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जापानी भाषा
ネパール語

कमिकको साथ बुझ्नुहोस ्

धातुको कास्टिं गको स्वास्थ्य र सुरक्षा

यो अडियोभिजुअल सामग्री, धातुको कास्टिं ग काम हुने साइटहरूमा काम गर्ने सबै कामदारहरुको
लागि सुरक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत कुराहरू सिक्ने उद्दे श्यले तयार गरिएको सामग्री हो।

आज धातुको कास्टिं ग कामको
सुरक्षा र स्वास्थ्यको बारे मा
सिकौं।

पहिले
श्रम दर
्घ नाका
ु ट
मुख्य कारणहरू
हे रौं न त!।

हो!

त्यसो भए
श्रम दर
्घ नाका मुख्य
ु ट
कारणहरू हे रौं।

धातुको कास्टिं ग कार्यमा श्रम दर
्घ नाका उदाहरणहरु
ु ट

उच्च तापक्रमका वस्तुहरूको सम्पर्कमा,
भारी तत्वहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुनाले,
साथै, मेशिन अपरे सन गर्ने हुनाले
सुरक्षामा होसियार हुनु पर्दछ।

त्यहि त!

१

च्यापिएर/बेरिएर

३१%

२

उच्च तापक्रमका वस्तुसँगको सम्पर्क

१३%

३

उडान/झरे र

११%

४

लडे र

१०%

५

कार्य प्रतिक्रिया/जबर्जस्ति कार्य

सन्दर्भ: स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय
"२०१९साल उद्योग अनुसारको दर
्घ नाका प्रकार औद्योगिक दर
्घ नाका स्थिति"
ु ट
ु ट
(धातुको कास्टिं ग उद्योग र गैर-धातुको कास्टिं ग उद्योगको कुल मूल्यबाट गणना)
*धातुको कास्टिं गसँग सम्बन्धित काममा धुलो धेरै उत्पन्न हुने कारणले,
धुलोको कारण क्षतिको चिन्ता पनि छन ्।

कस्तो किसिमको काम
गर्दै होला?

कस्ता कुराहरुमा

होसियार भए
राम्रो हुन्छ होला।

९%

दर
्घ ना रोकथाम मात्र होईन,
ु ट
धुलोको कारण क्षति रोक्न पनि आवश्यक छ।

ए! त्यसो पो।

उदाहरणका लागि
कस्तो प्रकारको
नियमहरु छन ्।

पहिले
श्रम दर
्घ नाका मुख्य
ु ट
कारणहरू हे रौं न त!।

निरीक्षण र मर्मत आदी कार्यहरु गर्दा,
पहिले मेशिन रोक्ने।
मेशिन पुरै रोकिएको कुरा
पुष्टि पछि
काम गर्न जरुरि छ।

उदाहरणको लागि
कन्वेयरमा हात बेरिएर
गम्भीर घाइते हुन,ु

ए त्यसो पो।
अझै जटिल नियमहरू
छन ् कि भनेर सोचें।
धातुको कास्टिं ग, मोल्ड, मेशिन आदिमा
शरीर च्यापिएर मरे का केसहरु पनि
रिपोर्ट गरिएका छन ्।

किन
श्रम दर
्घ ना
ु ट
घट्दछन ् होला?

श्रम दर
्घ ना
ु ट
रोकथाम गर्नको लागि,
नियमहरू पालना गर्न
महत्त्वपूर्ण छ।

सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि
नियमहरू*पालना नगर्नु
मुख्य कारक हो।

हजुर हस ्!
*सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नियमहरू, कानून र नियमहरूमा मात्र नभई विगतका असफलता र दर
्घ नाहरूको अनुभवबाट आधारित पाठ।
ु ट

हम?

अन्य, क्रे नको दर
्घ नाहरू पनि धेरै छन ्।
ु ट
लिफ्टिं ग मोल्डहरु ठोक्किएर वा
भित्ताहरूमा च्यापिएर
ठू लो दर
्घ ना हुन सक्छ।
ु ट

सामान्यतया कस्ता कुराहरुमा
होसियार हुनप
ु र्छ ?

४S को बारे मा
के तपाईंलाई थाहा छ ?

