ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول ﮐﺎ ﺻﺣﯾﯽ اور ﻣﺣﻔوظ اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﮨم آپ ﮐو اس ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول ﻣﯾں ﺧﺷﺎم دﯾد ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں  -ﯾہ اﯾﮏ ﺗﻔرﯾﺢ ،ﮐﺛرت اور
ﮐﮭﯾل ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ -ﻣﮕر ﯾﮩﺎں اﺣﺗﯾﺎط ﺑرﺗﻧﺎ ﺑﮩت ﺿروری ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﮨر ﻗﺳم ﮐﮯ ﺧطرے ﺳﮯ ﺑﭼﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ اور ﺳب ﺗﯾراک ﺑﮭرﭘور طور ﭘر
ﻟﺗﻔﻧدوز ﮨو ﺳﮑﯾں  -ﻣﻧدرﺟہ زﯾل ﮨداﯾت آپ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺿروری ﮨﯾں
ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول ﮐﮯ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﮯ آپ ﮐﯽ ﺧدﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺣﺎﺿر ﮨﯾں ﺗﺎﮐہ آپ ﮨر وﻗت ان ﺳﮯ ﮨر ﭼﯾز ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﯾں -ﻣﮕر اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﯾﺎل رﮨﮯ ﮐﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﮨداﯾت ﭘر ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ

ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول اور اﺳﮑﮯ آس ﭘﺎس ﮐﯽ ﺟﮕﮩﯾں ﺻرف ﺗﯾراﮐوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﮨﯾں  -ﮔﮩرا ﭘﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﺗﯾراﮐوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺧطرﻧﺎک
ﺛﺎﺑت ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ.اﭘﻧﯽ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﮐﺎ ﺻﮩﯽ اﻧدازه آپ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﻟﯾﮱ ﺿروری ﮨﮯ اور ﺿرورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﭘر ﯾﻘﯾﻧﯽ آپ
ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻧﻘﺻﺎﻧده ﺛﺎﺑت ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ
ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول ﻣﯾں ﺗﯾراﮐوں اور ﻏﯾر ﺗﯾراﮐوں ﮐﯽ ﺟﮕہ اﯾﮏ رﺳﯽ ﮐﯽ ﻣدد ﺳﮯ واﺿﺢ طور ﭘر ﺗﻘﺳﯾم ﮐﯽ ﮔﯽ اﮨﮯ اور آپ ﺳﮯ
ﮔزارش ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﺎص ﺧﯾﺎل رﮐﮭﯾں ﮐہ ﮐون ﺳﯽ ﺟﮕہ آپ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﮨﮯ -اﮔر آپ اس ﮐﺎ اﻧدازه ﺧود ﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﮐر
ﺳﮑﺗﮯ ﺗو ﻓوراً ﻋﻣﻠﮯ ﺳﮯ ﭘوﭼﮭ ﻟﯾں
ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐر ﮐﮯ ﻏوطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺻرف اور ﺻرف دی ﮔﯾﯽ ﺳﮩوﻟﯾﺎت ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﯾں -ﺳوﺋﻣﻧﮓ ﭘول ﮐﮯ ﮐﻧﺎروں
ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﭼﮭﻼﻧﮓ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﻊ ﮨﮯ
ﺑﭼوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺧﺎص ﺧﯾﺎل رﮐﮭﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ  -ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ آس ﭘﺎس ان ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨر وﻗت ﻋﻣﻠﮯ ﯾﺎ ذﻣہ دار
اﻓراد ﮐﺎ ﻣوﺟود ﮨوﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ  -ﺑﭼوں ﮐﺎ ﮐم ﮔﮩرے ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ڈوب ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺧطره ﮨﮯ ٰﻟﮩذا ان ﮐﯽ ﻣﺳﻠﺳل ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﯽ
ﺟﺎﺋﮯ .ﺗﯾراﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﮩﯾﺎ ﮐﯾﮯ ﮔﯾﮯ آﻻت ﻣﮑﻣّل ﺣﻔﺎظت ﻧﮩﯾں دے ﺳﮑﺗﮯ اس ﻟﺋﮯ اﺣﺗﯾﺎط ﺿروری ﮨﮯ
ﭘول ﮐﮯ آس ﭘﺎس ﮐﯽ ﺟﮕہ اﮐﺛر ﮔﯾﻠﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اس ﻟﯾﮯ وﮨﺎں ﺧﯾﺎل ﺳﮯ ﭼﻠﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ اور ﺑﮭﺎﮔﻧﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﻊ ﮨﮯ
ﺳب ﺗﯾراﮐوں ﮐﮯ اﺣﺗرم اور ﻋزت ﮐﺎ ﺧﯾﺎل ﮐرﯾں ﺧﺎص طور ﭘر ﺑزرﮔوں اور ﺑﭼوں ﮐﺎ  -ﺗﻣﺎم ﺗﯾراک ﻣردوں اور ﻋورﺗوں ﮐﯽ ﻋزت اور آﺑرو
ﮐﺎ ﺧﯾﺎل رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﮨر ﻣرد اور ﻋورت ﺳﮯ ﻋزت اور اﺣﺗرم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻼ ﺟﺎﺋﮯ .ﯾﮩﺎں ﮨر طرح ﮐﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب طرز ﻋﻣل ﺟﯾﺳﮯ ﮐہ ﻟﻐو ﺑﺎت
ﭼﯾت ،اﺷﺎرے ﮐرﻧﺎ ،آوازے ﮐﺳﻧﺎ ﯾﺎ ﭼﮭوﻧﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﻊ ﮨﮯ
ﻏوطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﮩوﻟﯾﺎت ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻرف ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ ﮐﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻏوطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﺟﮕہ ﮐﮯ ﻧﯾﭼﮯ ﺗﯾراﮐﯽ ﮐرﻧﺎ
ﻣﻧﻊ ﮨﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﺗﯾرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﯾرﻧﮯ ﮐﺎ ﻟﺑﺎس ﺿروری ﮨﮯ  -ﻋﺎم ﺟوﺗﮯ ﭘﮩن ﮐر ﭘول ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﯽ ﭼﻠﻧﺎ ﭘﮭرﻧﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﻊ
ﮨﮯ .ﯾہ اﻗدام ﭘول ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺿروری ﮨﯾں
ﭘول ﮐﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮩﺎﻧﺎ اور ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺧﯾﺎل ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ
ﭘول ﮐﯽ ﺗﻣﺎم ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮨداﯾت ﺳب اﻓراد ﭘر ﻻﮔو ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں اور ان ﭘر ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ -ﯾہ ﮨداﯾت آپ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﯾہ ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں

