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உலகளாவிய மின்னணு த ாழில்துறையில் ஒரு சவாலாக பாதுகாப்பான 

மற்றும் மிகவும் நிறலயான  யாரிப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகறள ஏற்ைல் 

மற்றும் அபாயகரமான இரசாயன,  ிைப்புகள் தவளியயற்றுகிைது யகட்கலாம் 

சர்வய ச தபாறுப்பான த ாழில்நுட்ப பிரச்சாரம் (ICRT), நல்ல Electronics: வறல 

அறமப்பு மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகளான, முன்தனச்சரிக்றகயாக 

பாதுகாப்பான மாற்று வளர்ச்சி மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்வ ன் மூலம் யவ ியியல் 

மற்றும் இயற்பியல் அபாயம் குறைக்க அகற்ை மின்னணு பிராண்ட்கள், 

உற்பத் ியாளர்கள், விற்பறனயாளர்கள் மற்றும் சப்றளயர்கள் யமாதுகின்ைன. 

நாங்கள் த ாழில், அரசாங்கங்கள் மற்றும்  யாரிப்பு உற்பத் ி, விநியயாகம், 

சில்லறை, பயன்பாடு, மற்றும் பிந்ற ய பயன்படுத்  மறுசுழற்சி மற்றும் 

அகற்ைல் தபாருள் பிரித்த டுத் ல் மற்றும் தசயலாக்க இருந்து மின்னணு 

தபாருட்கள் வாழ்க்றக சுழற்சி ஈடுபட்டனர் உறரயாற்றும். ICRT மற்றும் குட் 

இலத் ிரனியல்  ழுவி தவளி தசலவுகள் மற்றும் நீடித்   யாரிப்பாளர் 

தபாறுப்பு உலக அளவில் அடிப்பறட தகாள்றககறள வலியுறுத்துகின்ைன. 

மனி  உரிறமகள், த ாழிலாளர் உரிறமகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு: 

வறளப்ப ற்குபுஷ், ஆயராக்கியமான, பாதுகாப்பான சூழல் ஒலி, மற்றும்  ான் 

என்று நிறலயான உற்பத் ி ஆகிைது. அந்  இலக்றக அறடய யவண்டும், 

மின்னணு துறை பின்வரும் மனி  உரிறமகள் மற்றும் த ாழிலாளர் 

உரிறமகறள அங்கீகரிக்க யவண்டும்: 

• பாதுகாப்பான மற்றும் ஆயராக்கியமான பணியிட உரிறமகள். இது, 

த ாழிலாளர்கள் யநாய்வாய்ப்பட்ட அல்லது காயம் இல்றல என்று மிகவும் 

சிைப்பானது பணியிட பாதுகாப்புக்கறள உறு ி த ாழில் தபாறுப்றப உள்ளது. 

• பாதுகாப்பான மற்றும் ஆயராக்கியமான பணியிட உரிறமகள். இது, 

த ாழிலாளர்கள் யநாய்வாய்ப்பட்ட அல்லது காயம் இல்றல என்று மிகவும் 

சிைப்பானது பணியிட பாதுகாப்புக்கறள உறு ி த ாழில் தபாறுப்றப உள்ளது. 

• உரிறமகள் பணியிட உள்ளன அபாயங்கறள த ரியும், உள்ளன, மற்றும் 

என்ன என்று அறனத்து ரசாயனங்கள் சூழலுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். 



• ஒரு பயனுள்ள  ீர்வு உரிறமகள்  ீங்கு ஏற்பட்டது யபாது. இந்  

த ாழிலாளர்களுக்கு இழப்படீு சமூகம் அல்லது சூழல் பா ிக்கா  ஐந்து 

யநாய்வாய்ப்பட்ட அல்லது காயம், மற்றும் தபாறுப்பு தசய்யப்பட்ட அடங்கும். 

• த ாழிலாளர்களின் உரிறமகறள கூட்டாக குறுக்கீடு மற்றும் யபரம் 

இல்லாமல் ஏற்பாடு. 