मोल्ड वा धातुको कास्टिं ग झर्न नदिन सावधान
रहनुहोस ्। सयौं किलोग्राम तौल भएका बस्तुहरु
पनि भएकाले, टाउकोमा ठोक्किने, तल थिचिने
भएमा जीवन गुम्ने पनि हुन्छ।

खतरा त वरपर
रहे छ।

त्यसकारणले
नियमहरू निश्चितरुपमा पालना
गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

४S, Seiri (संगठित),
Seiton (व्यवस्थित), Seiso (सफाई),
Seiketsu (सुग्घर)।
यो सुरक्षाको आधार हो।

Seiri

Seiso

(संगठित)

(सफाई)

Seiketsu
(सुग्घर)

Seiton

(व्यवस्थित)

त्यसो भए,

साथै, आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न,

सुरक्षा उपकरण लगाउन जरुरि छ।
धेरै प्रकारका भएपनि,
राम्ररि छनौट गर्नुपर्नेछ।

वास्तविक साइट,
जस्तै, धुलो नियन्त्रणको लागि
मास्क लगाउनु प्रभावकारी छ।

हे रौं!

केस १

पोल्नु

स्थानीय निकास उपकरण

ल ठिक छ
पेंटिं ग सकियो।

यो बालुवा मोल्डमा
कोटिंग मोल्ड
गरे र राख्नुहोस ्।

कोटिंग एजेन्ट,
जैविक विलायक हो।
ग्याँस मास्क
लगाएर विषाक्तताबाट
जोगाउन जरुरि छ।

त्यसो भए
आगो बालौँ।

आह! उफ् !

जैविक विलायक
जल्न सजिलो भएकोले
आगो सँग धेरै सावधान
रहनुहोस ्।

पेंटिं ग सक्के पछि
यो तरिकाले
आगो लगाएर
बाहिरि सतह कडा
बनाउनुहोस ्।

हस ्, बुझें!

कोटिंग एजेन्ट
कामको लुगामा
लाग्यो।
थोरै भएकोले

खासै ठू लो भएन।

ध्यान दिनुहोस ्,

वाह
तातो, तातो!
कृ पया मलाई
सहयोग गर्नुहोस ् !

हे !
के भयो?

ओहो,
यो जलिरहे को छ
जलिरहे को

ठिक छ?

दख
ु ्यो... ।

आह!
कामको कपडामा
आगो!

डरलाग्दो सँग
जलेको छ,
चाँडै चिसो बनाऔँ!

केस १ सारांश
कार्यस्थलमा
उचित सुरक्षा उपकरण प्रयोग
गर्नुहोस ्!

1
अस्पतालमा
जाऔं!

2

जैविक विलायक आगो लाग्ने
डर भएकोले सावधान हुनह
ु ोस ्!

तुरुन्त एम्बुलेन्स
बोलाउँ छु!
आह!
कामको कपडामा
आगो!
वाह
तातो, तातो! कृ पया
मलाई सहयोग
गर्नुहोस ् !

अस्पतालमा लगेपछि—

पोखियो भने तुरुन्तै
यसलाई मेटाउनुहोस ्।

केही समयको लागि
अस्पतालमा भर्ना हुनु
पर्ने दे खिन्छ।
TIPS

हे !
के भयो?

धातुको कास्टिं ग छुदा छालाको पन्जा लगाउनुहोस ्!

आह,
धातुको कास्टिं ग थोरै
नमिलेको छ।

वाह!
तातो!

रं ग कालो छ,
पहिले नै चिसो भएको छ।

यदि तपाईं घाइते
हुनुभयो भने केवल आफुमात्र
समस्यामा है न,

साथी र परिवार पनि
चिन्तित हुनेछन ्।

उसको लापर्वाहीले,
वास्तबमै खतरराको बारे
राम्ररी सचेत गरायो।

फलाम कालो भए पनि तातो छ।
साथै, एल्युमिनियम तातो भएता पनि
रं ग परिवर्तन हुँदैन।
धातुको कास्टिं ग छुन पर्याप्त चिसो
भएपछि गरौं।

केस २

ग्राइन्डर हुकद्वारा घाइते

सुन्नुहोस ् त,
माफ
गर्नुहोस ्।

वाह! दख
ु ्यो।
ठिकै छ।
तयारी पूरा भयो।
ग्राइन्डर कार्य सुरु
गरौं।
घुमिरहे को बेलामा
डे स्कमा राखेमा
खसेर,

खुट्टामा चोट लाग्दछ।

ग्राइन्डर बाउन्स हुँ दा,
सानो पत्थरले शरीरमा लाग्दा,
गम्भीर चोट हु न्छ।

आँखा !?
आँखामा !?

