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	 த�ொழில்ரீதியொன	ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	
பொதுகொப்பு	என்ொல்	எனன?

	 பணியொளரின	தபொறுப்புகள்

	 பங்குதகொள்்வ�ற்கொன	
உரிமம

	 பொதுகொப்பில்்ொ�	ர்வம்மயச்	தெயய	மறுப்ப�ற்கொன	உரிமம

	 OHSA	எ்வம�க்	கொப்பீடு	தெயகி்து?

ஒன்ராறிய�ாவின் த�ொழில்ரீதியொன ஆர�ொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்புச் 
சட்டத் த�ொகுப்பு (OHSA) பணி�ாளரக்ளுகக்ு உரிமைகமள 
வழங்குகிறது. யவமைவழங்குநரக்ள், யைற்பாரம்வ�ாளரக்ள் ைற்றுை் 
பணி�ாளரக்ளின் பங்மக இது நிரண்�ிக்கிறது அதனாை்	பணியிடம்	
பொதுகொப்பொன�ொக	மொற்்ப்பட்ொம்.

பின்வருவனவற்றறச ்சசய்வதற்கு வவண்டிய 
பயிற்சிமயப் சபறுவதற்கு உங்களுக்கு உரிறை 
இருக்கிறது:

உங்களுறைய பணியிைத்றதப் பாதுகாப்பாகவுை் 
ஆவராக்கியைாகவுை் ைாற்றுவதற்குை் சதாைரந்்து 
அப்படிவய றவத்திருப்பதற்குை் உதவுவதில் 
பங்குசகாள்வதற்குை் அதில் ஈடுபடுவதற்குைான 
உரிறைறய OHSA உங்களுக்கு வழங்குகிறது. 
வவறலக்கு அைரத்்தப்பை்டிருக்குை் பணியாளரக்ளின் 
எண்ணிக்றகயின் அடிப்பறையில் பின்வருவனறவ 
வவறலயிைங்களில் இருக்கவவண்டுசைன 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது:

பின்வருைாறு 
நிமனப்ப�ற்கொன	கொ�ணம் 
உங்களுக்கு இருந்தால் 
பாதுகாப்பில்லாத 
வவறலறயச ்சசய்ய 
ைறுப்பதற்கான உரிறை 
உங்களுக்கு இருக்கிறது:

» நீங்கள் சசய்யுை் 
வவறல அல்லது 
நீங்கள் பயன்படுத்துை் 
உபக�ணம்	அல்்து	
இயந்தி�ம் உங்கறள 
அல்லது உங்களுைன் 
வவறலசசய்பவறரக் 
காயப்படுத்தலாை் 
அல்லது பணியிைச ்சூழல் 
ஆபத்தானது; அல்லது

» பணியிட	்வனமும் 
மூலை் உங்களுக்கு 
ஆபத்து இருந்தாலுை் 
வவறலறயச ்சசய்ய 
ைறுப்பதற்கான உரிறை 
உங்களுக்கு இருக்கிறது.

உங்களுறைய வவறலயிைத்தில் இருக்கக்கூடிய பின்வருவன 
உள்ளைங்கலான பல வறகயான ஆபத்துக்கள் பற்றிய �க்வல்கமளப் 
சபற்றுக்சகாள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிறை இருக்கிறது:

காயப்பைாைல் அல்லது வவறலயுைன் சதாைரப்ான 
வநாய்க்குை்பைாைல் உங்கறளப் பாதுகாப்பதற்காக 
உங்களுறைய வவறலவழங்குநர	்நியொயமொன	அமனதம�யும் 
சசய்யவவண்டுசைன OHSA எதிரப்ாரக்்கிறது.

கிடடத�டட, ஒன்ராறிய�ாவிை் யவமைசெ�்யுை் அமன்வருரம 
அவரக்ள் சதாழிற்ெங்கதத்ிை் இருந்தாசைன்ன இை்மைச�ன்றாசைன்ன 
OHSA ஆை் காப்பீடு செ�்�ப்படுகின்றனர.்

» வவறல சசய்யுை்வபாது நீங்கள் 
சவளிக்காை்ைப்பைக்கூடிய ஆபத்துக்கள் பற்றி 
அறிந்திருப்ப�ற்கொன	உரிமம உங்களுக்கு இருக்கிறது.

