ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
ක්රියාකාරකම

ආසාදන පාලනය - පිරිසිදු කිරීමේ
ප්රතිචාරය 3 මනනි මට්ටම

SWMS අංකය

6L3

නිකුතු දිනය

2020 සැප්තැම්බර් 28 මවනිදා

අනුවාදය අංකය

03

අනුමත කම ේ

HSEQ ක මනාකරු

ගිවිසුම

නිර්වචනය
‘3 වවනි මට්ටවේ’ ප්රතිචාර පිරිසිදුව යනු සැක වකවරන ව ෝ ඇති COVID-19 සිද්ධියකට ව ෝ
පරිසරයකට ප්රතිචාර දැක්වීවමහි ‘වවරසය’ රහිත බව වවයි. නිශ්චිතව, පූර්ණ PPE පැළඳිය යුතු අතර
ඩිටර්වෙන්ට් ස වරෝ ේ වරචණිවේ වයාසාදක භාවිත කර පිරිසිදු කිරීම සිදු කළ යුතුය (සට න:
වවනම පිරිසිදුකාරක 2 ක්ව භාවිත කිරීම වවනුවට 1 තුළ 2 ද්ධවිත්ව අරමුණු ඩිටර්වෙන්ට් / වයාසාදක ද
භාවිත කළ ැක).

සේථානය
ප්රාමේශීය
ක මනාකරු
ගිවිසුේ ක මනාකරු
සේථානීය අධීක්ෂක
මමම SWMS හි සංවර්ධන අනුමැතිය සහ
සන්නනිමේදනය තු අදා මසේවකයින්නමෙන්න
උපමදසේ ලැබී ඇත.
නම

අේසන

දිනය

වකාන්
අනේවනාසචවටෞ

වකාන්
අනේවනාසචවටෞ

2020-08-05

රුක්ෂාන් කුලතුුංග

රුක්ෂාන්
කුලතුුංග

2020-08-05

ළැර්වවයි හුවාුං

2020-08-06

ස න්
පලි ක්වකාර

2020-08-06

ළැර්වවයි හුවාුං

ස න්
පලි ක්වකාර

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

මමම කායයට සේබන්ධ වූ සියලු මදනා මමම වැඩ කායය පටන්න ෙැනීමට මපර මමම SWMS කියවා මේරුේ ෙත යුතුම ය.
අමතර සචථානීය උවදුරු ඳුනා ගැනීමට, පාලන කිරීමට ස සන්නිවේදන කිරීමට කණ්ඩායේ සාකච්ඡා පැවැත්විණි.
සිද්ධිය ව ෝ ආසන්නව වේරීම සිදු වන්වන් නේ ව ාම වැඩ නැවැත්විය යුතුම ය. අදාළ පුද්ධගලයින් සමඟ සාකච්ඡා කර SWMS සමාවලෝචන
කළ යුතුම ය.
3. පරීක්ෂණය ව ෝ සමාවලෝචනය සඳ ා SWMS ලද ැකි කළ යුතුම ය. වැඩ අවසන් වන වතක්ව ව ෝ වසර 2 කට SWMS තබා ගැවන්.
4. අවනකුත් පාර්ශ්වයන් යාබද වමන්ීසච වැඩ ප්රවද්ධශ්ය තුළ වැඩ කරන අතර අපවේ වැඩ කායයය ඔවුන්වේ වසෞඛයයට ස ආරක්ෂාවට බලපෑ
ැකි විට, ඔවුන් වසචවා සචථාන උවදුරුවලට නිරාවරණ වනාවන බව ත වුරු කිරීමට ඔවුන්වගන් උපවදසච ගනු ලැවේ.
5. සචථානවේ උවදුරු සඳ ා වන පාලන කටයුතු අවදානේ කළමනාකරණ ක්රියාවලියට අනුව ක්රියාත්මක වකවර් (MMS-PRO-037).
6. ගිවිසුේ කළමනාකරුවන්, HSEQ නිලධාරීන් ස වෙයෂචඨ කළමනාකරණය සචථාන පරීක්ෂණයට, විගණනයට ස පරීක්ෂණ ක්රියාවලියට අනුව
HSEQ විගණනය ස QSIR පරීක්ෂණය පවත්වා උවදුරු පාලන ස ඉටු වකවරන වැවේ ගුණත්වය නිරීක්ෂණ කරති (MMS-PRO-038).
7. උවදුරු පාලනවල කායයක්ෂමතාව කළමනාකරණ සමාවලෝචන ක්රියාවලියට අනුව සමාවලෝචන වකවර් (MMS-PRO-022).
8. පාලන කටයුතු වමම SWMS පුහුණුව ස සචථානීය අධීක්ෂණය ස උපවද්ධශ්නය ර ා කායය මණ්ඩලය මඟින් ක්රියාත්මක කළ යුතු ය.
9. විදුත් ස වපවරෝේ බලවයන් යුත් වසචතු සියේල වසචතු වේඛනවේ ලැයිසචතුගත කළ යුතු ය. ගිවිසුේ කළමනාකරු උපකරණ සියේල නිවැරදිව
නඩත්තු වකවරන බවත් නිෂචපාදක ප්රමිතියට අනුව පිළිදැගීම වකවරන බවත් ත වුරු කිරීමට වගකීම දරයි.
10. ගිවිසුේ කළමනාකරුවන් කායය මණ්ඩලවේ සියලු වදනා වාර්ිකව අනුකූලත්ව පුහුණුවටත් ප්රති-උද්ධගමනයටත් යටත් වන බව ත වුරු කළ
යුතු ය.
ක්රියාවලි, නීති සේපාදනය, නිෂේපාදක අේ මපාේ සහ ඉහත ලැයිසේතු මකමරන අමනකුේ මයාමු කිරීේ ඇතුළුව වේමන්න සමාෙේ මේඛන පිටපේ සඳහා
ඔමේ මසේවක ප්රවිෂේට වීමේ විසේතර භාවිත කර සැම විටම අන්නතඃජාලය / GoMenzies (www.gomenzies.com.au) පරීක්ෂා කර ෙන්නන.
1.
2.

පිටු 1 න් 10

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
නීති සේපාදන සහ අමනකුේ මයාමු කිරීේ

මමම SWMS සඳහා කායය මණ්ඩලමේ පාලන වෙකීේ

සෑම ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසටම / පාලන කටයුේතටම ඟින්න ලැයිසේතුෙත කර ඇේමේ එය
ක්රියාේමක කිරීමට වෙකීම දරන පුේෙලයා මවයි. සෑම කායය මණ්ඩල සාමාජිකමයකුම
සඳහා වන සංක්ෂිප්ත පහත ලැයිසේතු මකමර්:
•
•
•
•

මමන්නීසේ මජෙෂේඨ ක මනාකරණය (Mgr)
ගිවිසුේ ක මනාකරු (CM)
සේථානීය අධීක්ෂක (SS)
මශෝධක (Cr)

බලපත්ර, සහතිකකරණය මහෝ
පුහුණුව
මමන්නීසේ:
−
−
−
−
−

සමාගේ උද්ධගමනය
රසායනික ආරක්ෂා පුහුණුව
සචීය පරි රණ පුහුණුව
ආසාදන පාලන පුහුණුව
වසචවාලාභී සචථානයට නිශ්චිත
උද්ධගමනය

මමම SWMS තු භාවිත මකමරන
PPE සංඥා
ආවෘත, වනාලිසචසන සපත්තු

−

ආරක්ෂිත බැ ැර කළ ැකි
අත් වකාපු
ආරක්ෂක ීදුරු (ව ෝ මුහුණු
පලි )

−

මසේවාලාභියා:

මුහුණු වැසචම

− ගිවිසුේකරු උද්ධගමනය
− සචථානයට නිශ්චිත උද්ධගමනය.

