令和元年度厚生労働省外国人労働者
安全衛生教育教材作成事業

सुरिक्षत खेती

तपाईं एक जापानी कृ िष साझेदार हो।
म िनयमहरु प्रस्तुत गनेर् छु सुरिक्षत रुपमा काम गरौ।ं

❶ िनयमहरू पालना गरौं
तपाईंको काम कसरी गनेर् र के हेनेर् भनेर बुझ्नुहोस्

दघु र्टना रोक्नका लािग स्पष्टीकरण ध्यान िदएर सुन्नहु ोस्

सिक्रय रूपमा प्रश्नहरू सोध्नहु ोस् यिद तपाईंलाई थाहा छै न भने

एक अकार्को लािग सुरक्षा जाँच गनुर्होस्

आगोसँ ग काम गनेर् सम्बन्धी सल्लाहहरू

आगो किहल्यै नहेनुर्होस्

आगो िनभाउनको लािग पानी तयार गनुर्होस्

❷ सं गिठत गरौ ं

सबै कु रा सफा र सं गिठत राख्नुहोस् जसले गदार् मािनसहरूमा के िह पिन नहोस्

जब सं गिठत हुन्छ,
तपाई सिजलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जहाँ उपकरणहरू छन्

❸ दैिनक शारीिरक अवस्था व्यवस्थापन को लागी
िनन्द्रा

िढलो नहुनुहोस् वा राती बािहर नजाउनुहोस्

राम्रो रातको िनद्रा िलनुहोस्

लुगा

तापक्रमसँ ग निमल्ने लुगा नलगाउँ नुहोस्

तापक्रम अनुसार कपडा छनौट गनुर्होस्

खाना

िवशेषज्ञको सल्लाह िबना जं गली बोटिबरुवा वा पशुहरू नखानुहोस्,
िकनिक के िह िवषाक्त हुन्छन्।

तपाईको रोजगारदातासँ ग कु रा गनुर्होस्

❹ यिद तपाईं िबरामी महसुस गनुर्हुन्छ भने, सोध्न निहचिकचाउनुहोस्

पेट दख
ु ाई

ज्वरो

खोकी

पुराना र छाला िबरामी

थकान

ज्वरो महसुस

चीजहरूलाई
बढ्तै नगनुर्होस्

जब तपाई िबरामी हुनुहुन्छ काम नगनुर्होस्

हामी सँ गै
अस्पताल जाऔं

यिद तपाई अस्वस्थ महसुस गनुर्हुन्छ भने तपाईको
रोजगारदातासँ ग छलफल गनर् निहचिकचाउनुहोस्

❺ सही कपडा र सुरक्षा प्राप्त गनुर्होस्
उिचत कपडा
िचढ तारहरू, अनचेक तौिलयाहरू,
वा असुरिक्षत प्यान्ट वा शटर् कफहरू
सबै मेिसनमा अिल्झनु सक्छ।

कपडाबाट झिु ण्डको तारहरू/
फै िलएको वा अनौंखा टावलहरू

असुरिक्षत प्यान्ट वा शटर् कफहरू

कपडाबाट झिु ण्डको तारहरू

कपडाबाट झिु ण्डको तारहरू

कायर् अनुसार सुरक्षा िगयर
घाँस काट्ने (कटर) को मामला मा

सुरक्षा हेलमेट / हाडर्हट
धुलो प्रमाण चश्मा

इयरप्लगहरू /
कान सं रक्षणकतार्हरू

आवाजको कारण
सुनुवाई क्षित
पन्जा

कम्पनको कारण
ँ
औलाहरूको
सुन् हुनु

ितघ्रा गाडर्

आफै लाई खतराबाट बचाउन व्यिक्तगत सुरक्षा उपकरण लगाउनुहोस्

❻ मोवसर्, ब्रश कटर र िट्रमरहरूको सुरिक्षत प्रयोग गनुर्होस्
जब एक ढलानमा दाउरा

ढलानमा बनाइएको साना चरणहरू प्रयोग गरेर र तपाईंको खुट्टा कडासँ ग रोपेर तपाईंको खुट्टा िस्थर गनुर्होस्

घाँसहरुमा लुकाइएको खतराहरु

काम सुरू गनुर् अिघ अवरोधहरू र सं रचनाहरूको लािग जाँच गनुर्होस्

जब धेरै व्यिक्तको साथ काम गनेर्

15 िमटर वा बढी राख्नुहोस्

जब दईु वा अिधक व्यिक्तहरू सँ गै काम गिररहेका छन्, एक अकार्बाट टाढा सुरिक्षत दू री राख्नुहोस्

जब घाँस छु रामा अल्झेपिछ

खुल्ला

बन्द

सधैं समस्याग्रस्त भए पिन इिन्जन रोक्नुहोस्

❼ हली सुरिक्षत रूपमा प्रयोग गदैर्
जब िरभसर्मा िहड्दै

यिद तपाईं आफ्नो पछािड पछािड जाँच गरेन भने,
तपाईं सानो के िह चीजहरूमा चुक्नुहुनेछ

कु नै पिन िवदेशी वस्तुहरू हटाउनुहोस् र सावधानीपूवर्क तपाईंको
पछािड पछािड जाँच गनुर्होस्

जब कडा माटोमा काम गदैर्

जब सम्म खपरैलको रफ्तार धेरै िछटो हुन्छ,
भट्ठा (िटलर) अचानक सानर् सक्छ यिद इिन्जन धेरै िछटो घुमाउँ दछ।

िढलो र िस्थर गितको साथ हड्नुहोस्

िटलरको विरपिर घुम्दा

यो अिधक नगनुर्होस्

िभरालो परेको ठाउबाट पुल प्रयोग गरी लदाउनु र उतार गनुर्होस्

❽ उच्च स्थानहरूमा काम गदार्
जिहले पिन जग्गाको छे उमा हाडर्हट / हेलमेट लगाउनुहोस्

❾ स्टेपलेडरहरूमा काम गदार्

सीढीबाट आफू लाई टाढा नगनुर्होस्

िसढँ ीमा एकै हातले भरपदोर् वस्तुको साथ मािथ र तल नजाउनुहोस्

िसढँ ीको मािथल्लो चरणमा खडा नहुनुहोस्

दबु ै खुट्टाको साथ, स्टेपलेडरलाई िस्थरताका लािग तपाईंको पूरा
तौललाई तलितर द्रतु रूपमा िशफ्ट गनुर्होस्

खुट्टा उद्घाटन रोकथाम श्रृंखला सं लग्न गनुर्होस्

❿ पछािड दख
ु ाइ रोकथामको लािग
कसरी सुरिक्षत वस्तुहरू मािथ उठाउन

तपाईंको िहप्स कम गनुर्होस्,
वस्तुलाई तपाईंको शरीरको निजक िखच्नुहोस् र उठाउनुहोस्

ढाड बं ग्याएर समान उठाउँ दा ढाडमा असर पनर् सक्छ

भारी वस्तुहरू बोक्दा

यो अिधक नगनुर्होस्

समान रूपमा िवतरण गनुर्होस् र अलग बोक्नु होस्

दईु व्यिक्तहरूले यसलाई सँ गै लैजान सक्छन्

कायर् घुमाउने

उस्तै आसनमा लामो ं समये सम्म नबस्नहु ोस्

धेरै कायर् आसनहरू िमलाउनुहोस् र बीचमा तन्नुहोस्

यिद तपाईले कम पीठ दख्न
ु े
अनुभव गनुर्भयो भने

तपाईको रोजगारदातासँ ग सल्लाह गनुर्होस् र िछट्टै अस्पतालमा उपचार िलनुहोस्

⓫ गमीर् स्ट्रोक रोकथाम को लागी
कसरी हाइड्रेटेड रहन
एक पटकमा अिधक पानी िपउँ दा के ही फाइदा हुँ दैन

पानी र नुन बारम्बार िलनुहोस्
यिद तपाईंको घाँटी सुख्खा छै न भने पिन

छायाँ बनाउनुहोस्

⓬ खेत खेती र बगैंचा काम को लागी
कायर्हरू पिरवतर्न गनुर्होस् र िनयिमत रूपमा जीउ तन्काउनुहोस् तपाईंको आसन बढी सहज बनाउन