सबै भन्दा पहिले
धातुको कास्टिं ग ठिक बस्तु
साथ रोक्नुहोस ्।

ग्राइन्डरिंग
खतरनाक छ,

होसियार हुनु पर्छ।

त्यो सामान
कहाँ छ ?

त्यो त,
ऊ त्यो व्यक्तिलाई
सोधौं।

ठिक छ ?
नमिच्नु है ।

तुरुन्तै आँखा धुन
जाऔं।

आह!
चिन्तित छु।

ओ हो
धातुको कास्टिं ग जिग्सले
रोक्न बिर्सिए छु।

छिटो
अर्को कार्य सुरू
गरौं।

जे भए पनि
धेरै पीडादायी
दे खिन्छ।

धातुको धुलो
चारै तिर उडि रह्दा पनि
दे ख्न गाह्रो हुने भएकोले
बुझ्न सकिएन।

के हो यो धातुको
कास्टिं ग
झुम झुम हुन्छ।

के गडबड भयो।

खुट्टाको प्रोटे क्टर
पनि लगाउनु पर्थ्यो।

दख
ु ्यो! खुट्टामा
धातुको कास्टिं ग
खस्यो।

थोरै दख
ु ्छ तर
जे भएपनि
ठिक दे खिन्छ।

२ घण्टा पछि—

वाह!

धातुको कास्टिं गले
ठोक्किएको ठाउँ मा झन ् झन ्
दख
ु ्दै छ, थोरै तातो पनि
महसुस हुन्छ।

कस्तो भयो
होला।

केस २ सारांश।

वाह, यति धेरै
सुन्नियो!

1

ग्राइन्डर कार्यमा
होस ् गरौं।

2

निर्णय गरिएका नियम अनुसार
काम गरौं।

के हो यो धातुको
कास्टिं ग
झुम झुम हुन्छ।

के गडबड भयो।

सुपरवाइजर!!
खुट्टामा चोट
लागेको
जस्तो छ।

वाह!
घुमिरहे कै बेला डे स्कमा राख्दा, खसेर खुट्टामा चोट लाग्छ।
ग्राइन्डर बाउन्स हुँदा, ग्राइन्डस्टोनले शरीरमा लागेर
गम्भीर चोट हुन सक्ने भयकाले होसियार हुनह
ु ोस ्।

काम पुनः सुरू गर्दा, कार्य प्रक्रिया सही छ कि छै न,
खतरनाक छ कि छै न फेरि जाँच गरौं।

*ग्राइन्डिं ग व्हील बदल्दै वा प्रतिस्थापन को समयमा चलाइएको परीक्षण, जसले व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य कानून अन्तर्गतको सुरक्षा र स्वास्थ्य विशेष शिक्षा
प्राप्त गरे को व्यक्ति नभए गर्न मिल्दैन।

हड्डी क्र्याक भएर
दख
ु ्यो?

TIPS
रिपोर्ट ढिला भयो!
"घाइते भयो कि"
भन्ने लागेमानेर सोचेको
समयमा तुरुन्त
रिपोर्ट गर्नुहोस ्।

यदि घाइते भएमा
आफै समस्यामा पर्नुहुनेछ।
यस पटक आराम गरि
राम्रोसँग ठिक हुनह
ु ोस ्।

जिग्स र सुरक्षात्मक
उपकरणहरू पनि
अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस ्।

उसले तोकिएको नियम
पालन गर्नु जरुरि छ
भन्ने कुरा महसुस गरय
् ो।

ग्राइन्डर हुकको नजिक
सुरक्षात्मक चश्मा लगाउनुहोस ्।

ग्राइन्डरको
धातुको धुलो स्पार्क
जस्तो दे खिन्छ।

३० सेन्टिमिटर जति
उड्यो भने
यो चिसो र कालो
भएर दे खिदै न।

नजिक जाने
मानिसलाई पनि
सुरक्षात्मक चश्मा
चाहिन्छ।

केस ३

कन्वेयरमा बेरिनु

पहिला
बिजुली बन्द गर्नुहोस ्

कहिँ
गडबड छ।
तपाईं पनि सँगै
जाँच गर्नुहोस ्।
कन्वेयरबाट
खसेको कण
जम्मा भइरहे को छ।
एक व्हील गाडिमा
ओसारौं।

चर्खाको
कभर
हटाउनुहोस ्।
सिनिअर,
गाह्रो छ! कन्वेयर
रोकियो!

के?