ආරක්ෂක ඇඳුේ (එනේ
බැ ැර කළ ැකි පූර්ණ
ආවරණ)

−
−

Hi-vis යට ඇඳුම

−

කායයභාරයට නිශේිත PPE අවශෙතා එක්
එක් රැකියා පියවර යටමේ ලැයිසේතුෙත
මකමර්.

වැඩ, වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව පනත (2011) – NSW, ACT, QLD ස NT පමණයි
වැඩ, වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව පනත (2012) – SA ස TAS පමණයි
වෘත්ීය වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව පනත (2004) – VIC පමණයි
වෘත්ීය ආරක්ෂාව ස වසෞඛයය පනත (1984) – WA පමණයි
වැඩ වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව වරගුලාසිය (2011) – QLD, TAS ස SA පමණයි
වෘත්ීය වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව වරගුලාසිය (2017) – VIC පමණයි
වෘත්ීය වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව වරගුලාසිය (1996) – WA පමණයි
වැඩ වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව වරගුලාසිය (2017) – NSW, NT පමණයි
වැඩ වසෞඛයය ස ආරක්ෂාව වරගුලාසිය (2011) – ACT පමණයි
වැඩ, වසෞඛය ස ආරක්ෂා අවදානේ කළමනා කරන ආකාරය සඳ ා වන ොතික කායය සුංග්ර ය (2011) SWA
උවදුර සහිත සචීය කායයභාර සඳ ා වන ොතික කායය සුංග්ර ය (2016) SWA
වසචවා සචථානය තුළ උවදුර සහිත රසායනවල අවදානේ කළමනා කිරීම සඳ ා වන ොතික කායය සුංග්ර ය (2012) SWA
වසචවා සචථානවේ උවදුර සහිත රසායන වේබේ කිරීම සඳ ා වන ොතික කායය සුංග්ර ය (2015) SWA
ලිසචීේ, වැරදීේ ස වැටීේ කරුණු පත්රය (2012)

පිරිසිදු කිරීමේ මමවලේ, උපකරණ සහ
පාරිමභෝගික භාණ්ඩ
ක බාේදිය, ක මයිවරෝෆයිබර් ඇඳුම,
ක වමාප් (තැනිතලා, තන්තු), දිග
ැඬලය ඇති දූවිලි තැටිය ස වකාසචස,
රික්වතය (වතත් ස වියළි, HEPA වපර න
සවි කළ), කතුරු වරාලිය.
අනුමත රසායන (වසචවාලාභී අනුමැතිය
මත ද රඳා පවතියි): මධයසචථ ඩිටර්වෙන්ට්,
වයාසාදක, සනීපාරක්ෂක, අවවශ්ෝෂක
කැටිත්ති, ක චක්වසච, වපාේප කරන පීඩන
විසුරුීේ වබෝතලය.
පිරිසිදු මකමරමින්න පවතී බිේ සුංඥාව.
සැපයුේ: කඩදාසි තුවාය, අවවශ්ෝෂක පිස
දැමීේ, උේ කට්ටලය, වෙව උවදුරු /
කසළ බෑග.
සට න: අදාළ වමවලේ / උපකරණ
සියේල (එනේ බාේදි, වමාප්, පිරිසිදු

ආරේභයට මපර පරීක්ෂණය / පරීක්ෂා
−
−
−
−
−
−
−

වැඩ අවසරයද?

වමවලේ ස උපකරණ පිරිසිදුයි.
වමවලේ ස උපකරණ පලුදු රහිතයි.
විදුේ උපකරණ මාස 6 ට අඩු කාලයක්ව
තුළ පරීක්ෂා කර ලකුණු කර ඇත.
රසායන භාෙන පැ ැදිලිව මේබේ කර
සුරක්ෂිතව වසා තිවේ.
අවවාද සංඥා බහුලව ලැවේ.
පුද්ධගලික ආරක්වෂක උපකරණ (PPE)
අවශිෂචට වත්මන් උපාුංගය (RCD) පරීක්ෂා
වකවර්.

පරීක්ෂණමයන්න සමේ මනාවන ඕනෑම අයිතමයක්
මසේවමයන්න ඉවේ කර, ලකුණු කර ඉවේ කර,
ඔමේ ක මනාකරුට වාර්තා ක යුතුම ය.

කිරීවේ ඇඳුේ ක පාටින් ලකුණු කළ
යුතුය).

සචථානයට නිශ්චිත PPE අවශ්යතා ද
පිළිපදින්න.
MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

පිටු 2 න් 10

නැත

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
වැඩ පියවර / කායයභාර
1

මසේවාලාභී සේථානයට ප්රමේශය
සකසේ කිරීම, නිශේිත ප්රමේශ පිරිසිදු
කිරීම, සහ පහසුකේ.
මමම වැඩ පියවර සඳහා වන PPE:

2

පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ, මමවලේ
සහ වැඩ ඉටු කිරීමට අවශෙ

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

විභවෙ උවදුරු
− ගමන් කරන වා න ව ෝ
ෙුංගම යන්වත්රෝපකරණ
− සමාෙ ඒකලනය
− ප්ර ාරය
− ඍතුමය තාපය, සිසිල,
වෂෂාව, හිම ව ෝ සුළඟ
− දුර්වල ව ෝ පලුදු සහිත
ආවලෝකය
− ලිසචීේ ස වැරදීේ
උවදුරු
− ප්රමාණවත් වනාවන
වශ්ෝධන ස පානීය
ප සුකේ

