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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

ه بر، پررداختن كشورهاي صنعتي  پذيري تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابتطي دهه هاي اخير 

( را به يکي از Environment) زيست ( و محيطHealth) (، بهداشتSafety) موضوعات ايمني

ن توجره بره ميرروي امسرامي بره عنرواو  هاي اصلي در كسب و كار امروز تبردي  ممروده اسرتاولويت

ريت هراي در زمره اصلي ترين اهداف مدي ،بهبود فرايندهاي كاري  با هدف ترين سرمايه سازماناصلي

 .گرفته است اقتصادي قرار

ي شرود يط زيست صرفا از ديدگاه اقتصادي مگريسته ممدر فرهنگ ما به موضوع ايمني, بهداشت و مح

ات مله واجببلکه براساس اعتقادات ديني و تمدن ايرامي  رعايت ابمني و بهداشت و پرهيز از خطر ازج

جران  به تعبير كالم وحي حفظ محسوب مي شود و حفظ محيط زيست وظيفه اي ملي و ديني است.

ره مائرده ييره سرو  -من احياها فکانما احيا الناس جمبعاٌ ) هر فرد با مجات همه امسامها برابر اسرت

 لي التهلکهاوالتلقو بايديکم ( اتسامها مجاز ميستند ايمني خود و ديگران را به خطر بيندازمرد  )32

كره  سرتا ارزش دامسرته ارسول گرامي)ص( سالمت و ايمنري را دومعمرت بر ) 195سوره بقره ييه  -

سرت ااز امام صادق)ع( مق  شرده (  ن مجهولتان الصحه واالمان) نعمتا قدرشان شناخته ممي شود

ياد مري  كه: ابمني معمت خفته است هرگاه وجود داشته باشدفراموش مي شود و هرگاه ازبين برود به

 ييد. 

 به ويژه در سالهاي اخير تالشهاي فراوامي جهت شناخت دالي  بوجود يورمده سوامح در صنايع مختلف

مسرامي ات گرفته است. اعتقاد بر اين بود كه بيشتر حوادث، ماشري از خطاهراي صور مفت و گازصنعت 

مجرام اكفرايتي در  دقتي يرا بري توان متيجه گرفت كه اينگومه خطاها بدلي  بي است و به سادگي مي

 امرد كره هكنند دريافت كارها مي باشد، اما اين استدالل درست ميست. افرادي كه سوامح را بررسي مي

دادن  توان برا تيييرر شود. ممي يخرين حلقه زمجيري است كه باعث ايجاد يك سامحه ميامسان فقط 

از ين  تروان برا شناسرايي عوامر  بوجرود يورمرده يرك سرامحه،افراد از سوامح جلوگيري كرد، تنها مي

د، ايمن گيرم پيشگيري كرد.. از يمجاييکه بزرگترين تهديدهاي ايمني از مسائ  سازمامي سرچشمه مي

 باشد.  سيستم ميازمند عملکرد سازمامي مي سازي

 است.  طبق تعريف ايمني عبارت ازبرمامه ريزي به منظور رهايي از ريسك غير قاب  قبول مخاطرات

بطرور  مديريت ايمني در سازمان هرا در سالهاي اخير باز شناسي اهميت جنبه هاي رفتاري وفرهنگي

  امنردمهاي امجام شده بر حوادث بزرگري  وبر رسيگسترده اي افزايش يافته است. چرا كه تحقيقات 

ازد ره مي امدو اتفاقات كوچکي كه همه روزه سالمتي و جان مليون ها مفر را به مخاطچرموبي  و بوپال 

بکارگيري كليره فاكتورهراي مهندسري وحفاظرت هراي شرديد هم نران  مشان داده است كه عليرغم

  .وجود دارد محيط زمدگي با ريسك باال در صنايع و و كوچك پتامسي  بروز حوادث بزرگ

از مهمترين مسائلي است كه هرفرد در هرر سرطحي در  (HSEايمني، بهداشت و محيط زيست )

محيط كار و زمدگي بايد بدان توجه ممايد و غفلت از ين بعضا صدمات و ضرايعات جبرران ماپرذيري را 

به خطر ميامدازد و يسيب هاي فراوامري موجب خواهد شد. و چه بسا زمدگي فرد و حتي همکاران او را 

را ميز به محيط زيست وارد ميسازد كه خود جاي تام  بسيار است. مکته اي كه هي گراه مبايرد مرورد 
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غفلت قرار گيرد اينست كه خطر همواره در كمين ماست. بنابراين همواره بايد به فکر كراهش يسريب 

