੱ ਕ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ $1,000 ਤੱ ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜ ਦੋਵ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦਾ ਉ ਦਘਾਟਨ
ਇੱ ਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਮਾਲਕ ਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। Cal/OSHA

ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ, ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ , Cal/OSHA ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ Cal/OSHA ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਨਰੀਖਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ ਕਰ

ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਯੁਕਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ ਝੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਵੱ ਖਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕੀਤੀਆਂ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਸਟਾਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪਰਿਮਟ, ਰਿਜਸਟਰੀਆ,ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਿਰਕਾਰਡ , ਿਲਖਤੀ IIPP ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Cal/OSHA ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆਵ ਮੈਨੁਅਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਰਸਰੀ ਨ ਜ਼ਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜ ਉਨ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ Cal/OSHA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ Cal/OSHA

ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਪ

ਲੈ ਣਾ, ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ/ਜ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨ ਲੈ ਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ੱ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜ ਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਕਸਾਈਟ - ਜ

ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿਥਤ ਭੌਿਤਕ ਸਬੂਤ - ਜਦ ਤੱ ਕ ਜ ਚ ਪੂਰੀ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦੀ, ਨੰ ੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ

ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਵਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀਲੇ ਟੈਗ) - ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਜੀਨੀਅਰ
ਜ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ
ੰ

ਇਹ ਿਸੱ ਟਾ ਕੱ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਜ ਅਿਭਆਸ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਭਾਿਵਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਵਰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ੂ ਉਸ ਖੇਤਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਜ

ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰੇ ਨੰ ੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਪੀਲਾ ਟੈਗ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਆਉਣ

ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਇਹ
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ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨ ਨੰ ੂ ਉਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰ ਧਕ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ

ਨੰ ੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਣ
ੁ ਵਾਈ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਲੇ ਟੈਗ ਨੰ ੂ ਉਦ ਤੱ ਕ ਨਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹ

ਹੁੰ ਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰਤ Cal/OSHA ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ ਹੀ ਪੀਲੇ ਟੈਗ ਨੰ ੂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ - ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰ ੂ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਜਦ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Cal/OSHA ਸਟਾਫ ਨੰ ੂ ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ਜਦ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਹੋਵੇ Cal/OSHA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ, ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਦੀ
ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਹਨ।

ਿਨਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਛੱ ਡਣ ਤ ਪਿਹਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਨਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਿਜਆ,ਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੇ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਿਨਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਨਤੀ
ੇ
ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰੇਗਾ।
ਹਵਾਲੇ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਜ ਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, Cal/OSHA ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਦੇ ਿਮਆਰ, ਆਦੇਸ਼ ਜ ਿਨਯਮ ਦੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਛੋਟ (ਸੋਧ) ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਿਨਰੀਖਣ ਨੰ ੂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , Cal/OSHA ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਜ ਸ਼ਣ
ੇ ੀਬੱ ਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ

ਨਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਿਕ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਨਿਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਿਦਨ ਹਣ
ੋ ਗੇ।

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ 'ਤੇ, Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱ ਗੇ ਿਲਿਖਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹੈ:
•

ਪੋਸਿਟਗ
ੰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ - ਹਵਾਲਾ ਪਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਵੱ ਲ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੜੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਨੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ

ʼਤੇ ਪਮੱਖ
ੁ ਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ

•

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਜ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸਦੀ ਵੀ ਸਮ-ਸੀਮਾ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇ।
ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਛੂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ

ਕੀਤਾ। ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਛੋਟ ਦਾ ਕੈਿਡਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਿਸਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਸਟਾਫ ਹਰੇਕ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ
ਤ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ ਲਈ 7 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਇਨ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
o ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਮੌਤ, ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
12

o
o
o

•
•
•

ਛੋਟ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ; ਸੋਧ ਨੰ ੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ; ਜ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਉਪਕਰਨ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਪਤ

ਕਰੋ।

ਅੰ ਤਿਰਮ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਉਪਾਵ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਨ ਜੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਜ ਿਸਖਲਾਈ।

ਂ ਜ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ।
ਵੀਕਐਡ

o ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।
ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਇੰ ਸਪੈਕਸ਼ਨ-ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਨਯੋਕਤਾ ਉਲੰਘਣਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ

ਹੈ।
ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ - ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ, ਹਵਾਲੇ , ਜੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ

ੇ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੀ ਬਨਤੀ
ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਛੋਟ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ, ਜ Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਨੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰਨ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਸੂਿ ਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ੇ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਹਵਾਲਾ ਜ ਨਿਟਸ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ Cal/OSHA ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰ ਧਕ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੀ ਬਨਤੀ

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਬੂਤ ਜੋ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ ਹੈ, ਪਸਤਾਿਵਤ

ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਜ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ ਚ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਅ ਪੀਲ ਬ ੋਰਡ
ਂ
ਇੱ ਕ ਹਵਾਲਾ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿਨਯੋਕਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਦ ਜ ਪਿਕਰਤੀ, ਪਸਤਾਿਵਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ

ਹੈਲਥ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ, ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ OASIS ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਪਣਾਲੀ ਰਾਹ ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵੱ ਲ ਪਸੰ ਸਾ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ

15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵੱ ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰ ੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 15-ਕਾਰਜ-ਿਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮ ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਵੱ ਲ ਕੋਈ ਨਿਟਸ ਦਾਇਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਤ ਹਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ Cal/ਓਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ । ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ੋ ਰਾਹ ਪੀ-ਹੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਅਪੀਲ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ ਿਬਨ ਟੈਲੀਫ਼ਨ

ਲਈ ਿਜਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਜਗਾ ਦੇ ਨੜੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਲੰਘਣਾ

ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਿਕ ਅਪੀਲ ਪਿਕਿਰਆਵ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਪਿਕਿਰਆ
ਲਈ ਉਨ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਜ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਸਣ
ੁ ਵਾਈ ਪਬੰ ਧਕੀ ਕਨਨ
ੰ ੂ ਦੇ ਜੱ ਜ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ ਪਭਾਵਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੱ ਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ

ਿਵੱ ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਇੱ ਕ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹਨ, ਤ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਤਰੇ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਨਹ ਕਰਦਾ ਜ ਇਸਦੀ ਹੱ ਦ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ Cal/OSHA ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਜ ਿਸਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਫ਼ੋਨ,
ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ ਜ ਡਾਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Cal/OSHA ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਮੰ ਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ
ੱ ਹਨ।
ਸੂਚੀਬਧ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਰੀਖਣ 'ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵ ) ਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਨਹ ਦੱ ਸਦਾ ਿਕ ਿਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ।

ਿਜਹੜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ Cal/OSHA ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੰ ੂ ਜ ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ Cal/OSHA ਇਹ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰ ੂ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੰ ੂ ਿਫਰ

Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਵਤਕਰੇ ਤ ਸਰ
ੁ ੱ ਿਖਆ
ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ , ਜ ਲੇ ਬਰ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 6310 ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ

ੁ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱ ਟੀ, ਸਜ਼ਾ ਜ
ਗਏ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੱ ਚਮੱ ਚ
ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰਨੀ
ੂ ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਲੇ ਬਰ ਸਟਡਰਡਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮਟ (ਰਾਜ ਲੇ ਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਭਦ
ੇ ਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੇ ਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ੂ ਢੁਕਵ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ14

ਿਨਯੁਕਤ, ਮੁੜ -ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਆ
ੁ ਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦਾ,

ਤ ਿਕਰਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਸਰੀ ਨ ਜ਼ਰ
ੇ
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ‘ਤੇ Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ
Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਸਟਾਫ਼ ਬਨਤੀ
ਮਾਲਕ ਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵ।ੇ Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨੰ ੂ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਕਰਨੀ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਵਕ
ੇ ‘ਤੇ ਿਨ ਜੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਲਈ ਪਬੰ ਧ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ
Cal/OSHA ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਿ ਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਿਜਸਨ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ

ਕੀਤੀ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨੰ ੂ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਅ ਪੀਲ ਬ ੋਰਡ
ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਉਨ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਕੋਲ ਛੋਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਪਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰ ਟਰਨਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਵਵਸਥਾਵ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ੰ
ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਇਜੀਨੀਅਰ
ਜ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੰ ੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਨਿਟਸ - ਇੱ ਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨੰ ੂ ਿਸੱ ਧਾ ਜ ਤੁਰੰਤ ਪਭਾਵਤ ਨਹ

ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜ ਿਨਯਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ - ਿਕਸੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰ ਨਹ ਹੈ। ਇਸਨੰ ੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ
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•

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਉਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀ ਨੰ ੂ ਿਸਰਫ਼ ਤ ਹੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ Cal/OSHA ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ।ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਦ ਜਾਰੀ

ਂ ਹੈਲਥ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ ੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਕਲੀਫੋ
ਰਨੀਆ ਲੇ ਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 5 ਦੀ ਲਾਗੂ ਿਵਵਸਥਾ, ਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ੈ

•

ਸਟਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰ ਡ ਜ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ ਦਾ ਿਨਯੋਕਤਾ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮੈਮੋਰੰ ਡਮ - ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹ।ੈ

•

ਹਵਾਲਾ - ਇੱ ਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਜ ਿਸਹਤ ਨੰ ੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ:
o

o

ᴏ

ਇੱ ਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇੱ ਕ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਉਲਘਣਾ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਕ
ੰ
ੱ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਿਬਮਾਰੀ ਸਭਵ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤ
ਸਰੀਰਕ ਨਕਸਾਨ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ ਿਸਹਤ ਨਾਲ
ੰ
ੌ ਜ ਗਭੀਰ
ੰ
ੁ

ਿਸਧਾ
ੱ ਜ ਤੁਰੰ ਤ ਸਬਧ
ੰ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੁਆਰਾ

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਐਕਸਪੋਜਰ

ਇੱ ਕ ਸਥਾਪਤ ਪਵਾਨਤ ਐਕਸਪਜਰ
ੋ
ਸੀਮਾ ਤ ਵੱ ਧ; (2) ਇੱ ਕ ਜ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ ਗੈਰ -ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਿਭਆਸ , ਸਾਧਨ , ਤਰੀਿਕਆਂ, ਕਾਰਜ
ᴏ

ਜ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।
ਜਾਣ -ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਲਕ ਨ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ

ੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਹੈ - ਿਜਵ ਿਕ ਅਣਜਾਣੇ ਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤ ਵੱ ਖਰਾ - ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਚਤ
ᴏ

ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰੇ ਨੰ ੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ।

ਇੱ ਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿਹਲ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਦੀ ਮੁੜ ਆਵਰਤੀ ਜ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅੰ ਤਮ

ਆਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ(ਨ ) ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਓ

ਉਲੰਘਣਾਵ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵ ਤ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ᴏ

ਵਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਬੇਟ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਉਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਘਟਾ ਕੇ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ ਦੇ ਦਸ
10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਛੋਟ ਦਾ ਇੱ ਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਬਆਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਥਤੀ.

ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ।

ਜ਼ੁਰਮਾਨ
ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤਕ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ, ਗੰ ਭੀਰ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝਕੇ; ਅਤੇ ਕੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਪਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਬੇਸ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਪਨਲ
ੈ ਟੀ ਐਡਜਸਟਮਟ

ਕਾਰਕ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਿਸਰਲੇ ਖ 8, ਸੈਕਸ਼ਨ 336 ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੰ ਡ
ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਿਜ਼ਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱ ਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜ
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ਸਥਾਈ ਜ ਲੰਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹ,ੈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ $250,000 ਤੱ ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜ ਦੋਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ $1.5 ਿਮਲੀਅਨ (CA ਲੇ ਬਰ ਕੋਡ 6425) ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Cal/OSHA ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਜ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਜ ਪਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ' ‘ਤੇ
$70,000 ਤੱ ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜ ਦੋਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਨਨ
ੰ ੂ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਨਯਮ ਦੀ

ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੁਰਮਾਨਾ ਿ ਵਵਸਥਾ
ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਨ ਵਧਾਏ ਜ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ, ਹੱ ਦ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਸਤਾਿਵਤ ਜੁਰਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੋਧ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ

‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਕੈਿਡਟ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨ ਨੰ ੂ ਘੱ ਟ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ

ਮੌਤ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ, ਿਬਮਾਰੀ, ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਜਰ; ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰ ੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਮ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਆਪਰਿੇਟਵ IIPP ਨਹ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਿਸਨਜਨਸ ਕੰ ਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ੂ ਿਸਵਲ

ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ।

ੇ ਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰ

ਪਰਮਟ, ਲਾਇਸੰ ਸ, ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ, ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੋ ੜ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਮਟ, ਲਾਇਸਿਸਗ,
ੰ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰ ੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਲੋ ੜ ਲਈ
ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈ ਬ ਿਲੰਕ ਲਈ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸਸ/ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਏਰੀਅਲ ਪ ਸ
ੈ ਜਰ ਟਾਮਵਜ਼
ੇ (ਸਕੀ ਿ ਲਫਟ )
ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟਾਮਵਅ
ੇ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ

ਸੂਚੀਬਧ)
ੱ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਟਾਮਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਦੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਮਨ ਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ
ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟਾਮਵਅ
ੇ ਯੂਿਨਟ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸੂਚੀਬਧ
ੱ ਹਨ) ਅਸਥਾਈ ਮਨਰੰ ਜਨ ਯਾਤਰਾਵ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਜੀ ਜੰ ਿਪੰ ਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਮਨਰੰ ਜਨ

ਰਾਈਡ ਦੇ ਯੋਗ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਿਨਰੀਖਕ ਲਈ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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`

ਐਸਬੈਸ ਟਸ
ੋ ਵਰਕ
ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਬੇਸਟਸ ਕੰ ਟਰੈਕਟਰਸ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ
"ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ" ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ "ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ:
•

ਮਾਪਣਯੋਗ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਫਾਈਬਰ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

•

ਿਨਰਮਾਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਐਸਬੈਸਟਸ
ੋ ਸਮੱ ਗਰੀ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 0.1 ਪਤੀਸ਼ਤ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ।

•

ਨੌਕਰੀ ਿਵੱ ਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ 100 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਜ ਵਧੇਰੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਠਕੇਦਾਰ ਜ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ

ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੰ ੂ ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੇਨਰ ਪਵਾਨਗੀ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ)। ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ

'ਤੇ ਇਸ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਸਚਾਿਲਤ
ਿਨਪੰ ਨ
ੁ ਤਾ ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੰ

ਠਕੇਦਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਐਸਬੇਸਟਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੰ ਮ ਜ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜ ਪਮਾਣਤ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੋਵ ਨੰ ੂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਐਸਬਸਟ
ੈ ੋਸ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ

ਸਮੱ ਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਨੰ ੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿਕਿਰਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ

ਿਕਵ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀਿਕਰਤ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਨੰ ੂ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ 1529q ਿਵੱ ਚ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ

ਬਲਾਸਿਟੰ ਗ ਲ ਾਇਸੰ ਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ‘ਤੇ ਿਵਸਫਟ
ੋ ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ ਬਲਾਸਿਟਗ
ੰ ਲਾਇਸਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਿਨਰਮਾਣ, ਖਨਨ, ਸੁਰੰਗ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਰਿਵਿਸਗ,
ੰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਖੋਜ, ਢ ਚਾ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਵਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ
ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ “ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬਧ)।
ੱ

Cal/OSHA ਉਪਕਰਨ ਪ ਵਾਨਗੀ
ੱ
Cal/OSHA ਉਨ ਉਪਕਰਣ ਜ ਉਤਪਾਦ ਨੰ ੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ ਿਜਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਆਰ ਨੰ ੂ ਅਿਜਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਨ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਪਵਾਨਗੀ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਪਵਾਨਗੀ

ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

Cal/OSHA ਪਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਗੈਸੋਲੀਨ ਭਾਫ਼ ਿਰਕਵਰੀ ਿਸਸਟਮ।
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•

ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਉਪਕਰਨ (ਿਖੜਕੀ ਧੋਣਾ)।

•

ਰੀਬਰ ਕੈਪਸ।

ਉਪਕਰਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜੀਨੀਅਿਰਗ
ੰ
ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ "DOSH ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦ
ੁ ਾ" ਜ "Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਨਤ" ਗਲਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਪਵਾਨਗੀ
ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ।

ਕਾਰਿਸਨ ਜਨ ਿ ਨਯੰ ਤਰਣ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਨ
ੰ ੂ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਕਾਰਸੀਨਜਿਨਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਆਰ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਇਨ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾਵ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਸਨਜਨ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ DOSH ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਵਰਤ ਦੀ

ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ 5203 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵ
ੋ ੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਕਾਰਿਸਨਜਨ ਿਮਆਰ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
o

ਬੀਟਾ-ਨਫਥਾਈਲਾਮਾਈਨ

ਬੀਟਾ-ਪੋਪੀਓਲਕਟੋ
ੈ ਨ

1535, 5200 – ਮੈਥੀਲੇ ਨਡੀਅਿਨਲਾਈਨ (MDA)

o
o

5202 – ਮੈਥੀਲੀਨ ਕਲੋ ਰਾਈਡ

o

1529, 5208, 5208.1, 8358 – ਐਸਬੇਸਟੋਸ

1532, 5207 – ਕੈਡਮੀਅਮ

o

1532.2, 5206, 8359 – ਕੋਮੀਅਮ (VI)

