ਿਨਊਜ਼ ਿਰਲੀਜ਼
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤ ਮੌਸਮਾਂ, ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਅਸਰਾਂ ਤ� ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਲੈ ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਿਰਚਮੰਡ, ਬੀ.ਸੀ. (16 ਨਵੰਬਰ, 2021) – ਕੱਲ ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ – ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੜਹ੍ ਆਏ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ,
ਿਬਜਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ – ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ, ਜਦ� ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਲੈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਵਕਰਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਿਵਖੇ ਪਰ੍ੀਵੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਲ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੜਹ੍ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂ ੰ ਿਖਸਕਣਾ,
ਅਕਸਰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਵਾਰਿਨੰਗ ਦੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸ� ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੀ ਤੁ ਸ� ਮੌਸਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸਖਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਆਕੂ ਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ �ਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੇਠ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4.13 ਤ� ਲੈ
ਕੇ 4.16 ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ 32 ਹੇਠ – ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਤ� ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਉਣ, ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਟਰ�ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਿਵਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਾਉਣ ਿਵਚ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
• ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁ ਕਵ� ਿਲਖਤੀ ਤਰੀਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਿਕਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਿਡਸਏਬਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਾਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ।
• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਥਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਮ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਦੇਣਾ।
• ਫਸਟ ਏਡ ਵਸੀਲੇ ਥਾਂ `ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
• ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਢੁ ਕਵਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਢੁ ਕਵ� ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹਨ।
ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਲੈ ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਸਖਤ ਮੌਸਮ – ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਤਰੇ – ਸਾਲ ਭਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਇਸ ਗਰਮ ਰੁੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ
ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂ ੰ ਭੁ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਹੀ
ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅੱਗਾਂ, ਧਮਾਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸੀਡ�ਟ, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡੁ ੱਲਹ੍ਣੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰ੍ੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
• ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਰਸਪ�ਸ ਪਲੈ ਿਨੰਗ: ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਲਈ 12 ਸੁਝਾਅ।
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ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਬਾਰੇ
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਸੱਟਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ
ਮਦਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਿਵਚ ਅਸ� ਤਕਰੀਬਨ 2.3 ਿਮਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 255,000 ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਮੀਡੀਆ ਰੀਲੇ ਸ਼ਨਜ਼, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ
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