معناست كه حتي اگر ما تمام احتياطات الزم را هاي ماشي از خطرات احتمالي باشيم. اين سخن بدين 

بکار ببنديم بازهم ممکن است از ماحيه مسائلي كه دور از ذهن ماست يا بخاطر اشتباه و سه  امگراري 

ديگران با خطراتي مواجه شويم. حال اگر ميخواهيم خود و ديگران را از گزمد اين خطرات در امان مگه 

 كاهش دهيم بايد تمهيداتي را فراهم مماييم.  داريم يا يثار يمها را به حداق 
مخستين مسئله اي كه بايد بدان توجه كنيم تفکر صحيح و منطقي و برخورد درست در پيشرگيري از 

خطر است. بايد بخاطر داشته باشيم كه بروز استرس بيش از حد و رفتارهاي وسواسي بخاطر تررس از 

ين ما ميباشند مه تنها كمکي به ح  مشک  مخواهد اين موضوع كه همواره خطراتي هستند كه در كم

كرد بلکه كارييي فرد را پايينتر هم مي يورد و تجربه مشان داده است كه اينگومه برخوردهرا و رفتارهرا 

 هرگاه مشک  جديدي را ايجاد منمايند بطور يقين مشکالت موجود را ميز ح  مخواهند كرد.

تفريح و ... ( و خطراتي اسرت كره  –تحصي   -زمدگي  –دومين مرحله، شناسايي محيط اطراف )كار 

مي توامند ما را غافلگير ممايند. بطور مسلم هرگاه خطرات را قب  از وقوع، پيش بيني مموده و يمادگي 

الزم ذهني و عملي را در مقاب  يمها كسب مماييم عالوه بر كاهش امکان وقوع يمها، محوه برخورد ما برا 

تر خواهد بود. در غير اينصورت غافلگير خواهيم شد كره ايرن امرر امکران برروز موارد خطر بسيار مؤثر

عکس العم  مناسب را از ما سلب و يسيبهاي ماشي از حوادث را بسيار افزايش ميدهد. اين مطلب بره 

اين معناست كه مثال اگر به يزمايشگاه وارد ميشويم بايرد برداميم كره در ين، احتمرال امفجرار، يترش 

شاق گازها و بخارات سمي و غيره همواره وجود دارد و از اينرو هميشه بايد مکرات ايمنري سوزي، استن

 الزم را مد مظر و به هشدارهاي ايمني توجه داشته باشيم.

مرحله سوم كه همراه با مرحله دوم و در تکمي  ين مطرح ميگردد شناسايي ابزار مقابله با خطر و فرار 

طر بايد يموزشهاي الزم را دريافت كرده و پاسخ چنرين سرؤاالتي را از خطر است. يعني قب  از بروز خ

يموخته باشيم كه مح  كپسولهاي يتش مشامي كجاست؟ در هنگام خطر بايد از كجا كمك خواسرت؟ 

درب و پلکان اضطراري كجاست؟ روش استفاده از كپسول يتش مشامي چگومه است؟ يرا اگرر خطرر از 

هرر مراده حراوي  MSDSين مراده كجاسرت؟ ) MSDSد ماحيه يك ماده شيميايي خراص ميباشر

اطالعات الزم در خصوص ين ماده و شناسايي خطرات ماشي از ين و چگومگي برخورد با ايرن خطررات 

 ميباشد(.

مکته چهارم اين است كه رفتارهاي خود و طرز قرار گيري وساي  و مگهرداري مرواد را بنحروي تيييرر 

كاهش دهد. مثال قب  از امداختن چروب كبريرت افروختره بره  دهيم كه امکان بروز خطر را به حداق 

سط  زباله از خاموشي كام  شعله پنهان ين اطمينان حاص  مماييم، اگر )متاسفامه( سيگاري هسرتيم 

در حالت خواب يلودگي سيگار مکشيم، وساي  با ارتفاع زياد را كه تعادل پايرداري مدارمرد در مزديکري 

ار مدهيم، تابلوهاي سنگين را كه احتمال سقوط يمها وجود دارد برديوار مح  كار و خواب و مشستن قر

مصب مکنيم، مواد شيميايي ماسازگار را در كنار هم امبار مکنيم، مسير ترردد افرراد را از وجرود اشرياي 

مزاحم خالي كنيم و مکات ديگري از اين دست كه همگي باعث خواهند شد كه موارد برروز خطرر بره 

 در صرررورت برررروز خطرررر تلفرررات و يسررريبهاي ماشررري از ين كررراهش يابرررد.حرررداق  رسررريده و 

در يخرين مرحله بايد كمکهاي اوليه الزم را فرا بگيريم. هر فردي ممکرن اسرت در موقعيتهرايي قررار 



 3 

بگيرد كه قب  از رسيدن پزشك و متخصص، افراد مصدوم ميراز بره كمرك و يراري او داشرته باشرند. 

