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ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇ
ਨਸਹਤਮੰਦ, ਵਧੇਰ ੇਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ 
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ 
15 ਦਸੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਰਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ 
(ਰਵਵਸਾਇਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤ)ੇ ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅੱਪਡੇਟ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 
ਰਬਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ 
ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 
ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਵਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ (OHS ਕੋਡ) ਦੇ 
ਰਹੱਰਸਆਂ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰੇਗੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਰਵੱਚ ਆਸਾਨ OHS ਕੋਡ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ, 
ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਰਥਕਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਰਕ ਰਨਯਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਧੁਰਨਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ 
ਰਰਹਣ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਹ ੈਜਦੋਂ OHS ਨ ੰ  ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 



 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਕੋਡ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਬਹਤਰੀਨ ਰਵਹਾਰਾਂ, ਆਧੁਰਨਕ ਰਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡ ਰਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਰਹੱਰਸਆਂ 'ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕੀਤਾ ਰਜਨ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

OHS ਕੋਡ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਰਵੱਚ ਅੱਠ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾ ਂਰਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਹੁਰਾਓ 
ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਬਹਤਰੀਨ ਰਵਹਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ 
ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਹਨ। 

ਅਨਹਮ ਤੱਥ 
• ਇਹ ਕੋਡ ਆਰਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (OHS ਐਕਟ) ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਰਨਯਮ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਸਰਤਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਸਮ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

o ਬਸੰਤ 2021 ਰਵੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਿਣ ਨ ੰ  1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਰਮਲੇ 
ਹਨ। ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ, ਕਾਰਮਆਂ, ਅਤੇ 
ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।  

o OHS ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ ਕੇ (86 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਦੱਤੀ। 
• ਅਗਲੀ ਵਾਰ OHS ਕੋਡ ਦੇ ਰਕਹੜੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ OHS ਕੋਡ ਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹਣੁ ਲਾਗ  ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• OHS ਐਕਟ, ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਡ 
• OHS ਕੋਡ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• OHS ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ 

https://www.alberta.ca/ohs-code-review.aspx
https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx
https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/upcoming-legislation-changes
https://www.alberta.ca/ohs-code-review.aspx
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