1532.3, 5204 – ਿਕਸਟਲਲਾਈਨ ਿਸਿਲਕਾ

o

5201 – 1,3 ਬੂਟਾਡੀਨ
5205 – ਬੇਰੀਲੀਅਮ

5210 – ਿਵਨਾਇਲ ਕਲੋ ਰਾਈਡ
5211 – ਕੋਕ ਓਵਨ ਿਨਕਾਸ

5212 – 1,2-ਿਡਬਰੋਮ-ੋ 3-ਕਲੋ ਰੋਪੋਪੇਨ (DBCP)

5213 – ਐਕਰੀਲੋ ਨਾਈਟਾਈਲ

5214 – ਇਨਰਗੈਿਨਕ ਆਰਸੈਿਨਕ

5215 – 4,4’-ਮੈਥੀਲੇ ਨਿਬਸ (2-ਕਲੋ ਰੋਆਿਨਿਲਨ) (MBOCA)

5217 – ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ
5218 – ਬਜ਼ੀਨ

5219 – ਈਥੀਲੀਨ ਿਡਬਰੋਮਾਈਡ (EDB)

5220 – ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ (EtO)

5209 – ਕਾਰਿਸਨਜਨ:

o
o
o
o
o

2-ਐਸੀਟੀਲਾਮੀਨਫਲੂਓਰੀਨ
4-ਅਮੀਨਡੀਫੇਿਨਲ

ਬਜ਼ੀਡੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੂਣ

3,3'-ਡਾਈਕਲੋ ਰੋਬਜ਼ੀਡੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੂਣ

4-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਮੀਨਜ਼ੋਬੇਨਜ਼ੀਨ ਅਲਫ਼ਾ-ਨਫਥਾਈਲਮਾਈਨ
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4-ਨਾਈਟੋਬੀਫੇਨਾਈਲ

N-ਨਾਈਟੋਸੋਡੀਮੇਥੀਲਾਮਾਈਨ
ਿਬਸ-ਕਲਰੋ
ੋ ਮੇਥਾਈਲ ਈਥਰ

ਿਮਥਾਈਲ ਕਲਰੋ
ੋ ਮੇਥਾਈਲ ਈਥਰ
ਈਥੀਲੀਨਮਾਈਨ

ਕਾਰਿਸਨਜਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨਜਨ ਿਮਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਵ
ੇ ਾਵ , ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨਜਨ
ਯੂਿਨਟ, ਜ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਠਕੇਦਾਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰਕ
ੈ ਟਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ" ਦੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ ਜ
ਔਨਲਾਈਨ।

ਿਨਰਮਾਣ ਪ ਰਿਮਟ
ਿਕਸੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ Cal/OSHA ਤ ਪਰਿਮਟ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ:
•

ਪੰ ਜ ਫੁੱ ਟ ਜ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਖੱ ਡ ਜ ਖੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਢ ਚੇ, ਫਾਲਸਵਰਕ, ਜ 36 ਫੁੱ ਟ ਤ ਚੀ ਪੈਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

•

ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਢ ਚੇ, ਫਾਲਸਵਰਕ, ਜ 36 ਫੁੱ ਟ ਤ ਚੀ ਪੈਡ ਨੰ ੂ ਢਾਹੁਣਾ।

•

ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ੋਿਰਗ
ੰ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੰ ੂ 36 ਫੁੱ ਟ ਤ ਵੱ ਧ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ ਢਾਹੁਣਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ

ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਪੋਜੈਕਟ ਪਬੰ ਧਕ ਨੰ ੂ ਪੋਜੈਕਟ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਉਨ ਦੇ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰ ਹਨ।

ਿਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਹਰੇਕ ਪਰਿਮਟ ਧਾਰਕ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ Cal/OSHA ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ੂ ਨੜਲੇ

Cal/OSHA ਿਡਸਿਟਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਮੇਲ ਜ ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। Cal/OSHA ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਜ ਇਸਦੇ ਨੜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ

ਵਾਲੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਪਰਿਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ‘ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ

ਜ ਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, Cal/OSHA ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਮਟ ਨਿਵਆ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ, Cal/OSHA ਲੋ ੜ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਰਾਜ ਠਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸਸ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ

ਇਿਤਹਾਸ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੰ ੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਮਟ ਨਿਵਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ

ਸੂਚੀਬਧ
ੱ ਪਰਿਮਟ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਜਸਨੰ ੂ Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰ ੂ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ, ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਨਿਟਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, Cal/OSHA ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰਿਮਟ ਨੰ ੂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੇਨ ਸ ੁਰੱਿਖਆ
ਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਿਨਰਮਾਣ, ਚੜਨ, ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੰ ੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ:
ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ - ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
•

ਿਫਕਸਡ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਕਸਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
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•

ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਕਰੇਨ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ

•

ਕਰਨਾ।
ਕਰੇਨ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਕਰੇਨ ਯੂਿਨਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬਧ)
ੱ ਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜਦ ਇੱ ਕ ਸਿਥਰ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਇੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ
ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
•

ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮ ਸਮ ‘ਤੇ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Cal/OSHA ਨੰ ੂ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ, Cal/OSHA ਹਰੇਕ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁਫਤ ਖੜਨਾ, ਚੜਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਮਾਣ ਵਾਲੇ
ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Cal/OSHA ਨੰ ੂ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱ ਕ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹ,ੈ ਜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਇੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਰੇਨ ਪਮਾਣੀਕਰਣ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਟਨ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤ ਵੱ ਧ ਿਲਫਿਟੰ ਗ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰੇਨਸ ਅਤੇ ਡੈਿਰਕਸ ਦੀ ਜ ਚ, ਜ ਚ, ਜ ਪਮਾਿਣਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਨ ਪਮਾਣਕ ਵਜ ਲਾਇਸਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜ Cal/OSHA ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਨ ਨੰ ੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱ ਕ ਸਰਵੇਅਰ ਵਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸਸਸ਼ੁਦਾ ਕਰੇਨ ਪਮਾਣਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।