خامواده، مح  كار، خيابان و يا هر مح  ديگري پيش ييد. براي اينکه  اين نين موقعيتهايي ميتوامد در

بتواميم در چنين مواقعي مصدومين را از خطرات جدي ماشي از اتالف زمان تا رسامدن به مركز درمامي 

يا پزشك برهاميم، بايد از اصول كمکهاي اوليه يگاهي داشته باشيم و ين را بعنروان يکري از مهارتهراي 

 ي فرا گيريم.اصلي زمدگ

در مهايت با اميد به اينکه همواره از خطرات پيش روي در امان بوده و با برخورد صرحيح از يسريبهاي 

تفکر صحيح  -1ماشي از يمها جلوگيري مماييم يکبار ديگر پنج عم  اصلي ايمني را ياديوري مينماييم: 

در اختيرار گررفتن ابرزار  -3يشنايي با خطررات اطرراف  -2و منطقي در برخورد و پيشگيري از خطر 

 -5تييير در جهت ايمن تر ممودن رفتارها و محيط زمدگي  -4مقابله با خطر از طريق يموزشهاي الزم 

 يموزش كمکهاي اوليه 

 تعريف ايمني :

 است عوامل ايجاد حادثهو ايمني عبارت از علم و هنر پيشگيری از حادثه

 safety cultureفرهنگ ايمني 

اری تاالگو هاای رف و صال حيت ها ،ادراکات، گرايش ها، ول ارزشهافرهنگ ايمني محص

که بوسيله آن ميزان تبعيت کارکناان از سابو وشايو   ،فردی وگروهي کارکنان است

  مديريت ايمني و بهداشت سازمان مشخص مي گردد

 ديدگاه درباره فرهنگ ايمني بيان ميشود : 3  امروزه

دث ب  دامشمندان براي كنتررل زيران و كراهش يمرار حروا: تا چند دهه ق ديدگا  سخت افزاری-1

يمن ن يالت اويا ابزار وماشي  معتقد بودمد كه بايد موامع وحفاظهاي بيشتري را براي دستگاهها ساخت

 تري را بوجود يورمد ولي باز هم يمار حوادث صنعتي پايين ميامد!

تهيه رويره   رضايعات يموزش بهت در اين ديدگاه براي كنترل حوادث .كاهشديدگا  نرم افزاری: -2

برمامه ريزي مدون مورد توجره قررار گرفرت ولري براز هرم تراثير   خط مشي ها  procedure  ها

 كاهش يمار حوادث مداشت  چشمگيري در

وادث مرورد : در اين ديدگاه امسان به عنوان عام  اصلي وتاثير گذار برر حر ديدگا  زيست افزاری-3

  د ومرديريتهاي مروينايمنري فراينر -هشگران روي سيستم هاي ايمني توجه محققين قرار گفت پژو

ن كره امسرا ايمني كار كردمد تا بلکه بتوامند از احتمال وشدت بروز حوادث بکاهند .برا توجره بره ايرن

ر مورد اث وجود دارد كه قضاوت در  موجود پي يده از لحاظ روامي ورفتاريست هنوز مکات مبهم زيادي

 است خت ساختهبخشي اين روش را س

 آموزش ايمني 

يموزش ايمني است. به منظور اداره يك برمامره موفرق  يکي از عوام  كليدي در برمامه ايمني سيستم،

 ,وظايف ومسؤليت هاي مناسب مررتبط برا ايمنري سيسرتم شركت كنندگان بايد در رابطه با مفاهيم،

 سيستم هاي ايمني، ايمني سيستم،اعضاي گروه كاري  يموزش ويژه اي براي مديريت، يموزش ببينند.
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تکنسين ها ، مهندسان وهمه كسامي كره در هردايت ايرن برمامره فعاليرت  بازرسان ،كنترل كنندگان،

  0مياز استمورد دارمد، 

ازهرا بايد مي اولين گام يماده سازي براي يموزش يك گروه ، اجراي يماليز ميازهاي يموزشي است . مربي