−
සචීය පරි රණය
− කාලගුණ තත්ව

සහජ
අවදානම
D3
මධයම

D3
මධයම

කවුරු
විසින්න ද

ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසේ / පාලන කටයුතු
1.1 සචථානවේ පළමු වරට වැඩ පටන් ගැනීමට වපර සියලු වසචවකයින් සචථානයට නිශ්චිත
උද්ධගමනය ස වසචවා සචථාන දිශ්ානතිය සේපූර්ණ කළ යුතු ය.
1.2 සචථානයට පැමිණීමට වපර, ප සුකවේ සේපූර්ණ වසෞඛයය, ආසාදනවේ සචවභාවය, පිරිසිදු
කිරීවේ සැලැසචම, ස පිළිපැදිය යුතු ආසාදන පාලන ක්රියාවලි, එනේ ප සුකම වසා දැමීම,
කසළ කළමනාකරණය ත වුරු කිරීමට ප සුකේ කළමනාකරුට කථා කරන්න. වැඩ නිම
කිරීමමන් පසු පිරිසිදු ඒවාමෙන් ජනනෙ වන ජජව උපද්රව / සාෙනික අපද්රවය එකතු කර
බැහැර කිරීම සඳහා බලපත්රලත් මවමෙඳ අපද්රවය ප්රවාහකමෙකු (උදා. ඉනිෂිෙල්) සම්බන්ධ
කර මෙන ඇති බව තහවුරු කර ෙන්න.
1.3 විභවය අික තාපය, වවව ස, ව ෝ ශ්චවසන වදාේනස ා සේබන්ධ අවදානේ අවම කිරීමට
වමම සචවභාවවේ පිරිසිදු කිරීවේ කටයුතු කරන වසචවකයින් පිරිසිදු කිරීමට වපර ඔවුන්වේ
අධීක්ෂකයා විසින් වසචවයට සුදුසු බව සලකනු ලැබිය යුතු ය. පිරිසිදු කිරීවේ කායය මණ්ඩලය
කායය චර වලස ක්රියා කිරීමට අවශ්ය විය ැක.
1.4 තිවබන කිසියේ ගමනාගමන කළමනාකරණ පිළිවයළ ඇතුළුව වසචවාලාභී සචථානයට නිශ්චිත
ක්රියාවලි අනුගමන කරන්න. අවශ්ය නේ, වා නවල ව ෝ යන්වත්රෝපකරණවල ක්රියා
කරවන්නන්ට වඩා දෘශ්යමාන ීමට hi-vis යට ඇඳුමක්ව අඳින්න.
1.5 පරිර තුළ සිටින විට වා න ගාේ කර ව ාඳින් ආවලෝකය ඇති අඩිපාරවේ භාවිත කරන්න.
1.6 අපචාරී ව ෝ විවරෝධී පුද්ධගලයින්ට මුහුණ වනාවදන්න, ආරක්ෂිත තැනක්ව වසායා ගන්න, වදාර
ස කවුළු වසා දමන්න, ආරක්ෂක අුංශ්යට ව ෝ වපාලිසියට වාර්තා කරන්න.
1.7 අන් අය සිටින ව ෝ සිටිය ැකි ප්රවද්ධශ්වලට ඇතුළු වන විට සමාෙ පරතර රමවේද පවත්වා
ගන්න – එනේ ඔබ ඔබත් අන් අයත් අතර මීටර 1.5 ක පරතරයක්ව පවත්වා ගැනීම ත වුරු
කර ගන්න.
1.8 පිරිසිදු කිරීවේ වමවලේ, උපකරණ ස පරිවභෝෙන භාණ්ඩ වසචවාලාභී සචථානවේ නියමිත
ගබඩා කාමර තුළ තබන්න.
1.9 ැකි නේ, පිරිසිදු කිරීවේ කලාපයට පිටත ප්රවද්ධශ්ය වසචවකයින්ට යළි සෙල කිරීමට නැවුේ
ෙලයට ප්රවේශ් ීමට සාදන්න.
1.10 සචථානයට ඇතුළු වන විට, අත් සනීපාරක්ෂාව ඉටු කර අදාළ පරිදි ආරක්ෂක PPE දමා ගන්න.
සුදුසු වූ විට ස කාලය තිවේ නේ, නිවැරදි ක්රියාවලිය අනුගමන කිරීම ත වුරු කර
නිරාවරණය වැළැක්වීමට PPE ගැළීමට පුහුණු වන්න.
2.1 භාවිතයට වපර උපකරණ සියේල පිරිසිදුව ඇති බව ත වුරු කර ගන්න. උදා රණයක්ව
වශ්වයන්: වමාප් ැඬල පිස දමන්න, පිරිසිදු වමාප් ශීර්ෂක භාවිත කරන්න, බාේදිවේ
අවශිෂචට කසල නැති බව ත වුරු කර ගන්න (වමාප් බාේදි පිරීමට වපර වයාසාදක ද්රාවණය
මඟින් වසෝදා දැමිය යුතුය).

සියලු

අවශිෂේට
අවදානම
B2
ප ළ

SS

SS

සියලු
සියලු
සියලු
සියලු
සියලු
SS
සියලු
SS, Clr

පිටු 3 න් 10

B3
ප ළ

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
වැඩ පියවර / කායයභාර
පරිමභෝජන භාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ
ෙබඩා කිරීම.
මමම වැඩ පියවර සඳහා වන PPE:

3

පිරිසිදු කිරීම ආරේභ කිරීමට මපර
අවවාද සංඥා සහ බාධක තනන්නන,
පසේ දැමීම සඳහා වන වැඩ ප්රමේශය
සහ විභවෙ උවදුරු අෙයන්නන.

මමම වැඩ පියවර සඳහා වන PPE:

4

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

විභවෙ උවදුරු

සහජ
අවදානම

− ලිසචීේ ස වැරදීේ
උවදුරු
− දුර්වල ව ෝ පලුදු සහිත
ආවලෝකය
− උවදුරු සහිත රසායන
− ගින්න

− ප්ර ාරය
− උේ කටු ස ආසාදක
ද්රවය
− විදුලිබලය
− ලිසචීේ ස වැරදීේ
උවදුරු
− උවදුරු සහිත රසායන

− උේ කටු ස ආසාදක
ද්රවය

D3
මධයම

D4

ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසේ / පාලන කටයුතු
2.2 රසායන සූදානේ කරන විට, නිෂචපාදක උපවදසචවලට අනුකූලව දියාරු කරන්න. සැම විටම
වේබලවේ උපවදසච දී ඇති පරිදි රසායන ගබඩා කරන්න ස පරි රණ කරන්න. අවශ්ය නේ
ආරක්ෂක දත්ත පත්රය (SDS) වවත වයාමු වන්න.
2.3 වසචවා සචථානය වටා වසා ඇති මතුපිටවලින් ඔවේ පිරිසිදු කිරීවේ උපකරණ ප්රවා න කිරීමට
වරාලි භාවිත කරන්න.
2.4 විදුත් උපකරණ වතතමනයට ව ෝ වතත් කාලගුණයට නිරාවරණ වනාකරන්න.
2.5 වැසි සුළුං ඇති කාලගුණය තුළ වැඩ කිරීම වළක්වවන්න, ඔවේ පාව න්වල ඔබ වැඩ කරමින්
සිටින මතුපිට සඳ ා නිසි මට්ටවේ ඩැ ැ ගැනීමක්ව ඇති බව ත වුරු කර ගන්න, වැරදීේ ස
වැටීේ වැළැක්වීමට ඔබ ගමන් කරන මාර්ගවේ පැ ැදිලි දසුනක්ව තබා ගන්න.
2.6 වගාඩනැඟිලි මට්ටේ අතර වගන යාමට රැේප ස වසෝපාන භාවිත කරන්න.
2.7 අයිතම පඩිවපළවලින් උඩට, ප ළට වගන යාවේ අවශ්යතාව අවම කිරීමට වසචවාලාභී
සචථානවේ කායය කරන සචථාන තුළ පිරිසිදු කිරීවේ සැපයුේ ගබඩා කරන්න.
2.8 අදාළ නේ, බුමුතුරුණු පිරිසිදු කිරීවේ උපකරණය වැනි කිසියේ බර අයිතම එසීම
කණ්ඩායේ වශ්වයන් කරන්න.
3.1 අවදානේ ගැන වැඩ කිරීවේ ප්රවද්ධශ් අගයන්න, කිසියේ වගාඩනැඟිලි නඩත්තු කිරීවේ
සැලකිලි, ආරක්ෂක ගැටලු ව ෝ උවදුරු ගැන ව ාම ඔවේ කළමනාකරුට වාර්තා කරන්න,
තවද සචථානවේ සන්නිවේදන වපාත තුළ සට න් තබන්න.
3.2 ප්රමාණවත් අවවාද සුංඥා, එනේ වසචවා ප්රවද්ධශ්ය වවත සෑම පදික ඇතුළු ීවේ සචථානයක්වම
සඳ ා එකක්ව වලස – ආලින්දයක එක්ව වකළවරක්ව, පඩිවපවළච ඉ ළ ස ප ළ, භාණ්ඩ
වසෝපානය ආදිවේ – සුංදර්ශන වකවරන බව ත වුරු කරන්න.
3.3 ැකි විට, දූිත මතුපිට පිරිසිදු කිරීමට ස වයාසාදන කිරීමට වපර වරෝගී ීම ත වුරු වූ
ප්රවද්ධශ්වලට මුද්රා තබන්න. වමය සැක වනාකරන පුද්ධගලයින් එම මතුපිටවලට නිරාවරණ ීම
වැළැක්වීමට ය.
3.4 ැකි විට / සුදුසු නේ, වසචවකයින් වයාසාදක ව ෝ වවනත් පිරිසිදු කිරීවේ කාරක භාවිත
කරමින් සිටින සචථානවේ වාතාරය සඳ ා කවුළු විවෘතව තබන්න, ැකි නේ, රසච වාතාරය
සඳ ා වදාරවේ විවෘතව තබන්න, වයාසාදක වයාදන විට කාමරවේ ‘පිටකර’ පැත්වත් සිට
වැඩ කරන්න (නිරාවරණ පාලන ගැන ත වුරු නැති නේ ආරක්ෂක දත්ත පත්රවේ (SDS) 8
වවනි වකාටස බලන්න).
3.5 රසායනවලට ව ෝ සුන්බුන්වලට කිසියේ නිරාවරණ ීේ තිවේ නේ ඇසච ව ෝ මුව ව ාම
පිරිසිදුවට ෙලවයන් වසෝදන්න. ඔබට තියුණු වද්ධවලින් ව ෝ සැක වකවරන ආසාදක
ද්රවයයකින් තුවාල සිදු වන්වන් නේ ව ෝ එය ඔවේ රුිර ප්රවා යට ඇතුළු වන්වන් නේ,
ව ාම වවදය සත්කාරය ලබා ගන්න.
4.1 පිරිසිදු කිරීම වකාටසින් වකාටසට කළ යුතු අතර පළමුව පිරිසිදුම ප්රවද්ධශ් ගැන කටයුතු කර
(වැසිකිළි ආදි) ඉතාම කිලිටු වූ ප්රවද්ධශ් වවත යා යුතු ය. පාරිවභෝගිකයා විසින් උපවදසච වදනු