Cal/OSHA ਵੱ ਲ ਲਾਇਸਸਸ਼ੁਦਾ ਕਰੇਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨ ਆਿਡਟ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸਿਸੰ ਗ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੇਨ ਪਮਾਣਕਰਤਾ ਜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵ ਦੀ ਜ ਚ

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਸਸਸ਼ੁਦਾ ਕਰੇਨ ਪਮਾਣੀਕਰਤਾਵ ਨੰ ੂ ਹਰੇਕ ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਡੈਰੀਕ ਿਨਰੀਖਣ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ ਨੰ ੂ ਜ ਚ ਤ ਬਾਅਦ ਪੰ ਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੰ ੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ Cal/OSHA ਨੰ ੂ

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੇਨ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ

ਲਾਇਸਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਲੀਵੇਟਰ
ਐਲੀਵੇਟਰ ਯੂਿਨਟ ਵੱ ਲ ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ
ੱ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਐਲੀਵੇਟਰ , ਸਾਈਡ-ਵਾਕ ਐਲੀਵੇਟਰ , ਮੈਨਿਲਫਟਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੰ ੁਚ ਐਲੀਵੇਟਰ / ਿਲਫਟ , dumbwaiters,
ਸੂਚੀਬਧ)
ਇਨਕਲਾਇਨ ਨੰ ੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ। ਐਲੀਵੇਟਰਸ, ਐਸਕੇਲੇਟਰਸ, ਮੂਿਵੰ ਗ ਵਾਕਸ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਕਨਵੇਅਰਸ, ਮੈਨਿਲਫਟਸ,
ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਪੇਚ ਕਾਲਮ ਐਲੀਵੇਟਰ।

ਲੀਡ ਵਰਕ
ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ 1532.1(p) ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠਕੇਦਾਰ ਜ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

Cal/OSHA ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸਟੀਲ ਢ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਲੀਡ-ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ੂ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਖਾਣ ਪ ਟਣਾ
ੁੱ
ਅ ਤੇ ਸ ੁਰੰਗ ਕੱ ਢਣਾ
ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਗਤ ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਪਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
(ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ)। ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਿਵੱ ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜਣ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਵਰਤ ਲਈ ਵੀ
ਪਰਿਮਟ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰ ਚਾਲਕ ਜ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।

ਦਾਬ ਪ ਾਤਰ
ਦਾਬ ਪਾਤਰ ਇਕਾਈ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱ ਧ) ਹਵਾਈ ਟਕ , 125 ਗੈਲਨ
ਤ ਵੱ ਧ ਐਲਪੀਜੀ ਪੋਪੇਨ ਸਟੋਰੇਜ ਟਕ ਅਤੇ 15 psig ਸਟੀਮ ਤ ਵੱ ਧ ਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ। ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼
ੰ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼
ੈ ਰ ਵੈਸਲ ਯੂਿਨਟ ਇਜੀਨੀਅਰ
ਜ ਪਮਾਣਤ ਬੀਮਾ ਿਨਰੀਖਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਮਟ ਜ ਚ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸਸ/ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ )।

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ
Cal/OSHA ਨੰ ੂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੰ ੂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਓਨਾ ਹੀ ਪਭਾਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਘੀ OSHA ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ

ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰ ਘੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਕੈਲ/OSHA ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਸਥਾਈ ਿਮਆਰ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਿਵਕਾਸ, ਐਮਰਜਸੀ ਿਨਯਮ ਨੰ ੂ ਤੁਰੰਤ ਪਭਾਵ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਜ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖ ੀ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਿ ਮਆਰ ਬ ੋਰਡ
ਂ ਹੈਲਥ ਸਟਡਰਡਸ ਬੋਰਡ (ਸਟਡਰਡਜ਼ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ,
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੰ ੂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ

ਸੋਿਧਆ ਜ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਟਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਦਾ ਹੈ।

ੱ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਭਾਗ
ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਖੋਜ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਟਡਰਡ-ਸੈਿ ਟੰ ਗ ਪ ਿਕਿਰਆ ਿ ਵੱ ਚ ਿ ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਿਮਆਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ
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ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿਨਯਮ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਿਟਗ
ੰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਪਸਤਾਿਵਤ ਨਵ ਜ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਿਮਆਰ 'ਤੇ
ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ ਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਿਲੰਗ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਆਰ ਿਵੱ ਚ ਪਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ/ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਮ

ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪੰ ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨ ਹਨ।

ਪਿਰਵਰਤਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ, ਆਰਡਰ ਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਤ ਸਥਾਈ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਲਈ ਸਟਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ੱ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਪਕਰਨ ਜ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਮ ਸੁਰੱ ਿਖਆ

ਸਟਡਰਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਿਭੰ ਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਧੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਦੇ ਅਿਧਆਇ 3.5 ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸੈਕਸ਼ਨ 401 ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਐਨਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਨਯਕ
ੋ ਤਾ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ੱ

ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ:
•
•
•

ਮਾਲਕ ਇੱ ਕ ਨਵ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਪਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਮਆਰੀ ਦੀ ਪਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ

ਂ ਹੈਲਥ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ਮਾਲਕ ਨ ਇੱ ਕ ਨਵ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵ ਪਿਕਿਰਆ ਜ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪਲ ਟ ਜ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ ਹਨ ਿਜਨ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮ
ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਨਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ ੂ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ ਪਭਾਵਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਆਰੀ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟਡਰਡ ਬੋਰਡ ਪਸਤਾਿਵਤ, ਐਮਰਜਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਪਸਤਾਿਵਤ ਅਤੇ ਪਵਾਨਤ

ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਿਸਰਲੇ ਖ 8 ਇੰ ਡੈਕਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ Cal/OSHA ਿਨਯਮ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਇਡੈ
ੰ ਕਸ ਹੈ।
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ:ੈ
•

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ।

•
•

ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ।
Cal/OSHA ਿਮਆਰ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ

ਬਨਤੀ
ੇ
ਕਰੋ।
•
•
•

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ IIPP ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ੁ ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
ਕਰੋ।

Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਜ ਉਲੰਘਣ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ Cal/OSHA ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

•

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ Cal/OSHA ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

•
•

Cal/OSHA ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
Cal/OSHA ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ

ਮੀਿਟਗ
ੰ ਜ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

•
•
•

ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰ ਤਮ ਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਰਾਜ ਲੇ ਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇੱ ਕ Cal/OSHA ਭੇਦਭਾਵ ਜ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ ।

ਂ ਹੈਲਥ ਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
।
ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਉਟ ਫੌਰ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ

•

ਨਵ ਮਾਪਦੰ ਡ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

•

ਨਵ ਿਮਆਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਓ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
•

ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਉਪਕਰਨ

ਪਿਹਨ/ਵਰਤ ਕਰੋ।
•
•

ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ' ‘ਤੇ Cal/OSHA ਪੋਸਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੜੋ।
Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਤ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੇਤਰ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•
•
•

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ੂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੱ ਟ ਜ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੰ ੂ ਿਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।
ਇੱ ਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ ਜਦ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱ ੁਛਿਗੱ ਛ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
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ਰਜ਼
ੁ ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿ ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ
ਹ:ੈ
ੰ ੇ
•
•
•
•
•

ਇੱ ਕ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ੂ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਭਾਵੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਨਯੋਕਤਾਵ ਨੰ ੂ ਸਮ ਸਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਤ ਸੁਚਤ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰ ਗ ਕੋਡ, ਪੋਸਟਰ, ਲੇ ਬਲ ਜ ਸੰ ਕੇਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਪਿਕਿਰਆਵ ਸਥਾਪਤ ਜ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ ਤ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ।

•
•

Cal/OSHA ਿਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ ਚ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ, ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ

ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ DOSH ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ ਿਰਪਰ
ੋ ਟ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ

•
•

ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
Cal/OSHA ਲਗ
ੌ 300 (ਜ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱ ਟ /ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਤ 30 ਅਪੈਲ ਤੱ ਕ

ਸਾਲਾਨਾ ਸੰ ਖੇਪ (ਫ਼ਾਰਮ 300A) ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸ 11 ਜ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰਦੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ Cal/ਓਸ਼ਾ ਪੋਸਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਇੱ ਕ ਪਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ।ੋ

•
•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ IIPP ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ੁ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੰ ੂ ਫੌਰਮ 300 ਅਤੇ

300A ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

•
•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨੰ ੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਿਰਕਾਰਡ ਪਹੰ ੁਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇਿਦਆ
ੰ
ਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਿਜਨ ਨੰ ੂ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਦੇ

ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•
•
•
•

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੜੇ ਜ ਨੜੇ Cal/OSHA ਹਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਹਵਾਲਾ ਉਦ ਤਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਲੰਘਣਾ ਠੀਕ

ਨਹ ਹੋ ਜ ਦੀ ਜ ਿਤੰ ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ।

ਪੋਸਟ ਅਬਟ
ੇ ਮਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਟੈਗਸ।

Cal/OSHA ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅੰ ਤਮ ਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਸੰ ਧੀ ਪੋਗਰਾਮ
ਸੰ ਧੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, Cal/OSHA ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਸੱ ਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਨ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ

ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਯਨੀ
ੂ ਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹ;

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ; ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ; ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ; ਕਸਲੇ ਟਸ; ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ; ਅਤੇ ਹੋਰ
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ਸੰ ਸਥਾਵ ਜ ਸੰ ਸਥਾਵ । ਗੱ ਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, Cal/OSHA ਦੇ ਿਮਆਰ ,
ਤਮ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਧੀ ਪੋਗਰਾਮ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ੈ
ੱ
Cal/OSHA ਕਲੀਫੋ
ਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੰ ੂ ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ ਨੰ ੂ Cal/OSHA ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਪਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ।

•

Cal/OSHA ਦੇ ਫਾਰਮ 300, 300A ਅਤੇ 301 ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯੋ
ੇ ਗ ਸੰ ਸਕਰਣ।

•

ਤਾਪ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ, ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ, ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ।

•

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਸਰ
ੁ ੱ ਿਖਆ।

•

ਸੌਖੀ ਐਰਗੋਨਿਮਕਸ - ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰ ਚ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ‘ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ

ਿਵਕਾਰ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਜ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲਾਭ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ।

•

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਦੇ ਅਿਭਆਸ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ।

•

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨਬਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ।

•

ਘਟੀਆਂ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰ ਘੱ ਟ।

•

ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਪਰ
ੂ ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲਈ, ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਪਸ
ੋ ਿਟੰ ਗਸ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੋਸਿਟਗ
ੰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, Cal/OSHA ਪਕਾਸ਼ਨ ਵੈ ਬਪੰ ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਤਸ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਸਵ
ੇ ਾਵ ਨੰ (800) 963 9424 'ਤੇ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਉਹ ਕਾਮੇ ਿਜਨ ਕੋਲ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ Cal/OSHA ਪਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
(833) 579-0927 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ Cal/OSHA ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (DOSH)
1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1901, ਓਕਲਡ, CA 94612

ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 730, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

ਸੰ ਧੀ ਪੋਗਰਾਮ

(714) 558-4232

ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟਾਮਵਜ਼
ੇ
1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 480, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825
1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 480, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825
2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 700, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