  ي از موارد زير داشته باشد:اطالعان كافراتشخيص دهد و 

 ميزان دامش شركت كنندگان در برمامه يموزشي   -

 وظايف شركت كنندگامي كه با دامش ايمني سيستم در ارتباط هستند   -

 زمينه ،تجربه وتحصيالت شركت كنندگان در برمامه يموزشي   -

  استدر گذشته براي شركت كنندگان فراهم شده هايي كه  يموزشي  -

 ر مديريت راجع به ايمني سيستم ويموزش مظ -

  مستند سازي يموزشي يك جزء ضروري يموزشي مخصوصا براي يموزش ايمني است . -

 اصول ايمني
 ايمني يك  كارگاه به موارد ذي  بستگي دارد:

برخوردار است, سراختمان هرا و خروجي هاي مطمئن مح  كار ايمن: مح  كار ايمن  از ورودي و   -

راي مقاومت كافي در مقاب  شرايط معمول و غير معمول  و اضطراري مث  زلزله, سري  و تاسيسات دا

غيره مي باشند, راه امدازي, بهره برداري و متوقف كردن دستگاه ها و تاسيسات به گومه اي اسرت كره 

  .براي سالمت افراد و محيط زيست خطري مدارد

وله: عالوه بريمکه الزم است كاركنان از مظر فيزيکي تناسب توامايي ها و لياقت كاركنان با وظائف مح  -

و ذهني توامايي امجام امور روزمره و برخورد با حوادث احتمالي را داشته باشند بايستي به طور مرداوم 

 تحت يموزش هاي توجيهي شيلي قرار گيرمد.

اوليره از  هرايدر طراحي ايمنري مسرائ اگرچه رعايت  مظارت و مميزي مداوم سيستم هاي ايمني: -

بايرد چنردين برابرر  اهميت بااليي برخوردار است و اگر طرحي ذاتا ايمن مباشد براي ايمرن كرردن ين

كفايت ممي كند و در تمامي مراح  اجررا ترا  هزينه كرد ولي صرف رعايت ابن اصول در طراحي اوليه

  .شود پياده ايمني بايد مسائ  امتها

وادث: در پي هر حادثره و خسرارت پريش از يمکره بره فکرر مطالعات پژوهشي در مورد اتفاقات و ح -

پيداكردن مقصرين و اعمال مجازات باشيم بايد در امديشه يافتن و رفع مقراط ضرعف سيسرتم برود ترا 

 بتوان از تکرار حادثه جلوگيري ممود.

 مشاركت كاركنان و ايجاد امگيزه در ك  سيستم: ايمني تنها در صورتي قاب  حصول است كه عرالوه -

بر ايجاد مح  كار ايمن, و تدارک سيستم هاي ايمني همه ميروها از يگاهي و امگيزه كافي براي رعايت 

اصول ايمني  برخوردار باشند. بسياري از حوادث براثر غفلت يکنفر اتفاق مي افتند اگر چه همگري در 

 عواقب وخيم ين سهيم امد.

 سيستم مديريت ايمني 

مرنظم بره ايمنري بره صرورت سيسرتماتيك و صرريح بره همرراه  سيستم مديريت ايمني يك رويکرد

باشد. به مامند تمام سيستمهاي مرديريتي، سيسرتم  فرايندهاي جامع براي مديريت ايمن خطرات مي

مديريت ايمني ميز براي دستيابي به اهداف ايمني، برمامه ريزي و امدازه گيري كارايي ين، ايجاد شرده 
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ر و پود يك سرازمان قررار دارد و بخشري از فرهنرگ و روشري كره است. سيستم مديريت ايمني در تا

 باشد. مي دهند، كاركنان وظايفشان را امجام مي

 چهار ركن يك مديريت ايمني عبارتند از:

 شود: ديريت ايمني با فلسفه مديريت شروع ميم - فلسفه

 تصديق بر وجود هميشگي تهديد ايمني،        ·

 سازمامي،ايجاد استامداردهاي         ·

 تأكيد بر اينکه ايمني وظيفه يکايك افراد است.        ·

 گومگي دستيابي به ايمني:تعيين چ - خط مشي 

 ها، ها ،اختيارات و پاسخگويي شرح واضحي از مسئوليت        ·

هراي  ايجاد ساختار و فرايندهاي سازمامي جهت يکپرارچگي اهرداف ايمنري برا تمرامي جنبره        ·

