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 گرێبەستی سەالمەتی زانست

 
ویستیان بە بەكارهێنانی االكی هەن كە ئەنجامیان دەدەین پێزۆر چ . تدەهێنرێجێ كردنەوە بە دەست زانست چاالكە و بە جێبە

هەیە. گرنگی سەالمەتی لە پۆل و تاقیگەدا لە ئاستی یەكەمدایە پێش هەموو كەلوپەلی ناسك و مەوادە كیمیاییە ترسناكەكان 
شتەكانی تر بۆ دڵنیابوون لە فێربوون لە ژینگەیەكی سەالمەت دا. سەرجەم قوتابیەكان فێری سەالمەتی زانست دەكرێن لە پۆل 

دایك و باوك/ بەخێوكەردا واژوو دەكرێت قوتابی/ وە هەروەها گرێبەستی سەالمەتی لەگەڵ رێنمایی سەالمەتیان پێدەدرێت دا وە
الی فێرخواز ەوە پردەكرێتەوە لە زانكۆ وە كۆپییەك لەم گرێبەستە وەك بیرخەرەوەیەكی سەالمەتی پراكتیكیەكانی تاقیگە ل

 هەڵدەگیرێت.

 
  پێویستە ئەم گرێبەستە بخوێنرێتەوە و واژوو بكرێت پێش ئەنجامذانی تاقیكردنەوە زانستییەكان:

 
رسیارێتیەكان لە تاقیگەدا جێبەجێ دەكەم لە هەموو كاتەكاندا. ئەوە تێدەگەم گاڵتە و گەپ و خۆ رازاندنەوە لە من بەرپ .1

 تاقیگەی زانستیدا گونجاو نییە.

 دەدرێت چ بە نووسین بێت یان زارەكی.كەلەالیەن مامۆستاوە پەیڕەوی گشت وانەكان و پرۆسیجەرەكانی تاقیگە دەكەم  .2

 و پەلێك/شتەد دابینكراوەكان ناكەم تا فێری بەكارهێنانیان دەكرێم لەالیەن مامۆستاوە.من دەستكاری هیچ كەل  .3

ئەو چاالكیانە ئەنجام دەدەم كە لەالیەن مامۆستاوە ڕێگام پێدەدرێت ، من هیچ شتێك ئەنجام نادەم كە نەگونجێت  من تەنها  .4

 رێگا پێنەدراوەكان قەدەغەیە.لەگەڵ پرۆسیجەرەكان . من ئەوە تێدەگەم كە تاقیكردنەوە زانستییە 

 من مێز و دەوروبەرەكەم خاوئین و رێك و پێك رادەگرم . .5

و جل و بەرگی تایبەت بە تاقیگە دەپۆشم  بە بەردەوامی و بە تایبەتی لەو كاتانەدا كە مادەی  من چاویلكەی سەالمەتی .6

 اسایە و دەبێت لە هەموو كاتێكدا جێبەجی بكرێت.كیمیایی و ئاگر بەكار دەهێنم. من تێدەگەم كە هیچ جیاكاریەك نییە بۆ ئەم ی

 مامۆستای لێ ئاگادار دەكەمەوە. دەست بەجێ لە كاتی روودانی هەر بار و دۆخێكی فریا گوزاری  .7

 كانی تاقیگە قژی درێژ دەبەستم بۆ دواوە و كۆی دەكەموە.من لە كاتی ئەنجامدانی چاالكیە .8

 .نین لە تاقیگەدا ڕێگە پێدراو  جل و بەرگ و گەوهەرە شۆڕبووەكان .9

 فریاگوزاریی. كاتی رووداوێكی كت و پڕدا بۆ  لە بۆ یارمەتیدان دەزانم پەیوەندی بە كوێوە بكەم  .11

 .هیچ شتێك لە تاقیگە و پۆل نابەمە دەرەوە بە بێ پرسی مامۆستاكەم .11

و ناخۆمەوە وە بنێشت ناجووم جگە لەو كاتانەی   ناخۆم هیچ جۆرە خواردن و خواردنەوەیەك لە تاقیگەدا هەرگیز  .12

 مامۆستاكەم رێم پێدەدات.

 دەفر بەكارناهێنم بۆ خواردن و خواردنەوە. كەل و پەلی تاقیگە وەك  .13

 تەنها لە و كاتانەدا دەست لە بوونەوەرەكان دەدەم كە مامۆستاكەم ڕێگەم پێدەدات. .14

و گرنگ بوو ئەوا داوای  ەر چەند پێویست بێت. ئەگە ر باری لە ناكاوبە هیچ شێوەیەك مۆبایل بەكار ناهێنم لە تاقیگەدا ه .15

 مۆڵەت دەكەم لە مامۆستاكەم بۆ ئەوەی لە دەرەوەی تاقیگەكە مۆبیلەكەم بەكار بهێنم.

 دەستشۆرەكەوە  ئەگەر ڕێم پێنەدرابێت لەالیەن مامۆستاكەمەوەخاشاك و پاشماوەی رەق یاخوود شل ناكەمە ناو  .16

ووشە/ ئامێر/كەل و پەڵدا مامۆستاكەم ئاگادار ئەكەمەوە وە نایشارمەوە یان فڕێی بدەم بە بێ پرسی لەكاتی شكاندنی ش .17

 مامۆستاكەم.

 لە تاقیگەدا پێاڵوی سەر داخراوی فالت لە پێ دەكەم و پانتۆڵی درێژ لەبەر دەكەم. .18

 .لەسەر مێزی تاقیكردنەوەكانی تاقیگە دانانیشم .19

و گازی ئاسایی گیراونەتەوە  نی ئاو، كارەبا، هەوای پەستێنراو، هەوای بۆشایی دڵنیا دەبمەوە لەوەی گشت سەرچاوە كا .21

 ./كوژێنراونەتەوە پێش ئەوەی تاقیگە بەجێ بهێڵم
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:دۆك                       ______________________   :زاوخێرف یوان ______________________
 

 

_____________________ :شەب                         :جێلۆك ___________________________  

 

 

            
 

...................................................................................................................................من   
 

دەگەم لەوەی ەزامەندم بە جێبەجێ كردنی هەموو یاسا و ڕێنماییەكانی تایبەت بە سەالمەتی لەم بەڵێننامەیەدا. تێم وە ڕتێدەگە
كەم لە ژینگەیەكی سەالمەتدا فێردەبین. بە و مامۆستا  مهاو پۆلەكان خۆم و دەبێت ئەم یاسایانە جێبەجێ بكەم تا دڵنیابم لەوەی

پۆلەكانمدا بۆ راگرتنی ژینگەیەكی سەالمەت لە تاقیگەكەدا. وە  تەواوی هەماهەنگی و هاوكاری دەكەم  لەگەڵ مامۆستا و هاو 
ئەوەم كە هەر سەرپێچیەك لە  .  ئاگاداریمامۆستاكەم  دەكەوەم  زارەكیەكانیی شوێن ڕینماییە نووسراو  و هەروەها بە ورد

یاساكانی ئەم بەڵێننامەیەدا الیەن منەوە بكرێت وە ببێتە هۆی رەفتاری نا سەالمەت لە تاقیگەدا  یان بەدڕەوشتی رووبدات لەالی 
 راگرتنی سەالمەتی. گونجاو بۆ  پێوانەیتاقیگەكە  یان  دیاریكردنی منەوە دەبێتە هۆی  دوورخستنەوەم لە وانە و 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

راورەب                       زاوخرێف یووژاو                                                                                    

 