කවුරු
විසින්න ද
SS, Clr

අවශිෂේට
අවදානම

සියලු
SS, Clr
SS, Clr

SS, Clr
SS, Clr
SS, Clr

SS, Clr

B3
ප ළ

SS, Clr

SS, Clr

SS, Clr

SS, Clr

SS, Clr
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ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
වැඩ පියවර / කායයභාර
ඇති (මහෝ සැක මකමරන) COVID19 සිේියකට නිරාවරණ වී ඇති
පහසුකමක් පිරිසිදු කිරීම.
මමම වැඩ පියවර සඳහා වන PPE:

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

විභවෙ උවදුරු
− උවදුරු සහිත රසායන
− උවදුරු සහිත සචීය
කායයභාර
−
රසච දූෂණය
− ලිසචීේ ස වැරදීේ
උවදුරු
− උවදුරු සහිත ද්රවය
− සේපත් ායනය (ෙලය)

සහජ
අවදානම
ඉ ළ

කවුරු
විසින්න ද

ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසේ / පාලන කටයුතු
ලැබූ පරිදි, සියලුම ආ ාර ස ලියකියවිලි බැ ැර කළ යුතු ය – විටින් විට භාවිත
වනාවකවරන ව ෝ නිතර සචපර්ශ වනාවකවරන අයිතම (එනේ පසුගිය පැය 24 සිට 72 දක්වවා
කාලය තුළ) ගැල සැලකීම ස තබා ගත යුතු ඒවා, එනේ ලියකියවිලි පැය 72කට පැ ැදිලි
ප්ලාසචටික්ව බෑගයක්ව තුළ තබා ගබඩා කර නිවරෝධායන කළ යුතු ය. කුණු ඉවත් කර බැ ැර
කළ ැකි අයිතම / කසළ ඉවත ලන්න. මතුපිටවේ නිෂචපාදනයකින් පිරිසිදු කර / වසෝදා
වයාසාදන කිරීමට ැකි විට, මනුෂය සේබන්ධතාව ඇති වන ව ෝ සේබන්ධතාව ඇති විය ැකි
සියලුම මතුපිට (එනේ විදුලි ප න් සචවිච, වදාර මිට, පඩිවපළ අත්වැේ, වසෝපාන වබාත්තේ,
දුරකථන ස පරිගණක, කවුන්ටර ස වේස වැනි නිතර සචපර්ශ වකවරන ලක්ෂය) පළමුව
ඩිටර්වෙන්ට් වයාදා, පසුව වයාසාදකය වයාදා ව ෝ TGA ලැයිසචතු කළ වරෝ ේ වරචණිවේ
ඩිටර්වෙන්ට් ස වයාසාදකයක්ව වයාදා වසචදිය යුතුය.
4.2 බැ ැර කළ ැකි අත් වකාපු ස එක්ව එක්ව ප්රවද්ධශ්වේ පිරිසිදු කිරීවේදී භාවිත කළ සියලුම ද්රවය
කිලිටු ීමට ව ෝ දූිත ීමට ැකි බැවින් ඒවා කසළ බෑග තුළට බැ ැර කළ යුතු ය (ද්ධවි බෑග
ස වක්වබේ කරපටිවයන් ගැට ගැීම). ඕනෑම වේලාවකදී අත් වකාපු කිලිටු වන්වන් නේ
ව ෝ ඒවාට ානි වන්වන් නේ, නව වෙෝඩුවක්ව පැළඳිය යුතු ය.
4.3 1-තුළ-2 පිරිසිදු කිරීමක්ව (එනේ ද්ධවිත්ව අරමුණු ඩිටර්වෙන්ට් / වයාසාදකයක්ව භාවිත කිරීම)
සැලසුේ කරන්වන් නේ මිස, පිරිසිදු කිරීම මධයම ඩිටර්වෙන්ට් එකක්ව භාවිත කර ආරේභ කර
TGA ලැයිසචතුගත කළ වවරස නිවරෝධ ක්රියාකාරකම සහිත වයාසාදයක්ව (ව ෝ වසෝඩියේ
යිවපාක්වවලෝරයිට් වැනි ක්වවලෝරීන් පාදක නිෂචපාදනයක්ව) මඟින් වාණූ රණ කළ යුතු ය.
මතුපිට පිස දැමීමට වපර අවම වශ්වයන් විනාඩි 2 ක්ව ගත කරන්න (ඩිටර්වෙන්ට් පමණක්ව
භාවිත කරන්වන් නේ – වනාව ාත්, ද්ධවිත්ව ඩිටර්වෙන්ට් / වයාසාදකයක්ව භාවිත කරන්වන්
නේ, එවිට පිස දැමීමට වපර විනාඩි 10 ක්ව ගත කරන්න). පිරිසිදු කිරීම වේවා ඇතළුව නමුත්
වේවාට ීමා වනාී නිරාවරණ ී තිබිය ැකි සියලුම ප්රවද්ධශ් ආවරණ කිරීමට ය: කායයාලය,
රැසචීේ කාමර, පිළිගැනීවේ ප්රවද්ධශ්, ප සුකේ (වැසිකිළි, කබේ ස සචවිච් ආදිය), වලාකර් ස
ඇඳුේ මාරු කිරීවේ කාමර, මුළුතැන්වගය ප්රවද්ධශ්ය, විරාම ප්රවද්ධශ්, වසෝපාන, වසවන,
වැඩවපාළ, පානීය ෙල ධාරා, පඩිවපළ ආදිය.
4.4 ඩිටර්වෙන්ට් භාවිත කළ පසු (වදපියවර පිරිසිදු කිරීමක්ව කරන්වන් නේ) ව ෝ සුංයුක්වත
ඩිටර්වෙන්ට් / වයාසාදකයක්ව භාවිත කර පිරිසිදු කරන්වන් නේ / වයාසාදන කරන්වන් නේ,
ඝන මතුපිට සියේල බැ ැර කළ ැකි වරදිපිළි භාවිත කර වරෝ ේ වරචණිවේ වයාසාදකය
භාවිත කර (අදාළ සේබන්ධතා කාලය ගත කර) මතුපිටවලට වයාදා පිස දැමිය යුතු ය. විදුලි
පිටවාන පිස දමන විට පවරසචසේ වන අතර වරදි කැබැේල වතත වනාී තිබීම ත වුරු කර
ගන්න. නිතර සචපර්ශ වකවරන ප්රවද්ධශ් සියේල (උදා: වසෝපාන වබාත්තේ, වදාර ැඬල, අත්
විරාමක, ආසන පිට, වේස, වායු / ආවලෝක පාලන, යතුරු පුවරු, සචවිච ආදිය) ස වැසිකිළි
මතුපිට රසායනික වයාසාදක වයාදා (නිෂචපාදක උපවදසචවලට අනුව) පිස දමා වාතවේ
වියළීමට රින්න. මීටර 2 ක්ව දක්වවා උසැති බිත්ති වමන්ම වැසචම වයාසාදකවයන් පිස දමන්න.