» ஆவராக்கியை் ைற்றுை் பாதுகாப்புக் கரிசறனகறள 
அறையாளை் காணுை் ைற்றுை் தீரக்்குை் 
சசயல்முறறகளில்	பங்குதகொள்்வ�ற்கொன	உரிமம 
உங்களுக்கு இருக்கிறது.

» பாதுகாப்பில்றல என நீங்கள் நிறனக்குை் 
வவறலறயச ்சசய்ய	மறுப்ப�ற்கொன	உரிமம	
உங்களுக்கு	இருக்கி்து.

இவற்றுைன் உங்களுக்குப் வபாதுைான பயிற்சி வழங்கப்பை்டுள்ளது ைற்றுை் உங்கள் 
வவறல பற்றி தகவல்கள் வழங்கப்பை்டுள்ளன என்பறத உங்களுறைய வவறலவழங்குநர ்
உறுதிப்படுத்த வவண்டிய ஒழுங்குமுறறகளுை் OHSA இல் உள்ளன.

உதாரணத்துக்கு:
» அடிப்பறையான ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	பொதுகொப்பு	விழிப்புணர்வுப்	பயிற்சிமய நீங்கள் 

சபற்றுக்சகாள்வறத உங்களுறைய வவறலவழங்குநர ்உறுதிப்படுத்த வவண்டுை்.
» அபொயக�மொன	இ�ெொயனப்	தபொருள்களுடன அல்லது ஏறனய ஆபத்தான  

சபாருள்களுைன் நீங்கள் வவறலசசய்கிறீரக்ள் எனில், அந்தப் சபாருள்கறள  
எப்படிப் பாதுகாப்பாகக் றகயாள்வது ைற்றுை் அவற்றுக்கு  
சவளிக்காை்ைப்பை்ைால் ஆவராக்கியப் பாதிப்புகள் எறவ என்பறவ பற்றிய  
பயிற்சிறயப் சபறுவதற்கு உங்களுக்கு உரிறை இருக்கிறது.

» வவறு பல ஆபத்துக்கள் நீங்கள் சவளிக்காை்ைப்பை்ைால், அறவபற்றிய  
பயிற்சிமயப்	தபறு்வ�ற்கும்	உங்களுக்கு	உரிமம இருக்கிறது.

பாதுகாப்பான ைற்றுை் ஆவராக்கியைான வவறலயிைத்றதப் பராைரிக்க 
உதவுவதற்காக உங்களுக்குை் கைறைகள் இருக்கின்றன. பின்வருவனவற்றறப் 
பணியாளரக்ள் கை்ைாயைாகச ்சசய்ய வவண்டுை்:

» பணியிை ஆவராக்கிய ைற்றுை் பாதுகாப்புக் சகாள்றககள் ைற்றுை் 
சசயல்முறறகறளயுை்	ெடடதம�யும்	பினபற்்ல்.

» உங்களுறைய வவறலவழங்குநர ்வகாருை் பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கறள	அணி�ல்	மற்றும்	பயனபடுத�ல்.

» அவரக்றள அல்லது வவறு எவறரயாவது காயப்படுத்தாத 
விதத்தில்	ர்வம்தெய�ல்	மற்றும்	தெயல்படல்.

» உங்களுறைய வைற்பாரற்வயாளருக்கு அபாயங்கள் 
அல்லது காயங்கறள	அறிவித�ல்.

இந்த உரிறைகறள நீங்கள் 
சசயல்படுத்துை்வபாது 
அல்லது வகாருை்வபாது 
உங்கறள,	உங்களுமடய	
ர்வம்்வழங்குநர்	
�ண்டிப்பது அல்லது 
தண்டிப்பதாக 
அசச்ுறுத்துவது 
ெடடததுக்கு	
விர�ொ�மொனது.

உஙகளுட்டய JHSC அல்்லது HSRஐக் கண்டறியுஙகள்.  
ஆர�ொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்புக் கரிசடனகள் பற்றி 
அவரகளு்டனும் உஙகளுட்டய சக பணியொளரகளு்டனும் 
கட�யுஙகள். அந�க் கரிசடனகள் பற்றி உஙகளு்டய 
ரவட்லவழஙகுநர அக்கடை தகொள்ளொவிட்டொல், பொதுகொப்பில்ட்ல 
என நீஙகள் கருதினொல் ரவட்லதசயவ�ற்கு மறுக்கும் 
உஙகளுட்டய உரிடமடய நீஙகள் தசயல்படுத்�்லொம். த�ொழி்லொளர 
அடமச்சகத்ட�யும் 1-877-202-0008 எனை இ்லக்கத்தில் நீஙகள் 
த�ொ்டரபுதகொள்ள்லொம் அல்்லது ரம்லதிக �கவல்கடள  
www.labour.gov.on.ca எனை வட்லத்�ளத்தில் கண்டறிய்லொம்.

