
 

இது ஏன் முக்கியம்?  

பாரக்்க கூடிய அல்லது அறியக் கூடிய 

தீங்குகளை மடட்ுமம நம்மால் 

நிரவ்கிக்க முடியும். 

ககமிக்கல்  மற்றும் கபடம்ரா 

ககமிக்கல் பிைானடக்ைில் இயக்க 

நிளலயில் இருக்கும் கருவிகை் 

அதிகம் இருக்காது.  ஆகமவ 

மளறந்திருக்கும் தீங்குகளை 

கண்டறிந்து, உணரந்்து அவற்ளற 

நிரவ்கிக்க மேளவயான 

அளமப்புகளை நளடமுளற படுே்ே 

மவண்டும். 

மிக முக்கியமாக குழாய் அல்லது 

கலளன திறக்கும்மபாது அதில் உை்ை 

தீங்குகளை அறிந்து ககாை்வது 

அவசியம். குழாய் அல்லது கலனில் 

என்ன இருக்கிறது அல்லது என்ன 

இருந்ேது, என்ன கவப்பநிளல,  என்ன 

அழுே்ேே்தில் இயக்கப்பட்டது 

மபான்றவற்ளற அறியாமல் 

அவற்ளற திறக்க முற்படுவது 

ஆபே்தில் முடியும்.  

 

தீங்கை ைண்டறிவது- செயல்முகை பாதுைாப்பின் முதல்படி!. 

உங்கை் கெயல்முளற மற்றும் எந்திரங்கைின் ஒவ்கவாரு 

பாகங்களை பற்றியும் கேரிந்து ளவே்துக் ககாை்ைவும். 

விளனகலனாக இருந்ோல் இது மநரே்திற்கு ஏற்ப மாறும்.  

குழாய் மற்றும் எந்திரங்கைில் ெரியான மலபிை் 

ெரியானோ, பாரக்்கும்படி/படிக்கும்படி உை்ைோ ெரி 

பாரே்்துக்ககாை்ைவும். 

எந்திரம் அேன் மெளவயில் இருந்து கவவ்மவறு கோகுதிக்கு 

(batch) மாற்றப்பட்டாமலா அல்லது எந்திரே்திமலமய மாற்றம் 

கெய்யப்படட்ாமலா "மாற்றங்களை நிரவ்கிக்கும்" (Management 

of Chang - MOC) வழிமுளறப்படி அளவகை் சீராய்வு 

கெய்யப்படுகின்றனவா என்பளே உறுதி 

கெய்துககாை்ைவும். சீராய்வின் மபாது எந்திரங்கைின் 

மலபில்களையும்  மமம்படுே்ே மவண்டும் என்பளே கருே்தில் 

ககாை்ைவும். 

குழாய் திறப்பு, கலன் திறப்பு மற்றும் லாக் அவுட் மடக் 

அவுட் (Lock Out and Tag Out  -LOTO) அனுமதிக்கான 

வழிமுளறகளை பின்பற்றவும் 

இது மபான்ற மவளலகளை கோடங்கும் மபாது 

மவளலக்கான அனுமதி ( work permit) நளடமுளறகளை 

முழுளமயாக பின்பற்றவும். இதில் ஏமேனும் புரியாே 

விஷயங்கமைா, தீரக்்க முடியாே விஷயங்கமைா இருந்ோல் 

யாரிடமமனும் மகட்கவும். 'மவளலக்கான அனுமதி' 

நளடமுளறகளை ெரியாக பின்பற்றாேோல் பல விபே்துகை் 

(ஜுன் 2018 பீகாளன பாரக்்கவும்) ஏற்படட்ுை்ைன.  
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மகைந்திருை்கும் தீங்குைள் ! 

நீங்ைள் என்ன செய்ய வவண்டும் ? உங்ைளுை்கு சதரியுமா? 
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ஒரு சில தீங்குகை் கவைிப்பளடயாக 

கண்ணுக்கு கேரியும். பல தீங்குகை் அப்படிே் 

கேரியாது. கூரிய கே்தி கவட்டிவிடும் 

என்போல் நாம் அேற்குறிய கவனே்ளே 

ககாடுப்மபாம்.  

ெரியான மலபிை் கபாருே்ேப்படட்ு பீப்பாயில் 

ளவக்கப்படட்ுை்ை அபாயகரமான 

ரொயணங்களுக்கும் இது கபாருந்தும்.  

ஆனால் ஒரு குழாய் அல்லது கலன் காலியாக 

உை்ைோ அல்லது நிரம்பி உை்ைோ என 

கணிப்பது கடினம். உற்பே்தி கெயலில் 

கபாருடக்ைினாலும், ஆற்றல்கைினாலும் 

ஏற்படும் தீங்குகளை புரிந்து ககாை்வது 

மமற்கூறியளேவிட கடினம்.  

பிரிேக்ேடுக்கும் மவளலகை் நளடகபற்றுக் 

ககாண்டிருந்ே பிைான்டின் குழாய் ஒன்றில்  

இருந்ே கந்ேக அமிலே்ோல் ஒரு கோழிலாைி காயமளடந்ோர.் அந்ே குழாய் ஆவணப்படுே்ேப்படவும்  

இல்ளல. அதில் மலபிலும்  இல்ளல. ஆகமவ நாம் என்ன கெய்ய மவண்டும்? ெரியான விவரங்கை் 

அறியும்வளர இே்ேளகய  தீங்குகளை மமாெமானோகமவ கருே மவண்டும்.  
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