 عملياتي،

 ايجاد دامش و مهارتهاي مورد مياز براي امجام كارها،        ·

 ستورالعملهاي امجام وظايف، تدوين شده توسط سازمان، جهت اجراي خط مشي:د - ها رويه

 شفاف سازي وظايف و چگومگي امجام ين براي همه افراد،        ·

 وجود برمامه ريزي، سازمامدهي و كنترل،        ·

  مظارت، ارزيابي فرايندها و وضعيت ايمني،امجام         ·

 فتد:ا يم ه به صورت واقعي در كار اتفاق مي -فعاليت 

 پيروي از دستورالعملهاي موثر و كاريمد،        ·

 شود، اجتناب از قصوراتي كه باعث كاهش ايمني مي        ·

  ه،اخذ اقدام اصالحي مناسب به هنگام شناسايي عوام  تهديد كنند        ·

 كننرد، ها و ساختار سازمامي كه سيسرتم مرديريت ايمنري را در داخر  سرازمان تثبيرت مري فعاليت

ازمامهاي سرها همکاري دارمد. در  امد. تمامي كاركنان در ايمن سازي سازمان و فعاليت شناسايي شده

بايسرتي  بزرگ فعاليتهاي مديريت ايمني در برخي واحدها مشهودتر از ديگر واحدها است، اما سيستم

اجررا و  به صورت روش ايمن امجام كارها در سراسر شركت به صورت يکپارچه درييد. اين امر بوسريله

 شرود، دسرت يرافتني هراي كاريمرد مري خط مشي ايمني كه منتج به اجراي رويه پشتيبامي پيوسته

 خواهد بود.

 . برخي از خطرات و مخاطرات مهم ايمني و بهداشت شيلي

 الف ( سقوط اشياء •

 ب ( سقوط افراد   •

 ج ( تشعشعات خطرماک ) مظير راديوگرافي (  •

 د ( يلودگي محيط كار ، رستوران ها و دستشويي ها  •

 ه ( برق گرفتگي  •

 يتش سوزي و ( •

 ز ( بالياي طبيعي  •
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 ح ( كار با ماشين يالت خطرماک مظير پرسها ، اره ها و ماشين كاري  •

 جامد ط ( مواد خطرماک و سمي اعم از مايع ، گاز و  •

 ي ( حم  و مق  افراد و اشياء  •

 بهداشت حرفه اي ايمني و اصول 

 بهداشت حرفه ای عبارت است از : 

 شاغ  مارتقاء و حفظ باالترين درجه از سالمت جسمي، روحي، اجتماعي شاغلين در كليه         §

 ست مراقبت از شاغليني كه سالمت يمان در معرض خطرات ماشي از شرايط كار ا        §

 كندمراقبت از شاغليني كه عوام  زيان يور، سالمت يمان را در محيط كار تهديد مي        §

 هدف از خدمات بهداشت حرفه اي 
هرا، هاي ماشري از كرار، پيشرگيري از معلوليتاز بيماري تامين ايمني، بهداشت محيط كار، پيشگيري

امگيرزه  رور و بران است. وجود ميروي كار سالم، بااستفاده بهينه از توان ميروي كار و تامين رفاه شاغلي

 شود بعالوه بهره وري و كيفيت كار و توليدعام  كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي

 پايدار است را ميز به همراه دارد. سالم كه ضامن توسعه

مراح  مختلفي تشرکي  بهداشت حرفه اي شناسايي است و از ايمني و  اوّلين قدم در عمليّات اجرائي

گردد. بازديد اوّليه، تشخيص فرييند، تعيين منابع خطر و مزاحم، تخمين شردت خطرر و افرراد در مي

معرض . . . با امجام اين مرحله، طي يك بازديد مقدماتي، خصوصيات كلي كار، محيط كرار شناسرايي 

حسب كار، مواد و تجهيزات بکار گرفته  شود. مواد اوّليه، مواد بينابيني، و توليد مهايي شناسايي و برمي

  شده، منابع احتمالي خطر تعيين و متعاقبا با در مظر گرفتن شدّت خطر، افراد در معررض، مروع كرار

(Work Load)  اولويت بندي شده و مقدمات اجرائي مرحله بعدي، كه امردازه گيرري اسرت فرراهم

 شود.مي

سبي عام  زيان يور است. بدين منظور ممکن اسرت پس از مرحله شناسايي، تعيين حدود مگام بعدي 

و يا با استفاده از وسائ  سراده اي تفاده از تجربيات خود عم  ممايد كارشناس بهداشت حرفه اي با اس