සියලු
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පිටු 5 න් 10

අවශිෂේට
අවදානම
ප ළ

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
වැඩ පියවර / කායයභාර

විභවෙ උවදුරු

සහජ
අවදානම

කවුරු
විසින්න ද

ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසේ / පාලන කටයුතු
4.5 පිඟන් වකෝප්ප ැඳි ගෑරුප්පු ආදිය ැකි උපරිම උෂචණත්වවයන් පිඟන් වසෝදනයකට දමා
වසෝදන්න. පිඟන් වසෝදනයක්ව වනාලැවේ නේ, උණු සබන් වතුර වයාදා අතින් වසෝදා
වාතවේ වියළීමට රින්න.
4.6 බිම වයාසාදකය භාවිත කර වමාප් කළ යුතු ය (නිෂචපාදක උපවදසචවලට අනුව භාවිත
කරන්න). පිරිසිදු කිරීවේදී වමාප් ශීෂෂක වයාසාදකය සහිත බාේදියක්ව තුළ වපාඟවා, පසුව
පියවර 4.7 ට අනුව බැ ැර කළ යුතු ය. සියුේ මතුපිට සියේල (උදාහරණෙක් මලස,
බුමුතුරුණු) නිෂචපාදක උපවදසචවලට අනුකූලව පිරිසිදු කර වයාසාදන කළ යුතු ය. පිරිසිදුවට
පිස දැමීමට ව ෝ වරදි වසෝදන යන්ත්රයක්ව තුළ වසචදීමට වනා ැකි සිනිඳු ගෘ භාණ්ඩ ව ෝ
වරදිපිළි ආවෘත භාණ්ඩ (වරදිපිළි ආවෘත පුටු ආදිය) හුමාලයට සු කළ යුතු ය. උණු වතුර
නිසචසාරණ උපකරණය භාවිත කරන්න (පීඩනය යටවත් අවම උෂචණත්වය වසේසියසච අුංශ්ක
70 යි), නිසි වයාසාදනය ත වුරු කිරීමට භාවිත කළ යුතු ය. නැවත භාවිත කිරීමට වපර
සේපූර්ණවයන් වියැළීමට රින්න.
4.7 පිරිසිදු කළ පසු, භාවිත කළ වරදිපිළි, අවවශ්ෝෂණ ද්රවය ස අත් වකාපු සියේල ක , කාන්දු
වනාවන බෑගයකට බැ ැර කරන්න.
4.8 පිරිසිදු කිරීවේ කායය සේපූර්ණ කළ පසු PPE ඉවත් කරන්න, බැ ැර කළ ැකි PPE සියේල
ලබා දී ඇති කසළ බෑගවලට අසච කරන්න. කිසියේ අපවත් යාම ව ෝ කාන්දු ීම වැළැක්වීමට
බෑග ගැට ගසන්න. එක්ව එක්ව භාවිතයටම පසුව ආරක්ෂක කණ්ණාඩි නිෂචපාදක උපවදසචවලට
අනුව වයාසාදන කළ යුතු ය.
4.9 පිරිසිදු කිරීම සේපූර්ණ කර PPE ඉවත් කළ පසු ව ාම සබන් ස ෙලය වයාදා අත් වසචදිය යුතු
ය. (5 වවනි වකාටසට අනුව) අත් සනීපාරක්ෂක ක්රියාවලි පිළිපැදිය යුතුම ය.
4.10 එකතු කිරීම සඳහා සාෙනික අපද්රවය සකස් කිරීමම්දී, මමම පිෙවර අනුෙමන කරන්න:
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සියලු
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අ. ද්විත්ව මලු සහිත කහ අපද්රවය බෑෙ සාෙනික අපද්රවය මලස පැහැදිලිව මල්බල් කරන්න
(උදා: ජජව උපද්රව සංමක්තෙ සහිත කහ අපද්රවය බෑෙ භාිත කරන්න)
ආ. ද්විත්ව ස්ථර ප්ලාස්ික් බෑෙ සුදුසු භාජනෙක තැබිෙ යුතුෙ (උදා: මරෝද බඳුන මහෝ
මවනත් දෘඩ, කාන්දු මනාවන බහාලුම්).
ඇ. බෑෙ මුහුණ ඉහෙට දමා ෙැට ෙසා ඇති බව තහවුරු කර මෙන බඳුන මූඩි වසන්න.
ඈ. අපද්රවය සම්ීඩන මනාකරන්න.
ඉ. ඔබ ඒවා ිවෘත කරන්මන් නම්, වසන්මන් නම් සහ එහා මමහා කරන්මන් නම් බඳුන්වල
මූඩි, හැඬල සහ ඉහෙ මකාටස ිෂබීජහරණෙ කරන්න.
ඊ. සාෙනික අපද්රවය හැසිරවීමමන් පසු සබන් හා ජලෙ භාිත කර අවම වශමෙන් තත්පර 20
ක්වත් ඔමේ දෑත් මසෝදන්න, නැති නම් අවම වශමෙන් සිෙෙට 60 ක්වත් මදයසාර අඩංගු අත්
සනීපාරක්ෂෙක් භාිත කරන්න.
MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

පිටු 6 න් 10

අවශිෂේට
අවදානම

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
වැඩ පියවර / කායයභාර

විභවෙ උවදුරු

සහජ
අවදානම

ආරක්ෂිත වැඩ උපමදසේ / පාලන කටයුතු
අධීක්ෂක අළුත් අත්වැසුම් යුෙලෙක් පැෙඳ බලපත්රලත් මවමෙඳ අපද්රවය වාහකමෙකු (උදා.
ඉනිෂිෙල්) ිසින් ස්ථානමේ එකතු කරනු ලැබීමම් ප්රමද්වශෙකට අපද්රවය බෑෙ(ෙ) ප්රවාහන
කිරීම. ප්රමද්වශෙ පැහැදිලිව සංඥා කෙ යුතුෙ / ජජව උපද්රව සහිත, ආරක්ෂිත (එනම් සීමිත
ප්රමේශෙ) සහ කාලගුණ ආරක්ෂිත මලස මල්බල් කෙ යුතුෙ.
4.11 පිරිසිදු කිරීවේ උපකරණ සියේල පිරිසිදු කර, පිරිසිදු කරන්නාවේ කාමරයට ව ෝ ගබඩා
ප්රවද්ධශ්යට ආපසු වගන යා යුතු අතර කිසියේ කසළ අසච කළ යුතු ය.

