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कमिकको साथ बुझ्नुहोस ्

खुद्रा व्यापारको स्वास्थ्य र सुरक्षा

यो अडियोभिजुअल सामग्री, सुपरमार्केट जस्ता खुद्रा व्यापारमा संलग्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कामदारहरूको लागि सुरक्षा
र स्वास्थ्यको आधारभूत कुराहरू सिक्ने उद्दे श्यले तयार गरिएको सामग्री हो।

आज खुद्रा व्यापारको
स्वास्थ्य र सुरक्षाको बारे मा
सिकौं!

त्यसो भए,
श्रम दर
्घ नाका मुख्य
ु ट
कारणहरू
हे रौं न त!।

हो!

श्रम दर
्घ नाका मुख्य कारणहरू
ु ट
हे रौं।

श्रम दर
्घ नाका संख्या
ु ट
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हामीहरुले प्रत्येक दिन प्रयोग गर्ने
सुपरमार्केट वा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू जस्ता
परिचित अस्तित्व हो।
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त्यही त!
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दर
्घ नाहरूको विश्लेषण / वाणिज्य (जसमध्ये खुद्रा व्यापार)”(मे २०१९)
ु ट

काम गर्ने भनेको
स्टोरमा काम गर्ने व्यक्ति
मात्र होइन।

पछाडिपट्टि
काम गर्ने ब्यक्तिहरु पनि
छन ्।

लडेर त्यहाँ धेरै छन ्...

के गरे मा
लड्ने दर
्घ ना रोक्न
ु ट
सकिन्छ?

सही हो।
चिप्लिएर अल्झिएर
लड्ने दर
्घ ना अक्सर हुन्छन ्।
ु ट

नचिप्लने जुत्ता लगाई,
नअल्झिने गरि
आफ्नो वरिपरि सँधै व्यबस्थित राख्नु
जरुरी छ।

Seiri (संगठित) र
Seiton (व्यवस्थित)

भान्साको भुइँ भिजेर
चिप्लिन सक्ने हुनाले
होशियार हुन जरुरी छ।

Seiso (सफाई)
Seiketsu (सुग्घर)

↓
４Ｓ

हरेक चिजहरु व्यवस्थित र
सफा राख्न दिक्क लाग्दो छ।

छोटकरीमा भन्दा, नलड्ने गरि
होसियार भए हुन्छ?

हम्म?

साथै, ट्राली वा कार बक्समा ठोक्किएर लडि
चोट पटक पनि लाग्न सक्दछ।

विभिन्न ठाउँ हरुमा
खतरा लुकिरहेका छन ्।

आफु मात्र है न कि,
जो कोही पनि नलड्ने खालको
कार्यस्थल बनाउनु
जरुरि छ।

गत्ता अक्सर जथाभाबि
छरपस्ट गर्ने हुनाले
ठोक्किने डर पनि
धेरै हुन्छ।

हो राम्रो छ!

अनि अरु धेरै भनेको
"कार्य प्रतिक्रिया/जबर्जस्ति कार्य"को
कारणले ढाड दख्
ु ने वा हात खुट्टा सुन्निने।
भारी सामान बोक्दा
दर
्घ ना घट्न सक्दछ।
ु ट

के "काटे र/रगड्डिएर"पनि
धेरै छन ्?

उदाहरण को लागि,
अनप्याक गर्दा

कटर चक्कु वा
गत्ताले हात काट्न पनि सक्ने हुनाले
ब्लेडको प्रयोग गर्दा
सावधानी अपनाउनुहोस ्।

विशेष गरी, एक पटक कम्मर दख
ु ेमा
पछि पनि दखि
ु रहने, बानि लाग्न सक्छ।
यदि गम्भीर चोटपटकका
कारण काम गर्न नसक्ने भएमा,
परिवारलाई पनि चिन्ता हुन्छ अनि
आम्दानीमा पनि असर पर्दछ...

डराएँ...
त्यसैले
चोट पटक नलाग्ने गरि
सावधान हुन जरुरी छ।

त्यसो भए,

"क्र्यास/खसेर"
पसल भित्र सामानहरु निकाल्दा पनि
दर
्घ ना हुन सक्दछ।
ु ट

वास्तविक साइट,
टे क्ने खुड्किलो वा स्टेपलेडरको सही
रूपमा प्रयोग गर्ने तरिका पनि
जान्नु आवश्यक छ।

हे रौं!

के स १
बिक्रीको पहिलो दिनमै व्यस्त भएर पनि
बिहान देखिनै पानी परिरहेको छ ...
कस्तो मन नपर्दो।

वाह!
यो जुत्ताको
तलवा घोटिएर
च्यातिएलाजस्तो भएकोले
अब बदल्नु पर्छ।
तर अझै ठिक छ...