कन्वेयरबाट
ठू लो आवाज
आयो।

के रे ! तपाईं,

हे रेर आउनुहोस ्।

आह!
चेन
खुस्के को छ।

कारण चेन जस्तो छ,
बनिसेकेको जस्तो छ।

आफ्नै
काममा फर्कौं
स्विच अन गर्नुहोस ्!

नबेरिएर
राम्रो भयो।
खतरनाक ठाउँ थियो।

ए?

वाह!
बाहुलाहरु!

ओहो?
कणमा केही
छ।

मेरो
बटन हो ...?

वाह!
बाहुलाको मुख
अल्झियो!

खतरनाक !!
उफ् !
चर्खाको कभर
खुस्किएकै छ!

माफ गर्नुहोस ्,माफ

गर्नुहोस ्। ठिक छ?

खतरा छ।
पाखुरा बेरिएला जस्तो
भयो। पावर अन गर्दा
वरपर आबाज निकालि
बोल्ने नियम छ।

आह, बटन
खुस्कियो।

वाह!

पाखुरा
बेरिन्छ!

केस ३ सारांश

कृ पया
बचाउनुहोस ्!!

पुनः सुरु गर्नु अघि
फेरि जाँच गर्नुहोस ्!

1

अपरे शनमा उपकरणहरू
नछुनुहोस ्!

2
मेरो बटन
जस्तो छ...?

वाह
बाहुलाहरु!

ठिक छौ!?
निरीक्षणको लागि कभर र सुरक्षा उपकरण हटाउँ दा,

कामको कपडा र उपकरणहरू नबेरिन सावधान रहनुहोस ्

१ अवस्य पहिलाकै ठाउँ मा राख्ने। ,

उदाहरण:

२ खुस्किइका छन ् छै नन ् जाँच गर्नुहोस ्।

३ वरपरकालाई आबाज निकालि कोहि छ छै न जाँच पछि

पाखुराको हड्डी
भाच्चिने ठू लो चोट।

पावर अन।

असामान्यताको समयमा धेरै व्यक्तिले काम हुनप
ु र्छ!
सुपरवाइजरलाई रिपोर्ट गर्नुहोस ्!

बेरिने डर हुन्छ,
ज्यानै जाने जोखिम पनि हुन
सक्छ। खतरा ठाउँ थियो।

यस्ता साना प्रक्रियाको उल्लंघन
बढ्दै गयमा, यस्तो खालको
ठू लो दर
्घ नाको कारण भयो।
ु ट

TIPS

(संगठित)

・ प्रयोग गर्ने सामान, मर्मत गर्ने सामान, फाल्ने
सामानहरु विभाजित गर्नुहोस ्।

・ अनावश्यक सामान फाल्नुहोस ्।

Seiso
के यो ठिक छ!
आवाज पुष्टि को अभाव, कभर

जोड्न बिर्सनु, फाटे को लुगा राख्नु,
अपरे शनमा उपकरणहरूको हस्तान्तरण,

उनीहरु "अबदे खि
धेरै ध्यान दिएर काम
गरौं।" भनि कसम खाए।

पन्जा

स्कू प

लामो कपाल

स्ट्र्याप आदि

४Sको राम्रोसँग पालना गर्नु सुरक्षाको आधार हो!

Seiri
हो ....

कामको कपडाको बाहुला

(सफाई)

・ कार्यस्थल फोहर भएमा,तुरुन्तै सफा गर्नुहोस ्।
・ भुइँमा सामान नफाल्नुहोस ्।

Seiton (व्यवस्थित)
・ उपकरणहरूलाई तोकिएको ठाउँ मा राख्नुहोस ्।
・ बाटोमा केही पनि नराख्नुहोस ्।

Seiketsu

(सुग्घर)

・ आफ्नो दे खिने रुपलाई राम्रो गर्ने।
・ कामको लुगा फोहोर वा च्यातिएकै अबस्थामा
नराख्ने।
・ उपकरण र सुरक्षा उपकरणको ख्याल राख्नुहोस ्।

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

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

खतरा अप्रत्याशित रुपमा
हाम्रै वरपर छ
भन्ने कुरा बुझ्नुभयो?

यदि केही भएमा
हरे क दिन काममा,
सञ्चारको पनि धेरै
महत्त्व छ।
उपस्थिति व्यक्तिको
बेवकूफि कोसँग

मिल्दोजुल्दो छ।

हँ अ?

तपाईले केहि भन्नु भयो?

ठीक छ!

नियमहरू पालना गरे र,
हरे क दिन राम्रो काम गर्दछु!

कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि
प्रत्येक व्यक्तिको चेतना अनि
नियम पालना महत्त्वपूर्ण छ।

र ...

* स्प्याटर:पग्लिएर र छरिएका धातुका कणहरू

पञ्जा

सुरक्षात्मक
उपकरण
आदि

पाखुरा कभर
स्प्याटर आदिको
उच्च तापमान सामग्री
प्रवेश गर्ने
अन्तराल हटाउँ छ

तातो र तीखो चीजहरूबाट
हात बचाउनु।

उद्दे श्य अनुरुपको उपयुक्त
सुरक्षा उपकरण प्रयोग
गर्नुहोस ्!

मिल्ने सामानले, बाहुलाहरू
लामो, पाँच औंलाहरु भएको

छाला नदे खिने
गरि।

प्रयोग गर्नुहोस ्।

सुरक्षाका जुत्ता
हे लमेट

अगाडि झुन्डिएको

टाउकोमा हुने
ठक्करबाट
संरक्षण गर्ने

तातोहरुबाट
शरीरलाई बचाउँ छ।

नसर्ने गरे र

सकेसम्म उच्च स्थानबाट

भारी वस्तुहरुबाट
खुट्टाको सुरक्षा

स्प्याटरलाई
प्रवेश गर्नबाट
रोक्ने चीजहरू

उपयुक्त आकारको जुत्ता लगाउने।

नफुक्लने गरि

खुट्टाको ईन्स्टिप प्रोटे क्टर पनि लगाउनु पर्छ।

चिउँ डोको स्ट्रिङ दृढतापूर्वक समायोजन गर्नुहोस ्,

यदि एकचोटि पनि प्रभाव गर्छ, यसलाई बदल्नुहोस ्।

सेडिङ चश्मा

खुट्टाको कभर

कडा प्रकाशबाट
आखाँ रक्षा गर्ने

लगाउँ नुहोस।

झुन्डियाउने।

सुरक्षा उपकरण
कामको प्रक्रिति अनुसार
उचित सामान छान्ने
साथै, सही तरिकाले
प्रयोग नगरे मा
कुनै अर्थ छै न!

सुरक्षात्मक चश्मा
उड्ने वस्तुहरू, धूलो,
तातोबाट आँखा
बचाउनुहोस।

खतरनाक र हानिकारक
अनुहारमा पूरै फिट गर्नुहोस ्।

श्वासका लागि सुरक्षा
उपकरण
डस्टप्रूफ मास्क

धुलोको इनहे लेसन
रोक्न को लागि।

नमिल्ने र
खाली ठाउँ
नहुनेगरि!

किसिमका बस्तुसँग मिल्ने
चिज प्रयोग गर्नुहोस ्।

・ हानिकारक पदार्थको प्रकार, एकाग्रतासँग मिल्ने
एउटा प्रयोग गर्नुहोस ्।

・ आसंजन पुष्टि गर्नुहोस ्(फिट चेक)।

समाधानका पोइन्ट २
शरीरमा फिट हुने सुरक्षात्मक
उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस ्!

समाधानका पोइन्ट ३
फोहर वा बिग्रिएकै अवस्थामा नराख्ने!

・ फिल्टर र क्यानिटरहरू बदल्नुहोस ्।

・ डिस्पोजेबल उपयोग समय सीमा पालना गर्नुहोस ्।

ग्याँस मास्क

लामो समयको लागि ठू लो

इनहे ल हुनबाट रोक्न।

जिन फोक्सोको सम्भावना

विषालु ग्याँस

समाधानका पोइन्ट १
सही तरिकाले लगाउने,
सही रूपमा प्रयोग गरौं!

बिग्रिएको, प्वाल परे को
भएमा, बदल्नुहोस ्।

यदि आकार फिट
नभएमा तुरुन्त
यसलाई बदल्नुहोस ्।

मात्रामा धुलो इनहे ल गरे मा,
निम्त्याउन सक्छ।

फोहोर हटाउनुहोस ्।

सफा ठाउँ मा स्टोर गर्नुहोस ्।

कमिकको साथ बुझ्नुहोस ्

धातुको कास्टिं गको स्वास्थ्य र सुरक्षा
मार्च २०२१ प्रकाशित

प्रकाशित:स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय

योजना: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

सहयोग: धातुको कास्टिं ग सम्बन्धि सुरक्षाको शिक्षा सामग्रीहरू सिर्जना
गर्न काम

उत्पादन: Sideranch Inc.

यस कागजातको बारे मा सोधपुछको लागि

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