گرردد و اقردام هرا تعيرين ميهاي شيميايي و حدود مسربي ينموع يلودگي  Detector tube  مامند

 باشد.عملي تعيين ميزان يلودگي مي بعدي، تعيين و فراهم كردن ابزار و روش

گيرد كه هر يرك بره موبره خرود بره امدازه گيري معموال به دو صورت محيطي و بيولوژيك صورت مي

 ييد.اشکال مختلف به مورد اجرا در مي

هاي محيطي و بيولوژيك به تنهايي وبه صرورت مجررد معنري و مفهرومي اعداد حاص  از امدازه گيري

هرا، مرورد تفسرير و تجزيره و تحلير  قررار داد. برر همرين اسراس ها را برا ميزانينمدارمد و بايد كه 

 گردد.هاي بهداشت حرفه اي مطرح مياستامدارد

وجود هر عام  به اصطالح زيان يور در هر امدازه و مقدار براي سرالمت افرراد در معررض، خطرمراک و 

 Threshold Limit)  اساتاندارد حد تعيين شاد زيان يور مخواهد بود مگر يمکه ميرزان ين از 

Volume) سااعت  8توانند به مدت است که اکثر افراد معمولي مي بيشتر باشد و ين مقرداري

 .ها بدون نگراني در معرض آن قرار گيرندساعت در هفته برای سال 40در روز و 
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هرا در ز بيماريسراتوامد زمينه هاي جسمي افراد مياگر چه در مواردي موع كار )سختي كار( و قابليت

 شرايطي كه حتي عام  زيان يور در حدي كمتر از استامدارد است ميز باشد.

هاي مربوطه و با در مظر گرفتن شرايط كرار، با استامدارد پس از مقايسه و تطبيق ميزان عام  زيان يور

 ييد.هاي جسمي و فيزيولوژيك افراد، اقدامات كنترلي به مورد اجرا در ميقابليت

 وال اقدامات کنترلي شامل موارد زير است : معم

ه ممايند و جايگزيني منابع كم خطر به موعي كه برجايگزيني )حذف منابعي كه ايجاد خطر مي        ·

 فرييند كار لطمه اي وارد مياورد( 

 اردر معرض  محصور كردن )قرار دادن منابع خطرساز در محدوده هاي بسته اي كه تعداد افراد        ·

 يا حذف ممايد(  به حداق  ممکن رسامده و

يزان هاي جامبي در منابع توليد يلودگي، مترميم و بهبود )كه از طريق اجراي يك سري فعاليت        ·

 يابد( ها كاهش ميين

 ايجاد فاصله و موامع         ·

 تهويه         ·

 وسائ  حفاظت فردي استفاده از         ·
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 ميايي محيط كار عوامل زيان آور شي
مواد شيميايي مختلف خصوصيات و ميزان سميت متفاوتي دارمد. مواجهه برا مرواد شريميايي سرمي، 

توامد منجر به اثرات مختلفي شود كه شدت يمها با توجه به راه مواجهه )تنفسي، پوستي و گوارشي( مي

 و ميزان تماس، متفاوت خواهد بود.

دامات ميزان ريسك براي استفاده كنندگان، مشخص شده و اق در ارزيابي ريسك مواد شيميايي سمي،

ها و قوامين شود. بر اساس دستورالعم الزم براي محافظت پرسن  در برابر مواد شيميايي، پيشنهاد مي

اشرته دجاري كشور، كارمندان و كارگران صنايع بايستي در شرايط ايمن برا مرواد شريميايي مواجهره 

 اسرتفاده ين وظيفه مهم، بايستي از كليه مواد شيميايي كره در محريط كرارباشند. در راستاي امجام ا

هاي كنترلي اتخاذ شده، ارزيابي دقيقري شومد، از طريق شناسايي و ارزشيابي مخاطرات يمها و روشمي

 به عم  ييد. 