ஆவராக்கியை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு சை்பந்தப்பை்ை 
கரிசறனகள் நீங்கள் எழுப்புவதற்காகவவா அல்லது 
உங்களின் ஆவராக்கியை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு 
உரிறைகறளச ்சசயல்படுத்துவதற்காக உங்களுறைய 
வவறலவழங்குநர ்உங்களுக்கு எதிராக நைவடிக்றக 
எடுக்கிறாசரன நீங்கள் நிறனத்தால், சதாழிலாளர ்
அறைசச்கத்றத அல்லது சதாழிற்சங்க உறுப்பினராக 
நீங்கள் இருந்தால், உங்களுறைய சதாழிற்சங்கத்றத 
நீங்கள் சதாைரப்ு சகாள்ளலாை்.
நீங்கள் ஒரு சதாழிற்சங்கத்றதச ்வசரந்்தவராக 
இல்லாவிை்ைால், பணியொளர்	ஆர்ொெகர்	
அலு்வ்கததுடன (1-855-659-7744)  
அல்லது பணியொளரின	ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	பொதுகொப்பு	
ெடட	உ�வி	நிம்யததுடன (1-877-832-6090) நீங்கள் 
சதாைரப்ுசகாள்ளலாை்.	நீங்கள்	�னிததில்ம !்

வவறலசசய்யுை் வபாது நீங்கள் காயப்பை்ைால் அல்லது நசச்ு இரசாயனப் சபாருள்களுக்கு 
சவளிக்காை்ைப்பை்ைதால் உங்களுக்கு வநாய் ஒன்று உருவானால் பின்வருவனவற்றற நீங்கள் சசய்யவவண்டுை்:
» மருதது்வக்	க்வனிப்மபப்	தப்ல் ((முதலுதவி ைற்றுை்/அல்லது ஆவராக்கியப் பராைரிப்பு). 
» முடிந்த விறரவில்	உங்களுமடய	ர்வம்்வழங்குநருக்குக்	கூ்ல்.

	 பணியொளரின	உரிமமகள்

ஏப்�ல்	28ம்	திகதி, வவறலயில் சகால்லப்பை்ை அல்லது 
காயப்பை்ை பணியாளரக்ளுக்கான கனைாவின் 
உத்திவயாகபூரவ்ைான	ர�சிய	துக்க	தினம் ஆகுை்.  
1984ஆை் ஆண்டிலிருந்து கனைாத் சதாழிற்சங்கங்களினால் 
இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1991ஆை் ஆண்டில், 
கனைா அரசாங்கத்தினால் இது உத்திவயாகபூரவ்ைாக 
பிரகைனப்படுத்தப்பை்டிருப்பதுைன், அன்றிலிருந்து 
100க்குை் அதிகைான நாடுகளுக்கு இது பரவியிருக்கிறது.  
சகால்லப்பை்ை ைற்றுை் காயைறைந்த 
பணியாளரக்ளுக்காக, கனைா ைற்றுை் உலகை் முழுவதுை் 
உள்ள பல சமூகங்களில் அறைக்கப்பை்டிருக்குை் 
உள்ளூர ்நிறனவுசச்ின்னங்களில் பூவறளயங்கறள 
றவப்பதற்காக பணியாளரக்ள், அவரக்ளுறைய 
குடுை்பத்தவரக்ள் ைற்றுை் அவரக்ளுறைய 
சதாழிற்சங்கங்கள் ஏப்�ல்	28ம்	திகதி ஒன்றுவசரக்ின்றனர.்

	 உங்களுக்குத	த�ரியுமொ?

	 அறிந்திருக்கும்	உரிமம

	 ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	பொதுகொப்மப	
உங்களுமடய	பணியிடததில்	ரமம்படுத�ல்

	 உங்கமள	ர்வம்்வழங்குநர்	
�ண்டிக்கி்ொ�ொ	அல்்து	அச்சுறுததுகி்ொ�ொ?

	 ர்வம்தெயயும்	ரபொது	நீங்கள்	கொயப்படடொல்	எனன	
தெயய	ர்வண்டும்?