 

அ ிரடி மாற்ைங்கள் ய றவ: 

குைிப்பாக, நாம் மின்னணுவியல் முத் ிறரகள், உற்பத் ியாளர்கள் மற்றும் 

 ங்களது சப்றளயர்கள் மாற்ைம் நடவடிக்றக ஆறு முக்கிய பகு ிகள் 

கண்டைியப்பட்டு: 

1. தவளிப்பறடயான யவண்டும். ரசாயனங்கள் பயன்படுத் ப்படும் மற்றும் 

டிஸ்சார்ஜ், மற்றும் சுற்று சூழல் மற்றும் (இனப்தபருக்க ஆபத்துகள் உட்பட) 

மனி ர்களுக்கு அபாயங்கறள ரசாயனங்கள் த ாடர்புறடய அைியப்பட்டுள்ளன 

வருகின்ைன என்ன உட்பட, த ாழிலாளர்கள், சமூகங்கள், மற்றும் தபாது 

மக்களுக்கு முழு தபாருட்கள் தவளிப்படுத் ல் வழங்கவும். 

2. பாதுகாப்பான ரசாயனங்கள் பயன்படுத் .  யாரிப்பு வாழ்நாள் சுழற்சி 
முழுவதும் உற்பத் ி பயன்படுத் ப்படும் அபாயகரமான தபாருட்கள் ம ிப்படீு 

மற்றும் பாதுகாப்பான மாற்று அவர்களுக்கு ப ிலாக. ஒரு தபாருள் சுற்றுச்சூழல் 

அல்லது மனி  ஆயராக்கிய விறளவுகளுக்கும் அைியப்படவில்றல, அ ன் 

பயன்படுத்துவது  விர்க்கப்பட யவண்டும்; அது யபா ிய அல்லது 

அறரகுறையாக வறகயில் காணப்படும் அறனத்து த ாடர்புறடய  ீங்கு 

யசா றன கிறடக்கும் வறர, முன்தனச்சரிக்றக விண்ணப்பிக்கும். 

3. த ாழிலாளர் பாதுகாக்கவும். அபிவிருத் ி மற்றும் கூட்டாக 

பா ிக்கப்பட்ட மற்றும் பிை ஆர்வம் த ாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் 

அறமப்புக்கள்,  யாரிப்பு வாழ்நாள் சுழற்சி முழுவதும் அறனத்து 

பணியிடங்கள் மற்றும் த ாழிலாளர்களுக்கு விரிவான  ீங்கு கண்காணிப்பு 

மூலம், தசயல்படுத்துவது. இந்  அறடயாளம் மற்றும் யநாய்கள்  டுக்க 

 ன்றமறயயும் மற்றும் சுகா ார கண்காணிப்பு அளவிட பயிற்சி,  ிைன் 

வளர்த் ல், மற்றும் த ாழில்துறை கண்காணிப்பு அத்துடன் கண்காணிப்பு 

அடங்கும். த ாழிலாளர் ப ிலடி பயம் இல்லாமல் அபாயகரமான பணி 



நிறலறமகள் குைித்து யபச்சுவார்த்ற  மற்றும் அபாயகரமான யவறல மறுக்க 

முடியாது இருக்கும். 

4. பங்கு உத் ரவா ம்.  ங்கள் பணியிடங்களில் மற்றும் சமூகங்கள் 

ரசாயனப் தபாருட்கள் மற்றும் கழிவுகறள ஒலி யமலாண்றம பங்யகற்க 

த ாழிலாளர்கள் மற்றும் சமூகங்கள் முயற்சிகள் ம ித் ல். இந்  பயனுள்ள 

த ாழிலாளி சுகா ார மற்றும் பாதுகாப்பு குழுக்கறள பயிற்சி  ிட்டங்கள் 

அடங்கும். 

5. சமூகங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழறல பாதுகாக்க.  யாரிப்பு வாழ்நாள் 

சுழற்சி முழுவதும் அறனத்து தவளியயற்ை நீயராறடகள் நடத்து ல் பயனுள்ள, 

தவளிப்பறடயான, சு ந் ிரமான கண்காணிப்பு  ீங்யகற்படாமல். காற்று, 

நீர்வழிகள் மற்றும் நிலம் அபாயகரமான தவளியயற்ைப்பட்டு  விர்த் ிடுங்கள். 

6. ஈடு மற்றும் மக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  ீங்கு remediate. அபிவிருத் ி 
மற்றும் அபாயகரமான இரசாயன தவளிப்பாடு பா ிக்கப்படவில்றல 

த ாழிலாளர்கள் (முன்னாள் மற்றும், மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள்) 

அல்லது சமூகங்கள் அவசர நிவாரண மற்றும் இழப்படீு தபறும் என்று உறு ி 
என்று நி ி வழிமுறைகள். நீண்ட  ீங்கு  ீர்வு ய றவ என சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

பணியிட மாற்று உறு ி நி ி இயங்கு விருத் ி 

  