شاناخت خرارات به طور كلّي هدف از امجام ارزيابي ريسك مواد شريميايي عبارتسرت از :       (1

 شود.مي  ي از تمام مواد شيميايي که در محيط کار استفاد ، انبار و يا حمل و نقلناش

  و گوارشي ارزيابي ميزان مواجهه كاركنان با مواد شيميايي خطرماک از طريق تنفسي، پوستي      (2

 ارزيابي ميزان كفايت اقدامات كنترلي در دسترس      (3

 يسك بااليي براي سالمتي كاركنان دارمدكه ر (Task) مشخص كردن وظايفي      (4

 پيشنهاد اقدامات كنترلي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك      (5

 تعيين ضريب مخاطره 
. مخاطرات ماشي از يك ماده شيميايي به ميزان سميّت و محوه مواجهه بستگي دارد. ضريب مخراطره 

(. روش ديگرر تعيرين ضرريب 1دد )جدول توامد با توجه به تأثيرات سمّي مواد شيميايي تعيين گرمي

) Lethalو غلظرت كشرنده  ) LD 50%Lethal Dose =50(مخراطره از طريرق دوز كشرنده 

)50= LC 50%Concentration   (. الزم به ذكر است كه اطالعرات 2مواد شيميايي است )جدول

 يورد.بدست  (MSDS) توان از شناسنامه ايمني مواد شيميايي ذكر شده در جداول را مي

 قدامات اصالحي ا
دارد  اگر ارزيابي مشان دهد كه امجام وظيفه در يك شري ، ريسرك زيراد و قابر  تروجهي وجرود      

 توامرد در زمينرهاقدامات اصالحي مناسبي براي ين شي  بايستي در مظر گرفته شود. اين اقردامات مي

 هاي زير صورت بگيرد:

يايي حذف يا كاهش ريسك ، مظير جرايگزيني مراده شريمامتخاب اقدام اصالحي مناسب براي       (1

 هاي مديريتي و تامينسمي، مصب و راه امدازي سيستم تهويه موضعي يا تهويه ترقيقي، اجراي كنترل

 وساي  حفاظت فردي؛

 برمامه ريزي دوره هاي يموزشي را براي كاركنان ؛      (2

 ممومه برداري از هواي محيط كار ؛      (3

 ستفاده از متايج معاينات پزشکي ؛ا      (4

 (2هاي اجرايي يمها )هاي اوّليه و روشتجهيزات مربوط به شرايط اضطراري و كمك بررسي     (5
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 ر ضريب مخاطره1جدول 

 توضيح دسته بندی خرر/تاثير مثال از مواد شيميايي
ضريب 

 مخاطر 

كلريررد سررديم، بوترران، 

بوتيرر  اسررتات، كلسرريم 

 كربنات

 رات مامطلوب بر سالمتيبدون تاثي -

جعرره مرا 2( )برره پيوسررت A5 (ACGIHسرررطان زايرري  -

 شود(

 جزء مواد سمّي و مضر ميست -

1 

اسررتن، بوترران، اسررتيك 

، ممررك برراريم، %10اسرريد

 غبار يلومينيم 

 رات مامطلوب بر مخاط و پوست )بدون شدت زياد(تاثي -

 A4 (ACGIH)سرطان زايي  -

 وستراي پايجاد حساسيت و تحريك ب -

2 

تولرروئن، زايلررن، بوتامرر ، 

اسررررتالدئيد، اسررررتيك 

 اميدريد، يميلين 

  سرطان زايي و جهرش زايري در امسران يرا حيروان امکان -

 )هنوز اطالعات كافي دراين زمينه ارائه مشده(

 A3 (ACGIH)سرطان زايي  -

 2B(IARC)گروه  -

 (pH>9<11يا  pH>3<5ماده خورمده ) -

 ي مواد مضردتحريك تنفسي و جزء طبقه بن-

3 

فرمالدئيد، كادميم، متيلن 

كلرايررد، اكسرريد اترريلن، 

-3و1اكريلررررو ميتريرررر ،

 بوتادين

حتمال سرطان زايي، جهش زايي و اختالالت ژمتيکي )برر ا -

 اساس مطالعات امجام شده بر روي موجودات يزمايشگاهي (

 A2 (ACGIH)سرطان زايي  -

 2A(IARC)گروه  -

 B (NTP)گروه  -

 (pH>5/11<14يا pH>0<2خورمده ) ماده خيلي -

 ماده سمي -

4 

بنررزن، سرررب، ارسررنيك، 

برررليم، وينيرر  كلرايررد، 

 جيوه، كريستال سيليکات

 ن سرطان زا، جهش زا و بامي اختالالت ژمتيکي در موزادا  -

 A1 (ACGIH)سرطان زايي  -

 (IARC)1گروه  -

 A (NTP)گروه  -

 ماده خيلي سمي -

5 
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 هاي گازي طبقه بندي آالينده

 ن است برهيئروس  ها : يئروس  ها ذراتي كم وزن و در هوا به حالت معلق مي باشند. ذرات معلق ممک