5

අේ සනීපාරක්ෂාව
මමම වැඩ පියවර සඳහා වන PPE:

− විෂ බීෙ, ක්ෂුද්ර ජීීන් ස
ආසාදන ද්රවයය
−
රසච දූෂණය

C2
ප ළ

කවුරු
විසින්න ද

අවශිෂේට
අවදානම

SS, Clr

5.1 වරෝගය ස ආසාදනය පැතිරීම වැළැක්වීමට සැම විටම අත් සනීපාරක්ෂාවට කාලය ගන්න.

සියලු

5.2 සෑම අවසචථාවකදීම ඔවේ අත් ව ාඳින් වසෝදන්න:
නාන කාමරයට ගිය පසු.
කෑමට වපර ස කෑවමන් පසු.
ඔවේ අත්වකාපු දැමීමට වපර ස ඉවත් කළ පසු.
ඔබ ප්රවද්ධශ්යක්ව වයාසාදන කිරීමට පිරිසිදුකාරකය භාවිත කරන සැම විටම.
ඔබ පිරිසිදු කර සනීපාරක්ෂා කිරීමට නව ප්රවද්ධශ්යකට ඇතුළු ීමට වපර.
ඔබ වැඩ අවසන් කළ විට.

සියලු

B2
ප ළ

ෙෘහ පාලනය සහ උපකරණ බලා ෙැනීම
බාේදි – කසළ ෙලය ඉවත් කළ යුත්වත් නිශ්චිත කාණුවලට පමණයි. භාවිතවයන් පසු වයාසාදන
ද්රාවණවයන් පිරිසිදු කරන්න. ඔවේ පිරිසිදු කරන්නාවේ කාමරවේ ඇළි ව ෝ වසාවරාේ වේසම
යටකුරුවට තබන්න.
විහිදුේ මබෝතල – යළි භාවිතයට වපර කාමරයක්ව තුළ වයාසාදන කරන්න. ැකි නේ, අවනකුත් රම
චයයා උපකරණවලින් වවන්ව තබන්න. පිරිසිදු කිරීවේ ද්රාවණ සැමදා මාරු කරන්න. පරණ පිරිසිදු
කිරීවේ ද්රාවණ භාවිත වනාකරන්න, ඒවා තුළ ානිකර බැක්වටීරියා තිබිය ැක.
ඇඳුේ, අතුේීේ සහ අතුේලන බුරුසු – ද්විත්ව මලු සහිත කහ බෑෙෙ තුෙ (බැඳ ඇතිව) ඉවතලන්න,
සාෙනික අපද්රවය මලස බැහැර කරන්න.

හදිසි සූදානේ බව සහ ප්රතිචාරය:

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

මමාප් – පිරිසිදු කිරීවේදී වමාප් ශීර්ෂක බාේදියක්ව තුළ (වයාසාදකවේ) වපාඟවා තබා, ඉන් පසු ද්විත්ව
මලු සහිත කහ බෑෙෙක් තුෙ (බැඳ දමා) ඉවත දමා, සාෙනික අපද්රවය මලස බැහැර කරන්න.
ආරක්ෂක කණ්ණාඩි / ඇසේ කරකැවීේ – එක්ව එක්ව භාවිතයටම පසුව නිෂචපාදක උපවදසචවලට අනුව
වයාසාදන කළ යුතු ය.
කුණු මරාලි – වරාලි වයාසාදන කර පිරිසිදු කර ඊළඟ භාවිතය සඳ ා ගබඩා ප්රවද්ධශ්ය තුළ පිළිවවළට
තබන්න.
ප්රමේශය පිළිමව කරන්නන – පිරිසිදු කිරීවේ ක්රියාවලිවේදී එ ා වම ා කළ අයිතම සියේල ආපසු
ඒවාවේ මුේ සචථානවල තබන්න.

රාජෙ හදිසි මසේවා – 000 අමතන්නන (සේිර දුරකථනය) 112 අමතන්නන (ජංෙම දුරකථන)

පිටු 7 න් 10

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
සියලු මසේවකයින්න සේථානයට නිශේිත උේෙමන සේූර්ණ ක යුතු අතර නිශේිතව මේවා ආවරණ වන මපාමරාේතු විය හැකි හදිසි අවසේථාවලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඇති පිළිමය සේූර්ණමයන්න මේරුේ ෙත යුතුම
ය:
✓ අවවාද අඟවන ආකාරය, දිසි සේබන්ධතා ලැයිසචතුවක්ව ලබා ගත ැකි සචථානය, සචිර දුරකථනවලින් ස ෙුංගම දුරකථනවලින් දිසි වසචවා වවත දැනුේ වදන ආකාරය.
✓ සන්නිමේදන ෙැටලු ඇති ප්රමද්වශ දැන ෙන්න (එනම් කළු ලක්ෂය), ඒවා දුරකථන මස්වා / සම්බන්ධතාව මවත පැහැදිලි ප්රමේශෙ වෙක්වයි.
✓
දිසි ප්රතිචාර වසචවක පිරිස (අිපතිවරුන්, ප්රථමාධාර), ප්රථමාධාන කාමරවල සචථාන, ප්රථමාධාර සැපයුේ, WIP දුරකථන, ගිනි නිීවේ ස ඉහිරුේ ප්රතිචාර උපකරණ ඳුනා ගැනීම.
✓ සචථානයට නිශ්චිත හිසච කිරීවේ සැලැසචම, හිසච කිරීවේ මාර්ග ා එක්වරැසච ීවේ ප්රවද්ධශ්, හිසච කිරීවේ ඇඟීේ ස සුංඥා, ස යළි ඇතුළු ීවේ ක්රියාවලි.
✓ අපවේ රසායනික වේඛනවේ ස ආරක්ෂක දත්ත පත්රවල සචථානය.

විදුලි
කේපාව:
කටු ඇණීම:
රසායන
ඉීම:
ඇසේමබ
සේමටාසේ:

1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
1)

ගින්නන:

2)
3)

ඔබ ඔබට විදුලි කේපාවක්ව ඇති වූ බවට සැක කරන්වන් නේ, ව ාම වැඩ නවත්වන්න. බල ලක්ෂයවයන් යන්ත්රයට එන බලය අක්රිය කරන්න.
ගිලන් රථයකට අමතන්න, නැති නේ ළඟ තිවේ නේ ඔවේ ළඟම දිසි වදපාර්තවේන්තුවට ඍජුව යන්න.
වරෝ ලට යන අතරතුර ඔවේ කණ්ඩායේ නායකයාටත් කළමනාකරුටත් දුරකථනවයන් දැනුේ වදන්න.
ඔබ ඔබට කටු ඇණීමක්ව ඇති වූ බවට සැක කරන්වන් නේ, ව ාම වැඩ නවත්වන්න. බලපෑමට ලක්ව වූ ප්රවද්ධශ්ය උණුසුේ සබන් සහිත ෙලවයන් වසෝදා, වියළා, පෑනකින් කවයක්ව අඳින්න.
ඇණූ කටුව ප සුවවන් ඳුනා ගත ැකි නේ, ඔවේ උේ කට්ටලය භාවිත කර හිසච උේ බඳුනට දමන්න.
ඔවේ ළඟම ඇති දිසි වදපාර්තවේන්තුවට ඍජුව යන්න. වරෝ ලට යන අතරතුර ඔවේ කණ්ඩායේ නායකයාටත් කළමනාකරුටත් දුරකථනවයන් දැනුේ වදන්න.
ඔබට ඇසච තුළට රසායන ඉීම සිදු ී ඇති නේ, ව ාම වැඩ නවත්වන්න. අවම වශ්වයන් විනාඩි 15කට දිසි ඇසච වසචදීවේ කට්ටලයකින්, වසචලයින් ව ෝ දුවන ෙලවයන් ඇසච වසෝදා රින්න.
දිසි ප්රතිචාරයක්ව අවශ්ය නේ, ගිලන් රථයකට අමතන්න, නැති නේ ළඟ තිවේ නේ ඔවේ ළඟම දිසි වදපාර්තවේන්තුවට ඍජුව යන්න.
ැකි ඉක්වමනින් ඔවේ කණ්ඩායේ නායකයාටත් කළමනාකරුටත් දුරකථනවයන් දැනුේ වදන්න.
ඔබ වගාඩනැඟිලි නඩත්තු කිරීවේ වැඩ අතරතුර ඇසචවබසචවටාසච එ ා වම ා කර ව ෝ ඉවත් කර ඇති බවට සැක කරන්වන් නේ, වැඩ නවතා, ප්රාවද්ධශීය දිසි ක්රියාවලි අනුගමන කර උවදුර
වාර්තා කරන්න.
ඔබ ප සුකම තුළ ඇසචවබසචවටාසච සහිත ද්රවය එනේ වර්මිකියුලයිට් (වපාප්වකාර්න් සිවිලිම) බිමට වැටී ඇති බව දකින්වන් නේ, වැඩ නවතා, ප්රාවද්ධශීය දිසි ක්රියාවලි අනුගමන කර උවදුර
වාර්තා කරන්න.
ඔබ දුම ව ෝ ගින්නක්ව දකින්වන් නේ, අනතුවර් සිටින කිසියේ පුද්ධගලයින් මුදවා ගැනීමට මතක තබා ගන්න. 000 අමතා අනතුර අඟවන්න. වදාර ස ෙවනේ වසා දමන්න. ගින්න නිීම
ආරක්ෂිත නේ එවසච කරන්න.
ඔවේ රික්වතවේ ගින්න ඇති වන්වන් නේ, කූර ඇද වියළි රසායන ගිනි නිීමක්ව භාවිත කර, ගින්නට ඉලක්වක කර, වේරකය ඔබා, ගින්වන් පාමුල අතුගා ගින්න නිවන්න.
සැම විටම ඔවේ ගිනි නිීවේ නියමුවාවේ උපවදසච පිළිපදින්න, හිසච කිරීමට සූදානේ වන්න, විදුලි ප න් සක්රීයව තබන්න, රැසච ීවේ ප්රවද්ධශ්යට යන්න, ඔවේ කළමනාකරුට දන්වන්න.

මසේවා ප්රමිති:
 අවංක වන්නන – වසචවාලාභියා, ම ෙනතාව, අවනකුත් කායය මණ්ඩලය ස කළමනාකරණය
සමඟ.
 සැම විටම විනීත වන්නන – විනීත ීම වැඩ තුළ ඔවේ වසෞඛයය ස සේබන්ධතාව වැඩිදියුණු කරයි.
 නිසි කලට සිටින්නන – අපවේ වසචවාලාභීන් ඔබ නිසි වේලාවට ආරේභ කිරීම ස නිසි කලට
අවසන් කිරීම මත රැඳී සිටිති.

 ආරක්ෂාව වැදෙේ මවයි – සැම විටම සචථාන ප්රවේශ් ස ආරක්ෂක ක්රියාවලි අනුගමන කරන්න.
 රහසෙභාවය – ඔබ දකින ව ෝ අසන වසචවාලාභියාවේ කිසියේ වතාරතුරු ඔබටම තබා ගත
යුතුම ය.
 ඔබ මරෝගී වන්නමන්න නේ – ඔබ වැඩ ආරේභ කිරීමට වපර ඔවේ අධීක්ෂකයාට වාර්තා කරන්න.

 නිවැරදිව අඳින්නන – ඔබ සැම විටම පිරිසිදුව, කදිම වලස, නිල ඇඳුමින් සිටීම වැදගත් වවයි.

 සියලු මදනාට ෙරු කරන්නන – ඔවේ ස වසචකයින්ටත් අපවේ වසචවාලාභීන්ටත් ම ෙනතාවටත්
ගරුත්වවයන් සලකන්න.

 ගුණාේමක මසේවය – ඔවේ වැඩ ගැන ආඩේබර වන්න, සැම විටම අවප්ක්ෂා ඉටු කරන්න ව ෝ
ඉක්වමවා යන්න.

 ආරක්ෂිතව වැඩ කරන්නන – සැම විටම ඔබත් අන් අයත් ආරක්ෂිතව ස වසෞඛය සේපන්නව සිටින
ආකාරයකින් වැඩ කරන්න.

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

පිටු 8 න් 10

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
 ෙැටලු වාර්තා කරන්නන – වද්ධපළ නඩත්තු කිරීවේ ව ෝ ානි ීවේ ගැටලු, පලුදු සහිත ව ෝ මඟ
ැරුණු උපකරණ, ස තුවාල ව ාම වාර්තා කරන්න.

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

 හදිසි අවසේථා සඳහා සූදානමින්න සිටින්නන – දිසි ක්රියාවලි, ප සුකේ, අනතුරු ඇඟීේ, ස රැසච
ීවේ සචථාන ඔබට පුරුදු කර ගන්න

පිටු 9 න් 10

ආරක්ෂක වැඩ ක්රම ප්රකාශය – ආසාදන පාලනය: පිරිසිදු කිරීමේ ප්රතිචාරය - 3 මවනි මට්ටම
ප්රතිවිපාකය

භවෙතාව

අවදානේ
ඇෙයීමේ
මාතෘකය

අවසේථාව
වබාව ෝ වාතාවරණවල සිදු ීමට
අවප්ක්ෂා වකවර්
වබාව ෝ වාතාවරණවල සිදු ීමට
ඉඩ ඇත
සම ර විට සිදු විය ැක
වබාව ෝ වාතාවරණවල සිදු ීම
ඉඩ නැත
වයතිවර්ක වාතාවරණවල
පමණක්ව සිදු විය ැක
ඉතා වැඩි (VH)
වැඩි (H)
මධෙම (M)
අඩු (L)
ඉතා අඩු (VL)

MMS-SWMS-06L3
අනුවාදය: 03
නිකුතු දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් 28 වවනිදා
මුද්රණ කළ විට අපාලිත වේඛනය.

