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DO’s & Don’ts – Ladder Safety

Do’s
 Select a standard ladder for the job and check for any defects.
 Use the right ladder for the right job.
 Only one person to use the ladder at a time.
 Have a proper grip of ladder at the base and anchor at the top.
 Face the ladder when climbing up or down.
 Use both hands and ensure three point grip on ladder.
 Use all rungs and step onto and off the ladder.
 Keep your body centred between the stiles.
 Maintain 750 base angle or a base to height ratio 1:4 to have a safe means
of access.
Don’ts:
 Don’t reach more than the arm’s length from the stiles.
 Don’t use metal ladders / wet wooden ladders near electrical appliances.
 Don’t try to jump from ladder to any other ladder or any surface.
 Don’t climb the ladder with oily and greese hands and shoes.
 Don’t use damaged safety shoes while climbing ladder.
 Horse play is not allowed on the ladder.
 Don’t carry tools with hand,

Caution: “There is no such thing as SMALL leak!”

Wish You A Happy New Year…
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విషయము

చిన్న లీక్ కూడా చోటు లేదు ...

చిన్న లీకుకి చోటవ్
ి వకండి...
... ెద్ద లీక్ కతువ్వకండి
ఈ కిరంది చిత్రాలు ఒక తురాణ ప్ాదేశంలో చిన్న తూటి లీక్ ఎంత లేగంగ మరియు భారీ విప్తత
ు కు గురిచేసందో చూప్ుత్రయ. ఈ చిత్రాలు విప్తత
ు కు
కొతున తుమిషలు ముంద్ు తీయబడినరయ!
ఈ సంఘటన్ ప్ాకిరయ ప్రిశరమలలో ెైంగు మరియు యతర ప్రికరలలో లీక్ లన్ు గురిుంచి, తులేదిక చేస మరమతత
ు లన్ు చేయుట ముఖ్యం అతు
మన్కు గురతుచేసు ుంది. అతున స్ాలలు (లీకుు), ఎంత చిన్న ఉనరన సరే ప్ామాద్కరమైన్వి. విషప్ూరిత, మండే ప్దరరాల లీకులు స్ధరరణంగ అధిక
ప్ామాదరలన్ు కలిగిస్ు య. అయత్ే, చిత్రాలలో చూన్ విధంగ, ఏ ప్దరరా ం యొకక లీకైనర ప్ామాద్కరమైన్దే. అతయంత విషప్ూరిత ప్దరరా ం యొకక
ఒక చిన్న లీక్ చరలా ప్ామాద్కరంగ ఉంట ంది మరియు తకుకవ్ విషప్ూరిత ప్దరరా ం యొకక చిన్న లీక్ లేగంగ ెరతగుతతంది మరియు అది ఒక
ెద్ద అగిన, ేలుడు లేదర ఆరోగయ ప్ామాద్ం దరతుకి కరణము కవ్చుు.

నీవు ఏమి చేయగలవు?


మీ ప్తులో మీరత గమతుంచిన్ ఏ లీక్ నైనర లంటనే తులేదించండి. ఒక లీక్ యొకక చిహ్ననలు: మరకలు, బంద్ువ్ులు ప్డుట, ెయంట్
లేదర ఇన్ుులేషన్ తృడవ్ుటా మరియు అస్ధరరణ లసన్లు. లీక్ సమయప్రిదిలో మరమాతత చేయబడిందో లేదో తురారించుక ండి.



లీకేజ్ ప్దరరా ంన్ు గురిుంచండి మరియు లీక్ మరమాతత వ్రకు భద్ాత కలిపంచడరతుకి మీ తృుంట్ విధరనరలన్ు అన్ుసరించండి. కొతున
ఉదరహరణలు: అలంఛతూయ ప్దరరాలన్ు అరికటట డం లేదర అభిళోశంచరడము, ప్ామాద్కర ప్రిసతి
ు గురించి ప్ాజలన్ు ెచచురించడరతుకి
మరియు లరితు ద్ూరంగ ఉంచడరతుకి ెచచురిక సంకేత్రలు లేదర బారికేడున్ు ఏరపట చేయడం, అగినకి మూలమైన్ లటితు ద్ూరము
చేయుట, మీ తృుంట్ అతయవ్సర మరియు లీక్ విధరనరలు, తృుంటలుతు ప్దరరాల లీక్ ల తులరణకు తగిన్ చరయలన్ు కలిగి ఉంటాయ.



లీక్ - గొటాటలు లేదర నరఱాలు ఖ్ాళీ చేయబడటాతుకి మరియు తురవహణ క సం తృుంట న్ు సద్ాం చేయటాతుకి సమయం ప్టట వ్చుు,
ప్రికరలన్ు / యంత్రాలన్ు ఆప్వ్లస రవ్చుు, ప్తు చేయవ్లసన్ ప్ాదేశం న్ుండి అట వ్ంటి ప్రికరలు విడిగ ఉంచరలి. లీకిన సురక్షిత
ప్ాదేళల న్ుండి మరమాతత చేయడరతున ప్రయలేక్షించండి. దరతు దరవర లీక్ ప్రిమాణం ెరిగిత్ే తగిన్ చరయలు తీసుక వ్చుు.



స్ధరరణంగ ప్రీక్షిసు ున్నప్ుడు లేదర ప్రయలేక్షిసు ున్నప్ుపడు దో షల యొకక కరణరలన్ు లతకండి (ఉదరహరణకు, ఇన్ుులేషన్ దరవర
కప్పబడిన్), మరియు మీ ప్రిశీలన్లన్ు సంబంధిత వ్యకిు / డితృరతటమంట కు తులేదించండి మరియు రితృో రతటలు భద్ాప్రచండి.

హెచ్చరిక: "చిన్న లీక్ అని దేనిని అన్లేము!"

న్ూతన్ సంవతసర శుభాక ంక్షలు...