आज अरु बेलामा भन्दा
सामान धेरै छ।

सुन्नुहोस ् त,
त्यहाँको गत्ता
चाँडो ल्याउन सक्नुहुन्छ?

हो।

भुइँ भिजेको
थियोकि...

के तपाई ठीक
हुनह
ु ु न्छ !?

ठीक छ!

वाह!
ठीक छ ??

हुन्छ,
म जान्छु !

ठिक छ।
ठिक छ।

यहाँ ठिक छ, त्यसैले
बेच्ने ठाउँ मा सामान राख्नुहोस ्।

आह
जुत्ताको तलवा घोटिएर
पातलो भएको छ...

माफ गर्नुहोस ्...

पहिले त्यो जुत्ता

!
!
आ
ह
वा

जुत्ताको तलवा घोटिएको छ भने,
चिप्लन पनि सक्दछ।

तुरुन्त
नयाँ जुत्ता बदल्नुहोस ्।

हस ् म यसलाई बदल्छु ...

विशेष गरी वर्षाको दिनमा
भुइँ चिप्लो हुने भएकोले,
सावधान हुनह
ु ोस ्।

हो...

निराश नहुनह
ु ोस ्।
नियमहरू पालना गर्नु
भनेको, काम गर्ने सबैको
सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको
लागि हो।

यदि भुइँ भिजेको छ भने
मोपले सफा गरि
काम गरौं।
म होशियार रहनेछु।
साथै, हाम्रो स्टोरमा
स्विंग ढोका बाँया तिर हिं ड्ने भएकोले,
ढोका बिस्तारै धके ल्ने
नियम छ, है न ?

यस पटक, हामी यसलाई
बिहानको सभामा कभर गर्नेछौं,
त्यसैले हामी सबै सावधान रहौं!

हतारको बेलामा पनि
दौडने नगर्नुहोस ्।

सिनिएर ...
कत्ति धेरै भलाद्मि ...!

सहि हो...

पछाडिपट्टि
धेरै मानिसहरू व्यस्तसँग
काम गरिरहेका छन ्।

उपकरण र सामानहरू
निश्चित तोकिएको स्थानमा
राखौं।

म सके सम्म राम्रो गर्छु ...!

सबैले
प्रयोग गर्ने स्थान भएकोले,
राम्रोसँग ४S लाई
कार्यान्वयन गरौं।

अहो
सके सम्म प्रयास
गर।

के स २

स्टोर
प्रबन्धक,
यो शैम्पू
रिफिलिंग गर्नको लागि
यसको स्टक कहाँ छ?

अम, यो तखता माथि छै न?
तुरुन्त आउनेछु,
कृ पया एकै क्षण
प्रतीक्षा गर्नुहोस ्।
साथै, पसल भित्र
नदगुर्नुहोस ्।

अलि अलि गरि काममा पनि
बानि पर्न थाल्यो।

धेरै धेरै धन्यवाद।

मैले हजुरलाई
पर्खांए!

माफ गर्नुहोस ्।

हो।

यो बोतल
रिफिलिंग
गर्नु पर्दछ?

हस ् मैले बुझें!
बुझेर खबर गर्दछु,
कृ पया के ही बेर कुर्नुहोस ् !!

भेटियो!
ठीक छ, म आफैं
लिन्छु ।

तर त्यहाँ सम्म हात पुग्दैन।
खुट्टाले टे क्ने कुरा...
आह!

वाह!
अघिनै…,

अलिकति थोरै …!

ढिलो भएकोमा माफ गर्नुहोस ् ...
के यो ठीक छ !?

यो ठीक छ...
अब,अलिकति......

...तपाईहरु दब
ु ै जना
राम्रै हुनह
ु ु न्छ?

ठिक छ।
यो रिफिलिंगको
लागि हो...

हे!

माफ गर्नुहोस ्,
मैले हजुरलाई
पर्खांए...

साथै, ध्यान गयो भने,
कृ पया स्वच्छ पनि
राख्नुहोस ्।
४S महत्त्वपूर्ण छ।
अग्लो तखतामा काम गर्दा
स्टेपलेडरको सही तरिकाले
प्रयोग गर्नुहोस ्।

त्यहि त सहि हो...

धन्यवाद।

स्टेपलेडरको प्रयोग
गर्दा,
झन्झट् नमानि
उपयुक्त उचाईको
स्टेपलेडर छनौट गरि,
सहि पोजिसनमा राखेर
प्रयोग गर्नुहोला।

माथिल्लो प्लेटमा
नचढि,
माथिल्लोबाट
दोस्रो तल्लामा चढि
काम गर्नुहोस ्।

त्यो त सहि हो...