ठू ला कृ िष मेिशनहरूको विरपिर काम गदैर्

अपरेटरमा दृश्यात्मक नभएको िस्थितबाट टाढा राख्नुहोस्

िसग्नल अपरेटर जब आउँ दैछ

⓭ फल रूखहरूमा काम गदार्
बाली ढुवानी गदार्

सके सम्म मेिसन शिक्त प्रयोग गनुर्होस्

⓮ पशुपालनका लािग
जब गाई निजक पुग्दा

पछािड अचानक पशुहरूको निजक नआउनुहोस्

बोलाउँ दा उनीहरूलाई िबस्तारै कु रा वा सम्पकर् गनुर्होस्

जब सुँ गुरहरू सादैर्

असन्तुष्ट सुं गुरहरूलाई सानर्को लािग बलपूवर्क प्रयास नगनुर्होस्

गुर सुँगुरहरूको क्रममा गाईड गनुर्होस्

कु खुरा फामर्मा

उस्तै आसनमा लामों समये सम्म नबस्नहु ोस्

ब्रेकको बेलामा कसरत गनुर्

⓯ कीटनाशक सुरिक्षत रूपमा प्रयोग गदैर्
कपडा कीटनाशक स्प्रे गदार्

मास्क र गग्गलहरू,
लामो बाहुलाहरू, र रबर
ग्लोभज लगाउनुहोस्
तपाईंको खुला हातहरूले
कीटनाशकहरू निमसाउनुहोस्

कीटनाशक िवषादी िमसाउँ दा
उपयुक्त औजारको
प्रयोग गनुर्

रबर पाइन्टको फे रो बुट
जुत्ताको बािहर िनकाल्नु

कीटनाशक स्प्रे पिछ

फोहोर हातले नखानुहोस्

आफ्नो आँखा नलगाउनुहोस्
र तपाइँ को आँखा
विरपिर नछु नुहोस्

आफ्नो हात धोऊ

गागर्ल

आफनो मुख धोउ

आफ्नो शरीर
धुनुहोस्

आफ्ना लुगाहरू
धुनुहोस्

⓰ यिद तपाई घाइते हुनुभयो भने

यस्ता चीजहरूलाई बेवास्ता नगनुर्होस् यिद तपाईंले िनणर्य िलनुभयो भने ितनीहरू ठीकठाक छन्

यसलाई तुरून्त तपाईको रोजगारदातालाई िरपोटर् गनुर्होस्

⓱ िचन्ता नगिरकन कु रा गरौ ं

सहकमीर्हरु सं ग सम्बन्ध

आिर्थक समस्याहरु

आफ्नो िचन्ता र तनाव आफैं मा नराख्नुहोस्

कु राकानीको समस्याहरु

गृह िबरही

यसलाई आफैं मा राख्नुको सट्टा तपाईका वरपरका मािनसहरूसँ ग छलफल गनुर्होस्

सुरिक्षत खेती (सामग्रीको तािलका)
काम गनर् सुरु गनुर् भन्दा पिहले ❶ 〜 ❺
❶
❷
❸
❹
❺

िनयमहरू पालना गरौं
सं गिठत गरौ ं
दैिनक शारीिरक अवस्था व्यवस्थापन को लागी
यिद तपाईं िबरामी महसुस गनुर्हुन्छ भने, सोध्न निहचिकचाउनुहोस्
सही कपडा र सुरक्षा प्राप्त गनुर्होस्

काममा सावधान हुनको लािग चीजहरू ❻ 〜 ⓯
❻
❼
❽
❾

मोवसर्, ब्रश कटर र िट्रमरहरूको सुरिक्षत प्रयोग गनुर्होस्
हली सुरिक्षत रूपमा प्रयोग गदैर्
उच्च स्थानहरूमा काम गदार्
स्टेपलेडरहरूमा काम गदार्

❿
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯

पछािड दख
ु ाइ रोकथामको लािग
गमीर् स्ट्रोक रोकथाम को लागी
खेत खेती र बगैंचा काम को लागी
फल रूखहरूमा काम गदार्
पशुपालनका लािग
कीटनाशक सुरिक्षत रूपमा प्रयोग गदैर्

जब तपाईंलाई समस्या छ

⓰ यिद तपाई घाइते हुनुभयो भने
⓱ िचन्ता नगिरकन कु रा गरौ ं

हाम्रो आशा सबैको स्वास्थ्य राम्रो र सुरक्षा हो
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