ඉ

ආරක්ෂාව

සුළු තුවාල ව ෝ ප්රථමාධාර
ිකිත්සාව

වවදයවරයාවගන් ප්රතිකාරය
අවශ්ය කරන ස /ව ෝ වසචවා
සචථානවයන් කාලය අහිමි වන
තුවාලය

පරිසරය

පරිසර ානිය නැත ව ෝ ඉතා සුළු
පරිසර ානිය, අයවැය තුළ
කළමනා වකවර්

නිවැරදි කිරීමට අවම සේපත්
අවශ්ය කරන සුළු පරිසර ානිය.
නිවැරදි කිරීම පවතින අයවැවයන්
සිදු වවයි (< $150k)

නිවැරදි කිරීමට යේ සේපත් අවශ්ය කරන
වකටි කාලීන පරිසර ානිය (< 1 වසර).
සමාගමට උේලුංඝන කිරීවේ දැනුේදීේ
නිකුත් ීම ද ඇතුළු විය ැක - එනේ
නිවැරදි කිරීමට < මි. $1

වයාප්ත පරිසර ානිය (මධයම
කාලයක්ව, වසර 1-5) ස
සමාගමට මි. $1 - මි. $5 දඩ.
නිවැරදි කිරීමට ප්රධාන සේපත්
අවශ්යයි

විනාශ්කාරී පරිසර ානිය (දිගු
කාලීන, වසර 5 ක්ව ව ෝ වැඩි) ස
සමාගමට දඩ > මි. $5. නිවැරදි
කිරීමට සැලකිය යුතු තරේ සේපත්
අවශ්යයි

කීර්තිය

බාහිර ප්රකීර්තියට බාධා නැත සචථානවේ සඳ න් කිරීම පමණයි,
ඉක්වමනින් අමතක වකවර්.
වමව යැීවේ නිද සට බාධා
නැත. සචවයුං-වැඩිදියුණු කිරීවේ
සමාවලෝචනය අවශ්යයි

බාහිර කීර්තියට අවම බලපෑම,
පැතිරීම වැළැක්වීමට අභයන්තර
නිරීක්ෂණය. වකටි කාලීන
සචථානීය වවදය සැලකිලි,
සචථානීය මට්ටවේ ක්රියාවලට යේ
බලපෑම

වනානවතින ප්රාන්ත ස /ව ෝ ොතික
සැලකිේල. බාහිර නිවයෝජිතායතනවලින්
අවශ්ය කරන නිරීක්ෂණය. දිගු කාලීන
'සන්නේ' බලපෑම

customers වනානවතින ීව්ර
ොතික, ම ෙන, වද්ධශ්පාලන ස
මාධය නිරීක්ෂණය. දිගු කාලීන
'සන්නේ' බලපෑම. ප්රධාන
වමව යුේ දැඩිවේ ීමා ීම. යේ
ස /ව ෝ ප්රධාන
පාරිවභෝගිකයින් අහිමි ීම

බාහිර කීර්තිය වවනසච වනාකළ ැකි
පරිසි විනාශ් විම ව ෝ ානි ීම රෙවේ විමර්ශනය ව ෝ කේ පවතින
ොතික මාධය විවරෝධතාව. 'සන්නම'
සැලකිය යුතු තරමට ආයතනික
ැකියාවලට බලපෑම

මූලෙය

$0 - මි. $0.1

මි. $0.1 සිට මි. $0.25 දක්වවා

මි. $0.25 - මි. $1

මි. $1 - මි. $2.5

ප්රධාන තුවාල / වරෝ ේ ගත ීම

තනි මරණය ස /ව ෝ බහු
ප්රධාන තුවාල

බහු මරණ

මි. $2.5 +
නනතික: ප්රධාන නඩු පැවරීේ
රාශියක්ව ස වමව යුේ ත නේ
කිරීම. ගිවිසුේ: ගිවිසුේ අවසන් කිරීම
ස එයට සේබන්ධව ඉටු කළ යුතු
වනතික විෂයවේ
සති 4 ක්ව ව ෝ වැඩි කලකට
ීරණාත්මක කුසලතා / පුද්ධගලයින්
වනාලැබීම. ප්රධාන කායය ඉටු කිරීම
වළක්වවන ීරණාත්මක අසමත් ීම
(ීේ). වයාපෘතිවේ / ක්රියාකාරකවේ /
ආයතනවේ පැවැත්මට තර්ෙනය ඇති
ීම

නනතික/අනුකූලතාව

නනතික: සුළු වන්දිය අවශ්ය
කරන තර්ෙනය ව ෝ නඩු කීම.
ගිවිසුේ: ගිවිසුේ කායය සාධනයට
බලපෑේ නැත

නනතික: තනි සුළු නඩු කීම.
ගිවිසුේ: පාරිවභෝගිකයා මු ීම
ස /ව ෝ උේලුංඝනය ගැන
උපවදසච දීම

නනතික: තනි, මධයසචථ නඩු කීම ව ෝ
සුළු නඩු කීේ කිහිපයක්ව. ගිවිසුේ: ගිවිසුම
පිළිබඳ පැ ැර ැරීවේ දැනුේදීම නිකුතු
ීම

නනතික: තනි ප්රධාන නඩු
කීමක්ව ව ෝ මධයසචථ නඩු කීේ
කිහිපයක්ව. ගිවිසුේ: ගිවිසුම
අවසන් කිරීම

මමමහයුේ

ගුණාත්මක වසචවාවලට සැලකිය
වනා ැකි බලපෑම, ප්රධාන වනාවන
වමව යුේවලට අවම බලපෑම.
බලපෑම ගැන රම චයයා
වමව යුේවලින් කටයුතු කළ ැක

ප්රමාද ීේ ගැන ආයතනික
ැකියාව මත යේ බලපෑම, වසචවා
ගුණාත්මක භාවය මත සුළු
බලපෑම, නමුත් වමව යුේ
මට්ටවේ කටයුතු කළ ැකි ීම

ඉලක්වක ඉටු වනාීම වැනි කායය
සාධනය අඩු ීමට ව චතු වන පරිදි
ආයතනයට බලපෑම. ආයතනවේ
පැවැත්මට තර්ෙනය ඇති වනාවේ, නමුත්
සැලකිය යුතු සමාවලෝචනයට ලක්ව විය
ැක

වසචවා ගුණාත්මක භාවයට
සැලකිය යුතු බලපෑම, කායය
සාධනය අඩු කරන තරමට
ප්රධාන ක්රියාකාරකේ අඩු ීම
(වසචවා ප්රමාද ීේ, වසචවාලාභී
අතෘප්තිය ආදිය)

1
අේප

2
සුළු

3
සාමානෙ

4
ප්රධාන

5
විනාශකාරී

අඩු

මධයම

වැඩි

ඉතා වැඩි

ඉතා වැඩි
ඉතා වැඩි

මබාමහෝ දුරට
නිශේිතයි

ඈ

ඉඩ ඇත

අඩු

අඩු

මධයම

වැඩි

ඇ

විය හැක

ඉතා අඩු

අඩු

මධයම

මධයම

වැඩි

ආ

ඉඩ නැත

ඉතා අඩු

අඩු

අඩු

අඩු

මධයම

අ

කලාතුරකින්න

ඉතා අඩු

ඉතා අඩු

ඉතා අඩු

අඩු

අඩු

විසචතරාත්මක සැලැසචම, සේපත් වවන් කිරීම ස නිතිපතා නිරීක්ෂණය සමඟ විධායක කළමනාකරණවේ ව ා ක්රියාමාර්ගය අවශ්යයි
වෙයෂචඨ කළමනාකරණවේ අවධානය අවශ්යයි (කලාපීය කළමනාකරුවන්)
කළමනාකරණවේ වගකීම සඳ න් කළ යුතුම ය (වමව යුේ කළමනාකරුවන් ස /ව ෝ වෙයෂචඨ CM වරුන්)
රම චයයා ක්රියාවලිවලින් නිරීක්ෂණය ස කළමනාකරණය (CM වරුන්)
රම චයයා ක්රියාවලිවලින් කළමනා වකවර් (CM වරුන්)

පිටු 10 න් 10