01 
உங்களுமடய	
ர்வம்மயப்	
பொதுகொப்பொகச்	
தெய�ல்

JHSC  
ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	
பொதுகொப்பு	இமணப்புக்	
குழுவின	(JHSC) 
அறரவாசிப் பகுதி 
பணியாளரக்ளால் ஆனது.

20+ பணியாளரக்ள் 

01 
இயந்தி�ங்கள்	
மற்றும்	
உபக�ணங்கள்

02 
ர்வம்	
நிம்மமகள்

03 
ர்வம்	
தெயயும்ரபொது	
்வனமும்	
மற்றும்	
த�ொந்��வு

பொதுகொப்பில்்ொ�	ர்வம்மய	மறுக்கும்	வி�ம்

01 
பாதுகாப்பில்லாத 
வவறலறய 
ைறுத்த பின்னரர் ்
உங்களுமடய	
ர்வம்்வழங்குநருக்கு	
அல்்து	
ரமற்பொர்ம்வயொளருக்கு	
உடனடியொக	அம�	
நீங்கள்	அறிவிக்க	
ர்வண்டும்.

தடுத்தல் இறணப்பின் LIGHTHOUSE INITIATIVE வழங்குகிறது

உங்களுமடய	
உரிமமகள்	

எம்வ	எனபது	
உங்களுக்குத	

த�ரியுமொ?

ஒன்ராறிய�ாவின்  
த�ொழில்ரீதியொன	ஆர�ொக்கியம்	

மற்றும்	பொதுகொப்புச்	ெடடத	த�ொகுப்பு
— ஒரு தகவல் வழிகாை்டி —

HSR  
பணியாளரக்ளில் ஒருவர ்
ஆர�ொக்கியம்	மற்றும்	
பொதுகொப்புப்	பி�திநிதி	
(HSR) ஆக இருக்க 
வவண்டுை்.

6–19 பணியாளரக்ள் 

02 
அ்வெ�கொ்	நிம்	
அல்்து	கொயம்	ஒனறு	
ஏற்படடொல்	எனன	
தெயயர்வனடுதமனத	
த�ரிந்திருத�ல்

» ஏதாவது ஒன்றறப் பற்றி உங்களுக்குத் திைைாகத் 
சதரியாவிை்ைால் ரகள்வி	ரகளுங்கள்.

» அவரக்ளுறைய வைற்பாரற்வயாளருக்கு 
ஆபததுக்கமள	அறிவிக்கும் உரிறை ைற்றுை் கைறை 
அறனத்துப் பணியாளரக்ளுக்குை் இருக்கிறது.

» உங்களுறைய பணியிைத்தில் இருக்குை் 
சாத்தியைான ஆபத்துக்கறளச	்சுடடிக்கொடடு்வ�ன 
மூலை் உங்களுறைய HSR அல்லது JHSC பணியாள 
அங்கத்தவருக்குச ்நீங்கள் உதவி சசய்யலாை்.

» ஒரு HSR அல்லது JHSC பணியாள அங்கத்தவராக 
நீங்கள்	�னனொர்்வத	த�ொண்டு சசய்யலாை்.

02 
அது பற்றி JHSC 
பணியாள 
அங்கத்தவர ்
ஒருவருைன் 
அல்லது HSR உைன் 
பு்னவிெொ�மண	
தெயயர்வண்டிய	
ெடடரீதியொன	ர�ம்வ 
உங்களுறைய 
வவறலவழங்குநருக்கு 
இருக்கிறது.

03 
புலன்விசாரறண 
முடியுை் 
வறர,	நீங்கள்	
ர்வம்தெயயும்	
இடததின	
அருரக,	
பொதுகொப்பொன	
ஒரு	இடததில், 
நீங்கள் இருக்க 
வவண்டுை்.

04 
அந்த 
வவறலவழங்குநரின் 
புலன்விசாரறணயின் 
பின்புை் உங்களுறைய 
வவறல ஆபத்தானது 
என நீங்கள் 
நை்புவதற்கு 
நியொயமொன	
கொ�ணம் இருந்தால், 
புலன்விசாரறண 
சசய்வதற்கு 
த�ொழி்ொளர்	
அமமச்சின	
பரிரெொ�கர் ஒருவறர 
உங்களுறைய 
வவறலவழங்குநர ்
அறழக்கவவண்டுை்.

»     /cope343