ਟਾਮਵੇ ਿਨਰੀਖਣ
ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ - ਤਰ
ਮਨਰੰ ਜਨ ਰਾਈਡ - ਦੱ ਖਣ

(510) 286-7000

(916) 263-3511
(916) 263-3511
(714) 567-7211

ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨਜਨ ਯੂਿਨਟ / ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਕੰ ਸਲਟਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੇਨਰ ਪਵਾਨਗੀ ਯੂਿਨਟ
1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 460, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825
(916) 574-2993
ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਠਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ

ਪੀਓ ਬਾਕਸ 420603, ਸਨ ਫ ਿਸਸਕ,ੋ CA 94142

(916) 574-2993

Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ ਸ਼ਾਖਾ

ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਫਿਰਜ਼ਨ/ਸਟਰਲ ਵੈਲੀ
ਓਕਲਡ/ਬੇ ਏਰੀਆ

ਸੈਕਰਾਮਟ/ੋ ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ/ਇੰ ਲਡ ਸਾਮਰਾਜ

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ/ਇੰ ਮਪੀਰੀਅਲ ਦੇਸ਼

ਸੈਨ ਫਰਨ ਡੋ ਵੈਲੀ/ਸਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਅਤੇ
ਂ ੀਸ ਦੇਸ਼
NW ਲੋ ਸ ਏਜਲ
ਲਾ ਪਾਲਮਾ/L.A./ਓਰਜ

ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ

2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਮਾਲ, ਕਮਰਾ 2005, ਫਿਰਜ਼ਨ, CA 93721

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1103, ਓਕਲਡ, CA 94612

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 490, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

464 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 339, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ, CA 92401

7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 204, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108

(559) 445-6800
(510) 622-2891
(916) 263-0704
(909) 383-4567
(619) 767-2060

6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 307, ਵੈਨ ਨੂਇਸ, CA 91401

(818) 901-5754

1 ਸਟਰਪਆ
ੁ ਇੰ ਟ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 150, ਲਾ ਪਾਲਮਾ, CA 90623

(714) 562-5525

ਤਾਰਾ - ਤਿਹਸ਼ਦਾ
ੁ ਸਾਈਟ (510) 622-1081

ਿਨਰਮਾਣ-ਗੈਰ-ਸਿਥਰ ਸਾਈਟ (559) 445-6809

ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਬ ਚ
ਸੈਨ ਫ ਿਸਸਕੋ
ਸੈਕਰਾਮਟੋ
ਸਟਾ ਅਨਾ

ਿਜਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਮੋਨਰੋਿਵਆ

ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਿਨਅਨ
ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ

ਫੋਸਟਰ ਿਸਟੀ
ਫੀਮਟ

ਫਿਰਜ਼ਨ

455 ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐਵੇਿਨਊ, Rm. 9516, ਸੈਨ ਫ ਿਸਸਕ,ੋ CA 94102

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 440, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 720, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

(415) 557-0300
(916) 263-2803
(714) 558-4300

ੋ
800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ,
CA 91016

(626) 471-9122

3419 ਬੌਡਵੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. ਐਚ 8, ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੈਿਨਯਨ, CA 94503

(707) 649-3700

7718 ਮੀਨੀ ਐਵੇਿਨ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, CA 93308

(661) 588-6400

39141 ਿਸਿਵਕ ਸਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ 310, ਫੀਮਟ, CA 94538

(510) 794-2521

1065 ਈਸਟ ਿਹਲਸਡੇਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 110, ਫੋਸਟਰ ਿਸਟੀ, CA 94404 (650) 573-3812
2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਸਟੀਟ, Rm. 4000, ਫਿਰਜ਼ਨ, CA 93721
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(559) 445-5302

ਲਗ ਬੀਚ

ਂ ਲਸ
ਲੋ ਸ ਐਜਿ

1500 ਿਹਉਗਸ ਵ,ੇ ਸੂਟ ਸੀ-201, ਲਗ ਬੀਚ, CA 90810

ਂ ਲਸ, CA 90013
320 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟੀਟ, Rm. 820, ਲੋ ਸ ਐਜਿ

(213) 576-7451

ੋ
800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ,
CA 91016

(626) 239-0369

4206 ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 3, ਮੋਡੇਸਟ,ੋ CA 95356

ਓਕਲਡ

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1303, ਓਕਲਡ, CA 94612

(510) 622-2916

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 430, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

(916) 263-2800

ੰ
ਰੇਿਡਗ

ਸੈਕਰਾਮਟੋ

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ
ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ

ਸੈਨ ਫ ਿਸਸਕੋ
ਸਟਾ ਅਨਾ

ਵੈਨ ਨੂਇਸ

ੰ CA 96002
381 ਹੈਮਸਟਡ
ੇ ਡਰਾਈਵ, ਰੇਿਡਗ,

(530) 224-4743

464 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 332, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ, CA 92401

(909) 383-4321

7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 207, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108

455 ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐਵੇਿਨਊ, Rm. 9516, ਸੈਨ ਫ ਿਸਸਕ,ੋ CA 94102

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 720, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 405, ਵੈਨ ਨੂਇਸ, CA 91401

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, 17ਵ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਓਕਲਡ, CA 94612

ਘਾਤਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੱ ਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਕਰੇਨ ਸਰਟੀਫਾਇਰ ਪਮਾਣੀਕਰਣ

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 700, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

ਐਲੀਵੇਤਰ ਇਕਾਈ

ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ

ਬੇ ਏਰੀਆ

ਮੋਨਰੋਿਵਆ

ਸੈਕਰਾਮਟੋ

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ

ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ

ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਇਕਾਈ

ਸਟਾ ਅਨਾ

(415) 557-0100
(714) 558-4451
(818) 901-5403

(510) 622-5051

(714) 567-7142

(619) 767-2050

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1301, ਓਕਲਡ, CA 94612

(510) 622-3026

ੋ
CA 91016
800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ,

(626) 471-6911

464 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 325, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ, CA 92401

