
9LABOUR-800-1: خدمة معلومات السالمة 
التقنية والسالمة في أماكن العمل

اتصل على الرقم 9LABOUR-800-1 إذا رأيت شيئاً غير آمن أو كانت لديك أسئلة 
حول السالمة في مكان العمل أو في مكان عام فيما يتعلق باملعدات التقنية. خط 

اخلدمة يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع.
9LABOUR-800-1 هو خط معلومات ميكنك االتصال به للحصول على معلومات السالمة أو لإلبالغ عن مخاوف 

تتعلق بالسالمة تراها في مكان العمل. ميكنك أيضاً اإلبالغ عن مخاوف تتعلق بالسالمة تراها في مكان عام إذا 
كانت ذات صلة باملعدات التقنية )مثل املصاعد والرافعات ومعدات الوقود واألوناش(.

سنعطي األولوية للمكاملات بناًء على مدى جدية املوضوع وإحلاحه. وستُعطى أولوية كبيرة للمكاملات التي تنطوي 
على خطر وشيك أو حوادث خطيرة.

إذا كان اتصالك يتعلق مبكان العمل، فيجب عليك اتباع بروتوكوالت السالمة الداخلية اخلاصة مبكان العمل. قد 
يعني هذا التحدث مع املشرف أو جلنة السالمة التابَعني ملكان العمل.

متى يجب عليك االتصال
ميكنك االتصال لطلب اخلدمات أو املعلومات أو اإلبالغ عن مشكالت تتعلق بالصحة والسالمة في مكان العمل أو 

في األماكن العامة فيما يتعلق باملعدات التقنية. وتشمل األمثلة التي تدل على دوافع االتصال ما يلي:

أنت، أو زميل العمل، عرضة خلطر األذى أثناء العمل، أو قد وقع األذى بالفعل  •
أن تبلغ عن إصابة ذات صلة بإحدى املعدات التقنية في مكان عام )مثل املصعد أو الرافعة أو لعبة ترفيهية(  •

لديك أسئلة حول إحدى اللجان املشتركة للصحة والسالمة املهنية، أو حتتاج إلى مساعدة في إنشاء جلنة  •
لديك مخاوف بشأن جائحة كورونا في مكان العمل  •

لديك أسئلة حول السالمة أو التدريب في مكان العمل  •
لديك أسئلة عن التراخيص أو الشهادات أو التصاريح اخلاصة باملعدات التقنية )مبا في ذلك معدات املصاعد   •

والرافعات واأللعاب الترفيهية، وسالمة الوقود، والغاليات واحلاويات املضغوطة، وهندسة الطاقة، ومشغلي األوناش(
لديك أسئلة حول الصحة والسالمة املهنية، أو السالمة التقنية، أو القوانني واللوائح ذات الصلة  •

جميع املكاملات سرية. إذا كنت تبلغ عن حادث أو مخاوف، 
فمن املفيد أن تقدم أكبر قدر ممكن من املعلومات، مبا في 

ذلك هذه املعلومات األربع: األشخاص املشاركون، وماذا 
حدث، ومتى حدث، وأين حدث؟

جهة االتصال
فرع السالمة

1-800-9LABOUR (1-800-952-2687) :اتصال مجاني
24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع

SafetyBranch@novascotia.ca :البريد اإللكتروني