सबैभन्दा खतरा भनेको जब
बानी पर्न जान्छ।

... हो!

के स ३

ठीक छ, म ट्रकबाट
गत्ता बाहिर निकाल्छु ।
यो सामानको स्टक सक्किएकोले,
तपाई छिटो छिटो
गत्ता खोल्नुहोस ्।

आज गर्मि छ।

अधिकतम तापक्रम
३७ डिग्री छ।

हस ् हजुर।

त्यहि त।
बारम्बार पानी र
नुनको मात्रा
लिनुहोस ्।

छत भएपनि,
तातो भएर नछटपटाउनुनि...

पन्जा भित्र पसिनाले
भ्यात भ्यात
भिजेको छ।

अलिकति
फुकालौंकि।

सुन्नुहोस ्,
सामान आएमा
डेलिभरी गर्छु ल।

हो।

हो!

त्यो कतै
हीटस्ट्रोक त होईन?
के ही पानी र नुन लिएर
शीतल ठाउँ मा
केहि समय आराम गर्दा
उत्तम हुन्छ...

ए, तपाई
बिरामी जस्तो देखिनु
हुन्छनि, ठीक छ?

अलिकति
रिङ्गटा मात्र लागेको हो
ठीक छ।

गाह्रो त छ तर
हतार नगरि हुन्न।

घाउ त त्यत्ति गहिरो
देखिँदैन...

माफ गर्नुहोस ्...

एकै छिन ्, आराम गर्ने कोठामा
आराम लिन चाहानुहुन्छ?

अरे
पन्जा लगाएको छै न...?

होइन,
यो ठीक छ!

वाह !!!
के तपाई ठीक
हुनह
ु ु न्छ?

यो पालि, केहि फरक नपरे र
म खुशि छु...

घाउ त्यति ठू लो
जस्तो देखिदै न।

स्वास्थ्य नराम्रो भएको बेलामा
जबरजस्ति काम नगरि,
पहिला रिपोर्ट गर्नुहोस ्।

है न सबै ठिक छ।

आज जस्तो उच्च आर्द्रता भएको
गर्मिको दिनमा, हीटस्ट्रोक पनि
हुन सक्छ।

नियमित रुपमा
शीतल कोठामा
ब्रेक लिनुहोस ्!

पानी र नुनलाई
बेलाबेलामा लिने!

शारीरिक बिसन्चोको
महसुस भएमा
तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस ्!

गत्ता
काट्नको लागि उपयुक्त
कटरहरू पनि छन ्।

पेच जस्ता
सामान प्रयोग गर्दा पेच
राम्रोसँग कसेर
प्रयोग गर्नुहोस ्।

त्यसतै, पन्जाहरू
के वल चिप्लन रोक्ने
मात्र हिइन।
हात जोगाउनको लागि हो।
अनुमति बिना यसलाई फुकाल्न
सक्नुहुन्न
कडा नियमहरू हुन ्।

यो सहि छ...
हो!

साथै, कटर
प्रयोग गर्न सजिलो
उपकरण हो तर,
यसको प्रयोग गर्दा
सावधानी
अपनाउनुपर्दछ।

काटने धार
अलिकति मात्र बाहिर
निकाल्ने।

हातको स्थितिमा
ध्यान दिनुहोस ्।

आफ्नो र परिवारको लागि
सुरक्षा बारे सावधान रहनुहोस ्!

सकस नहुने गरि,
बिस्तारै र सावधानीपूर्वक
प्रयोग गर्नुहोस ्।
यसलाई आधारभूतको
कुराको रूपमा सोच्नुहोस ्।

हो!

खुद्रा उद्योगमा ध्यान दिनु पर्ने पोइन्टहरू
भिजेको भुई र तेलका दागहरू
को बारे मा सावधान रहनुहोस ्

स्टेपलेडरबाट लड्ने डर
भएको हुनाले होशियार हुनह
ु ोस ्
स्टेपलेडरको प्रयोग
गर्दा,
झन्झट् नमानि
उपयुक्त उचाईको
स्टेपलेडर छनौट गरि,
सहि पोजिसनमा राखेर
प्रयोग गर्नुहोला।

वाह!

खतरा अप्रत्याशित रुपमा
हाम्रै वरपर छ
भन्ने कुरा बुझ्नुभयो?

माथिल्लो प्लेटमा
नचढि,

के तपाई ठीक
हुनह
ु ु न्छ !?

भुइँ भिजेको
थियोकि...

माथिल्लोबाट

दोस्रो तल्लामा चढि
काम गर्नुहोस ्।

पानी र तेलहरु चिप्लिने हुनाले नचिप्लिने खालका
जुत्ता लगाउने र 4S लाई पनि दिमागमा राख्नुहोस ्।

उपस्थिति व्यक्तिको
बेवकूफि कोसँग
मिल्दोजुल्दो छ।

हँ अ?
तपाईले केहि भन्नु भयो?

टे क्ने खुड्किलो वा स्टेपलेडरको सही रूपमा प्रयोग
गर्नुहोस ्।

कटर चक्कु ले
काम गर्दा सावधान रहनुहोस ्

तातो ठाउँ हरूमा काम गर्दा
सावधान हुनह
ु ोस ्
आज गर्मि छ।

हातको स्थितिमा
ध्यान दिनुहोस ्।

अधिकतम तापक्रम
३७ डिग्री छ।

कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि
प्रत्येक व्यक्तिको चेतना अनि
नियम पालना महत्त्वपूर्ण छ।
सकस नहुने गरि,
बिस्तारै र सावधानीपूर्वक प्रयोग
गर्नुहोस ्।

यसलाई आधारभूतको

कुराको रूपमा सोच्नुहोस ्।

यहाँ फेरि एक पटक,
के स स्टडीलाई
फर्केर हे रौं।

कटर तान्ने दिशामा आफ्ना हात खुट्टाहरू
नराख्नुहोस ्।

त्यहि त।
बारम्बार पानी र
नुनको मात्रा
लिनुहोस ्।

पन्जा भित्र पसिनाले
भ्यात भ्यात
भिजेको छ।

अलिकति
फुकालौंकि।

नियमित रूपमा शीतल ठाउँ मा ब्रेक लिनुहोस ् र पानी र
नुनको मात्रा पनि लिनुहोस ्।
*विवरण[कमिकको साथ बुझ्नुहोस ् स्वास्थ्य र सुरक्षा तथा श्रम दुरट
्घ नाहरूको
रोकथामका आधारभूतहरू कुराहरु (साझा शिक्षण सामग्री)] सन्दर्भको लागि

पार
ु रा व्या
खद्

श्रम दर
्घ नाहरू,
ु ट
अरूको समस्या मात्र नभई
जोकसैलाई पनि हुन सक्ने
समस्या हो।

यस बारे सावधान रहौं!

सुरक्षा र स्वास्थ्य को लागि संकेत!

नियम पालना गर्नु भनेको,
"शरीर", "परिवार" र
"जीवनयापन" लाई सुरक्षित गर्नु पनि हो,
भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो।

स्विंग ढोका खोल्दा र बन्द गर्दाको
ठक्करबाट सावधान हुनह
ु ोस ्!

भारी सामान उठाउँ दा
राम्रो पोजिसनमा बोक्ने

NG

यदि के ही भएमा
हरेक दिन काममा,
सञ्चारको पनि धेरै
महत्त्व छ।

ठीक छ!

नियमहरू पालना गरे र,
हरेक दिन राम्रो काम गर्दछु!

OK
ग्राहकको सुरक्षामा पनि
ध्यान दिनुहोस ्
कार्यस्थलको नियमहरू
पालना गर्नुहोस ्!

ु ट्रेसनका
इलस्

ोस ्
साथ सिक्नुह

कार्यस्थलको काममा लुकेको खतराको बारे मा जानौं!

खतरा भविष्यवाणी प्रशिक्षण (KYT)
काहाँ खतरा छ सोचेर हे रौं!

यो खतराको
पोइन्ट हो!

ट्राली वा कार बक्स
पछाडि दिशामा
तान्नुहोस ्।

कमिकको साथ बुझ्नुहोस ्
२. भुईमा गत्ता
नराख्नुहोस ् (4S)।

खुद्रा व्यापारको स्वास्थ्य र सुरक्षा
मार्च २०२१ प्रकाशित

प्रकाशित:स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय
घुँडा मोडेर बोके र
उठाउनुहोस ्।

योजना: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

सहयोग: खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित सुरक्षाको शिक्षा सामग्रीहरू
सिर्जना गर्न काम

उत्पादन: Sideranch Inc.

अन्य खतरनाक पोइन्टहरूको बारे मा सोचौं।

यस कागजातको बारे मा सोधपुछको लागि

स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय श्रम मापदण्ड ब्यूरो
स्वास्थ्य र सुरक्षा विभाग सुरक्षा बिभाग