(909) 889-6395

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸਟੀ. 420, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 203, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108

6980 ਸਟਾ ਟੇਰੇਸਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 130, ਸੈਨ ਹੋਜ਼,ੇ CA 95119

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 700, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 420, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 410, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

(916) 263-2830
(619) 767-2050
(408) 362-2120
(714) 567-7212
(916) 274-5709

(916) 263-2829

ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਦੱ ਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਿਜਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

(619) 767-2280

7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 203, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੋਗਰਾਮ

ਿਜਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

(209) 545-7310

ਮੋਡੇਸਟੋ

ਮੋਨਰੋਿਵਆ

ਿਜਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

(424) 450-2630

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1303, ਓਕਲਡ, CA 94612

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 820, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707
ਲੇ ਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (LETF)
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(510) 622-3015
(714) 567-7100

ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਦੱ ਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

(916) 263-4185

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 410, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 820, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

(714) 558-4120

ਕਨਨੀ/ਜ
ੰੂ
ਚ ਿਬਉਰੋ

ਂ ਿਲਸ
ਲੋ ਸ ਐਜ

ਂ ਿਲਸ, CA 90071
355 ਦੱ ਖਣੀ ਗਡ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 1850, ਲੋ ਸ ਐਜ

ਓਕਲਡ

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 1901, ਓਕਲਡ, CA 94612

ਜ ਚ ਿਬਉਰੋ (213) 576-7786

ਖਾਣ ਪੁੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱ ਢਣਾ

ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ

(213) 576-7700
ਕਨਨੀ
ੰੂ

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 470, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

ਖਾਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ/ਪਮਾਣੀਕਰਨ ਪੀਿਖਆ ਿਤਆਰੀ

ਕਨਨੀ
ੰੂ
(510) 286-7348

(818) 901-5420
ਤਰ (510) 895-6938

ਦੱ ਖਣ (909) 888-3942

ਿਜਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਸੈਕਰਾਮਟੋ

ਵੈਨ ਨੂਇਸ

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 450, ਸੈਕਰਾਮਟ,ੋ CA 95825

6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, Rm. 310, ਵੈਨ ਨੂਇਸ, CA 91401

464 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟੀਟ, ਸਟੀ. 354, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ, CA 92401
ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ

2520 ਵਚਰ ਓਕਸ ਵੇ, ਸਟੀ. 300, ਸੈਕਰਾਮਟੋ, CA 95833

ਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਬੋਰਡ
ੱ
ਿਕਤਾਮੁ

2520 ਵਚਰ ਓਕਸ ਵੇ, ਸਟੀ. 350, ਸੈਕਰਾਮਟੋ, CA 95833

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸੂਟ 1130, ਓਕਲਡ, CA 94612

ਆਊਟਰੀਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੋਗਰਾਮ

ਪਰਿਮਟ ਇਕਾਈ (ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ)

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸੂਟ 1901, ਓਕਲਡ, CA 94612

ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ

ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਦੱ ਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਦੱ ਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਦਾਬ ਪਾਤਰ

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸੂਟ 1622-A, ਓਕਲਡ, CA 94612

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸੂਟ 1622-A, ਓਕਲਡ, CA 94612

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 700, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707
ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਬੰ ਧਨ

1855 ਗੇਟਵੇ ਬੋਲੀਵਰਡ, ਸੂਟ 350, Concord, 94520

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 810, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਯੂਿਨਟ
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(916) 574-2540
(818) 901-5420
(909) 383-6782

(916) 274-5751

(916) 274-5721

(510) 622-2909

(510) 286-6871

(510) 622-3052
(510) 622-3066
(714) 567-7208

(925) 602-2665
(714) 558-4600

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 730, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

(714) 558-4232
ਪਕਾਸ਼ਨ ਇਕਾਈ

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇ ਸ, ਸੂਟ 730, ਸਟਾ ਅਨਾ, CA 92707

(714) 558-4232

ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਮਆਰ

ਿਕਤਾਮੁ
ਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਨ, ਲਾਇਸਸ ਅਤੇ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ੱ

ਤਰ (510) 286-7000

ਦੱ ਖਣ (714) 567-7142
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Cal/OSHA ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੋਗਰਾਮ
ਟੋਲ-ਫੀ ਨੰਬਰ: 1-800-963-9424

ਇੰਟਰਨ ਟ: www.dir.ca.gov

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਤਰੀ ਕੈਲੀਫਰਨ
ੋ ੀਆ

1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 490
ਸੈਕਰਾਮਟੋ, CA 95825
(916) 263-0704

ਸੈਨ ਫ ਿਸਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ

1515 ਕਲੇ ਸਟੀਟ, ਸੂਟ 1103
ਓਕਲਡ, CA 94612
(510) 622-2891

ਸਟਰਲ ਵੈਲੀ

2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਮਾਲ, ਕਮਰਾ 2005
ਫਿਰਜ਼ਨ, CA 93721
(559) 445-6800

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ

464 ਪੱ ਛਮ 4 ਸਟਰੀਟ, ਸੂਟ 339
ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ, CA 92401
(909) 383-4567

ਸੈਨ ਫਰਨ ਡੋ ਵੈਲੀ

6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬੁਲੇ ਵਾਰਡ, ਸੂਟ
307, ਵੈਨ ਨੂਇਸ, CA 91401
(818) 901-5754

ਲਾ ਪਾਲਮਾ/ਲਾ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ/ਓਰਜ
1 ਸਟਰਪੁਆਇੰ ਟ ਡਰਾਈਵ, ਸੂਟ
150, ਲਾ ਪਾਲਮਾ, CA 90623

(714) 562-5525

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ/ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ

7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸੂਟ 204,
ਸੈਨ ਿਡਏਗ,ੋ CA 92108
(619) 767-2060

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱ ਥੇ ਿਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਿਲੰਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Punjabi/GuideCalOSHA2021-Punjabi.pdf

