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CompWest ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ AF ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਂੈਬਰ ਹੈ।
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ 
ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ।

ਆਮ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ:ਂ ਆਮ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ; ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਕੜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ; ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅੜਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ 
ਡਗਮਗਾਉਣਾ

ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ:
1) ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।
2) ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
3) ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ

CompWest ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ , CompWest ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ 
ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਘਾਟਾ ਨਿਯੰਤਰਕ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 2ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ

AF ਸਮੂਹ (Lansing, Mich.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ AF ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਐਕਸੀਡਂੈਟ ਫੰਡ ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਕਸੀਡਂੈਟ ਫੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ, ਐਕਸੀਡਂੈਟ ਫੰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ, ਥਰਡ ਕੋਸਟ ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ CompWest ਇੰਸੋ਼ਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ।

4) ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ 
ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

5) ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ।
6) ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
7) ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ।
8) ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੋ।

ਆਮ ਨਿਯੰਤਰਣ:
1) ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੱਖੋ।
2) ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
3) ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ।
4) ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ।
5) ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਸਪਲਿੰਟਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ:
• ਫਰਸ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ
• ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਜੁੱਤੇ
• ਥਕਾਵਟ
• ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
• ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ, ਹਵਾ, ਚਿੱਕੜ, ਆਦਿ।

ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, CompWestInsurance.com. ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਬੇਦਾਅਵਾ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ 

CompWestInsurance.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।


