
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇਖਸਹਤ ਦਾ ਕਨੰੂਨ

ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੈ! ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਿੱਥ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।

(ਅਟਿਆਇ 49.17 ਵਾਟ਼ਿੰਗਿਨ ਦਾ ਸੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਡ (Revised Code of Washington, RCW))
ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਅਤੇ ਟਸਹਤਮਿੰਦ ਕਾਰਿਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ — ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਹਨਾ ਂਿਤਟਰਆ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਟਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਿਿੰਨ੍ਾ ਂਦਾ 
ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਸਿਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ:

 � ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਦਰਾਤਾ ਜਾਂ L&I (ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਖਤਰਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ L&I ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਿ ਸਕਦੇ 
ਿ।ੋ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਰਆ ਂਬਾਰ ੇਸੂਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ L&I ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 
ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਿ ਸਕਦ ੇਿੋ।

 � ਆਪਣ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ L&I ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਰਕ 
ਅਸੁਰੱਰਖਅਤ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਰਸਿਤਮੰਦ ਿਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਿਾਡ ੇਕਰਮਿਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧੀ 
 ਇੱਕ ਜਾਂਿ ਰਵੱਿ ਤਨਖਾਿ ਜਾ ਂਫਾਇਦ ੇਗੁਆਏ ਰਬਨਾ ਂਭਾਗ ਲ ੈਸਕਦ ੇਿਨ।

 � ਜ਼ਰਿਰੀਲ ੇਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਿ ਪਦਾਰਥਾ ਂਜਾ ਂਿਲਾਤਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਵੱਿ ਆਉਣ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡਾ ਂਸਮੇਤ 
ਆਪਣ ੇਮੈਡੀਕਲ ਰਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 � ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਰਕ ਤੁਿਾਡ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੇਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਾਂਿ ਜਾ ਂਰਕਸ ੇਿੋਰ ਸੁਰੱਰਖਆ-ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ 
ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਰਦੱਤਾ ਿ,ੈ ਤੁਿਾਡ ੇਤੋਂ ਬਦਲਾ ਰਲਆ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ 
ਕੀਤਾ ਿ ੈ90 ਰਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ L&I ਕੋਲ ਰਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

 � ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਰਕ ਬੁਲਾਵ ੇਰਵੱਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸਮਾ ਂਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿ ੈਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਿੋਧ 
ਤਾਰੀਖ ਦ ੇਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਅਤੇ 
ਆਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਖਨਯਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ — ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਟਿਆ 
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਿੁਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਤਖਰਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਜੰਨ੍ਾ ਂਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 � ਤੁਿਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਿੋਣ ਵਾਲ ੇਸਾਰ ੇਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤ ੇਰਸਿਤ ਰਨਯਮਾ ਂ
ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰ,ੋ ਰਜੰਨ੍ਾ ਂਰਵੱਿ ਇੱਕ ਰਲਖਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਰਜਸ ਨੂੰw
Accident Prevention Plan [APP] ਜਾ ਂਸੁਰੱਰਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ  
ਨੂੰ ਰਤਆਰ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਵੀ ਿਾਮਲ ਿੈ।

 � ਆਪਣ ੇਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਿੱਕਾ ਂਅਤ ੇਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਸੂਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿ 
ਨੋਰਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

 � ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾ,ਂ ਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਖਤਰਨਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦ ੇਲਈ 
ਰਸਖਲਾਈ ਰਦਓ ਅਤ ੇਮੁਫਤ ਰਵੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਨੱਜੀ ਸੁਰੱਰਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ।

 � ਇੱਕ ਕਰਮਿਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਿ ਅਤ ੇਲਾਭਾ ਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਰਬਨਾ ਂਇੱਕ L&I ਸੁਰੱਰਖਆ/
ਰਸਿਤ ਜਾਂਿ ਰਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਰਦਓ। L&I ਜਾਂਿਕਰਤਾ ਕਈ ਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 
ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ।

 � ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਰਸਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਨਾਵਾ ਂਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ 
ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲਾਵ ੇਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਨ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਂ'ਤ ੇਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨੇੜ ੇਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸੱਤ ਵਪਾਰਕ 
ਰਦਨਾ ਂਦ ੇਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਵੀਕੈਂਡ ਅਤ ੇਛੁੱਟੀਆ ਂਨੂੰ ਇਿਨਾ ਂਸੱਤ ਰਦਨਾ ਂਰਵੱਿ ਨਿੀਂ 
ਰਗਰਣਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਰਰਿਣਾ ਿਾਿੀਦੀ ਿ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆ ਂਉਲੰਘਨਾਵਾ ਂਸਿੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ।

ਖਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਂਇੱਕ ਖਨਰੀਿਣ, ਜਾਚਂ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾ ਂਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਕਾਨਫਰੰਸ ਨੰੂ ਚਾਲੂ 
ਜਾ ਂਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਮੌਤਾ,ਂ ਖਕਸੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਖਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ, ਿਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਅੱਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8 ਘਿੰਟਿਆ ਂਦ ੇਅਿੰਦਰ ਟਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਿ-ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਮੌਤ ਿਾ ਂਟਕਸ ੇਦ ੇਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ 
ਬਾਰ ੇL&I ਦ ੇਟਕੱਤਾਮੁਿੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਟਵਭਾਗ (Division of Occupational 
Safety and Health, DOSH) ਨੂੰ ਟਰਪੋਰਿ ਕਰੋ।

24 ਘਿੰਟਿਆ ਂਦ ੇਅਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਂਹੋਏ ਟਕਸ ੇਕਾਰਿ-ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਼ਰੀਰਕ ਅਿੰਗ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ 
ਿਾ ਂਇੱਕ ਅੱਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਰ ੇDOSH ਨੂੰ ਟਰਪੋਰਿ ਕਰੋ।

ਟਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਿ-ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਮੌਤ, ਟਕਸ ੇਦ ੇਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ, ਼ਰੀਰਕ ਅਿੰਗ ਦ ੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਿਾ ਂਇੱਕ ਅੱਿ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇDOSH ਨੂੰ ਹੇਠ ਟਲਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 � ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਸਿੰਪਰਕ ਟਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ।

 � ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ।

 � ਕਾਰਿ-ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਦੁਰਘਿਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ।

 � ਦੁਰਘਿਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਅਤੇ ਸਮਾ।ਂ

 � ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਿੰਟਿਆ ਅਤੇ  
ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਨਾਮ।

 � ਦੁਰਘਿਨਾ ਦਾ ਸਿੰਿੇਪ ਟਬਓਰਾ।

ਕਿੱਥੇ ਕਿਪੋਿਟ ਿਿਨੀ ਹੈ:

 � ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ L&I ਦਫਤਰ ਿਾਂ

 � 1-800-423-7233, 1 ਦਬਾਓ 
(24/7 ਉਪਲਬਿ ਹੈ)

ਇਹ ਪੋਸਿਰ www.Lni.wa.gov/RequiredPosters  
'ਤੇ L&I ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਟਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਖਕੱਤਾਮੁਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ (DOSH) ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ

 � ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਸਰੋਤ।

 � ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਵਾ ਂਦੀ ਖਤਰਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਰਵੱਿ ਸਿਾਇਤਾ ਦ ੇ
ਲਈ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਿ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਡ ੇਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਖਰਰਿਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਰਵੱਿ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
1-800-547-8367 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। TDD ਿਰਤੋਂਕਾਰ, 711 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। L&I ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ  
ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ।
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