
كل ما تحتاج معرفته!

افعل

ال تفعل

أدوات  ارتِد   - العمل  في  السالمة  الفتات  إرشادات  واتبع  افهم 
حماية السمع

 - فورَا  بك  الخاصة  السمع  حماية  أدوات  في  عيب  أي  عن  أبلغ 
توقف عن استخدامها -   6نها قد تؤثر على سمعك

احتفظ بسدادات ا6ذن الشخصية المتعددة االستخدام- ال تشاركها 
مع اGخرين - نظفها بعد كل استخدام وخزنها بشكل صحيح

في  مريحة  بك  الخاصة  السمع  حماية  أدوات  أن  من  تأكد 
االستخدام - أو أبلغ مسؤولك المباشر وجّرب أنواع بديلة

تخّلص من سدادات ا6ذن ذات االستعمال الواحد بعد االنتهاء من 
استخدامها فهي غير مصممة لالستخدام المتكرر

تعّلم كيف ترتدي أدوات حماية السمع بشكل صحي-فإن عدم 
ارتدائها بشكل صحيح سيقلل من نسبة الحماية ضد الضوضاء 

يسبب  قد  ذلك  6ن  ا6ذن،  سدادات  استخدام  قبل  يديك  اغسل 
التهابات في ا6ذن

لك  توفر  لن  6نها   - التالفة  السمع  حماية  أدوات  تستخدم  ال 
الحماية الالزمة من الضوضاء

 - الخاصة بك ملقاة دون اهتمام  السمع  أدوات حماية  تترك  ال 
خّزنها بطريقة سليمة

مناطق  في  أذنيك  عن  السمع  حماية  أدوات  بإزالة  تقم  ال 
الضوضاء المرتفة الخطورة - التعرض لها حتى لفترة قصيرة قد 

يسبب الضرر بحاسة سمعك

ال تظن أنك محصن من اaصابة - فإن فقدان السمع ليس مؤلم_ 
بل هو تدريجي ودائم ولكن يمكنك الوقاية منه 
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ALL YOU NEED TO KNOW?

DO’s

DON’Ts

 Understand and follow the instructions of safety 
signs at work – wear your hearing protection

 Report any defects to your hearing protection 
immediately – do not continue using it – your 
hearing may depend on it! 

 Keep re-usable ear plugs for your own use – do 
not share them – make sure they are cleaned 
after every use and stored correctly

 Make sure your hearing protection is 
comfortable when using it – if not speak to your 
supervisor and try alternative types

 Throw away disposable ear plugs after each 
shift or when you have finished using them: they 
are not designed for multiple use

 Know how to fit your hearing protection 
correctly – not using it correctly will reduce the 
amount of noise they can prevent

 Make sure you wash your hands prior to 
inserting ear plugs – dirty hands and fingers 
could lead to infection

 Do not continue using defective hearing 
protection – it will not provide adequate 
protection against noise

 Don’t leave your hearing protection lying 
around – make sure it is stored correctly to 
prevent damage

 Do not take your hearing protection off in high 
risk areas – even small doses of loud noise can 
damage your hearing

 Don’t think it will never happen to you – hearing 
loss is painless, progressive, permanent – but 
very preventable
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LAHAT NG KAILANGAN
MONG MALAMAN?

MGA HINDI DAPAT GAWIN

MGA DAPAT GAWIN
Unawain at sundin ang mga tagubilin ng mga karatulang
pangkaligtasan sa trabaho isuot ang proteksiyon mo
sa pandinig

Iulat agad ang anumang depekto ng proteksiyon mo sa
pandinig huwag ituloy ang paggamit dito maaaring
nakasalalay ang pandinig mo dito

Magtabi ng mga earplug na nagagamit muli para sa sarili mong 
paggamit – huwag ito ipahiram sa iba – tiyakin na malinis ang mga 
ito pagkatapos na bawat paggamit at nakaligpit nang maayos

Tiyakin na komportable ang proteksiyon mo sa pandinig kapag 
ginagamit ito – kung hindi, sabihin sa supervisor mo at sumubok 
ng mga alternatibong uri

Itapon ang mga naitatapon (disposable) na earplug pagkatapos ng 
bawat shift o kung tapos ka nang gamitin ang mga ito: hindi 
dinisenyo ang mga ito na gamiting muli

Alamin kung paano isuot nang wastoa ng proteksiyon mo sa 
pandinig – ang hindi wastong paggamit sa mga ito ay 
makababawas sa dami ng ingay na kaya nilang harangin

Tiyakin na maghugas ng mga kamay mo bago isuot ang mga ear 
plug – maaaring mauwi sa impeksiyon ang maruruming kamay
at daliri

Huwag ituloy ang paggamit sa depektibong
proteksiyon sa pandinig hindi ito makapagbibigay ng
sapat na proteksiyon laban sa ingay

Huwag iwanang nakakalat lang ang proteksiyon mo sa
pandinig tiyakin na nakaligpit ito nang maayos para
maiwasan ang pagkasira

Huwag huhubarina ng proteksiyon mo sa pandinig sa mg 
alugar na mataas ang peligro – kahit paunti-unting ingay 
lang ay makapipinsala na sa pandinig

Huwag isiping hindi ito mangyayari sa iyo – walang sakit 
ang pagkawala ng pandinig, lumalala, permanente – pero 
tunay na napipigil
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حفاظتی ۔ کریں عمل پر ان اور سمجھیں مطلب کا نشانات حفاظتی پر جگہ کی کام
کریں استعامل ہمیشہ آالت

نقص والے حفاظتی آالت استعامل مت کریں ۔ یہ آپ کو شور سے مطلوبہ حد تک 
نہیں بچائیں گے

اپنے حفاظتی آالت کھلے عام مت چھوڑیں ۔ یقینی بنائیں کہ انہیں مناسب طریقے سے 
رکھا گیا ہے تاکہ خراب نہ ہوں

زیادہ خطرے والی جگہ پر اپنے حفاظتی آالت مت اتاریں ۔ بہت زیادہ شور کی تھوڑی 
سی مقدار بھی آپ کی سامعت متاثر کر سکتی ہے

یہ مت سوچیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہو گا ۔ سامعت کو نقصان دھیرے دھیرے، 
خاموشی سے ہوتا ہے اور پھر مستقل رہتا ہے ۔ لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے

۔ دیں کو انتظامیہ الفور فی اطالع کی مسائل سے معمولی میں آالت حفاظتی
ہے سکتا پہنچ نقصان کو سامعت کی آپ ۔ کریں مت استعامل دوبارہ انہیں اور

دوبارہ استعامل ہونے والے ایرئ پلگ رصف اپنے استعامل میں رکھیں ۔ کسی دورسے کو مت دیں 
۔ ہر مرتبہ استعامل کے بعد انہیں اچھی صاف کریں

یقینی بنائیں کہ کانوں کے حفاظتی آالت آرام دہ ہیں ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے سپروائزر سے 
رابطہ کریں اور کوئی دورسا آلٰہ آزمائیں

ڈسپوزیبل ایرئ پلگ ہر شفٹ یا استعامل کے بعد پھینک دیں: یہ زیادہ مرتبہ استعامل کے لیے 
نہیں بنائے گئے

اپنے حفاظتی آالت کو فٹ کرنے کا درست طریقہ جانیں ۔ بصورت دیگر وہ شور میں خاطر خواہ 
کمی نہیں کریں گے

ایرئ پلگ کانوں میں لگانے سے پہلے ہاتھ دھونا یقینی بنائیں ۔ گندے ہاتھوں سے کانوں میں 
انفیکشن ہو سکتی ہے
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