ذرات  صورت غبار، دود ميست و دود غليط )فيوم( باشند. يئروس  يك اصطالح كلي است كه به تمرام

 .ريز اعم از مايعات و جامدات كه در اتمسفر پخش و پراكنده امد، اطالق مي شود

يکررون م 200ترا  1: به مواد معدمي اشکال مامنظم معلق در هوا يا به ذراتي كره داراي Dust)غبار )

 يينردهاييقطر باشند، اطالق مي شود. غبار تحت تاثير ميروي ثق  رسوب مي مماينرد. غبرار در اثرر فر

نگها مظير خرد كردن، يسياب كردن، ساييدن و هم نين توسط خرد شدن و متالشي شدن طبيعي س

 و خاک ايجاد مي شومد.

ون، غبرار درشرت ميکر 100ميکرون، غبارريز و ذراتي با امدازه بزرگتر از  100ذراتي به امدازه كمتر از 

 ميکرون با چشم غيرمسلح قاب  رويت مي باشند. 50ماميده مي شومد. ذرات بزرگتر از 

 ميکرون    20<ذرات غبار حاص  از خرد كردن و يسياب كردن 

 ميکرون  80-3فراز از دودكش  خاكستر

 ميکرون  120-10غبار سيمان 

 ميکرون  200-1غبار ريخته گري 

ي شرود تا يك ميکرون اطالق مر 5/0ذرات خيلي ريز كربن با امدازه  به (: دود يئروس Smokeدود )

 كه در اثر 

 احتراق ماقص ذرات يلي مظير زغال سنگ، چوب و غيره توليد مي شود. 

به مواد قيري يغشرته شرده  ميکرون كه 10-1ده به اجتماع ذرات كربن داراي امدازه : دو sootدوده 

 امد و به 

 علت احتراق ماقص مواد كربن دار تشکي  شده امد، اطالق مي شود.

بعد  گازي كه دود غليظ )فيوم ها( : دود غليظ به ذرات ريز جامد كه در اثر تراكم يا كندامسيون حالت

 از تبخير 

 ي باشد. ميکرون متيير م 1تا  03/0شده امد، اطالق مي شود. امدازه ذرات فيومها از  مواد تشکي 

ود. شر( : ميست، يئروسلي از قطرات مايع است كه در اثر مايع شدن بخارات حاص  مي mistميست )

 ميکرون متيير مي باشد. 500تا  40امدازه ميست هاي طبيعي بخار يب از 

قاب   وفته مي شود. مه ميستي است كه حالت مايع ين، يب مي باشد : به ميست يب، مه گ (fog)مه 

 رويت است.

 ( دوده اي كه به مه افزوده شود، مه دود ماميده مي شود.smogمه دود )

ود مري اسپري : اسپري شام  قطرات مايع است كه در اثر ريزشدن مايع هايي مظير يفت كشها به وج

 ون متيير است.رميک 1000-10ييند. امدازه ذرات اسپري 

براسراس  بخار: شک  گازي مواد است كه به طور عادي به حالت مايع يا جامد در طبيعت وجود دارمد،

 تركيب شيميايي يالينده هاي معدمي گازي شک  به صورت زير طبقه بندي مي گردمد :
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-1 تركيبات گوگردي : زغال سنگ و مفت حاوي گوگرد بصورت ماخالص مي باشند. زغال سنگ حاوي

كسريد اگوگرد مي باشد. هنگام احتراق سوخت، گوگرد موجود در ين ميسوزد و در متيجه گاز دي  5%

و  3SO گوگرد و هم نين تري اكسيد گوگرد توليد مي شومد. در ميان اكسريدهاي گروگرد غلظرت 

2SO : در اتمسفر غالب مي باشند 

2SO  ننرده كد منتشره از منابع يلوده )دي اكسيد گوگرد(: دي اكسيد گوگرد مهمترين اكسيد گوگر

 مي باشد. دي اكسيد گوگرد گازي بي رمگ، غيرقاب  احتراق و غيرقاب  امفجار است.

در  2SOدر هوا سبب احساس مزه مي گردد. گراز  PPM1تا  3/0دي اكسيد گوگرد در غلظتهايي از 

ثر وقوع اتمسفر در ا 2SOبوي محرک و سوزامنده تند دارد. مقداري از گاز  PPM3غلظتهاي بيشتر از 

ي تبدي  م فرايندهاي كاتاليزوري و فتوشيميايي به تري اكسيد گوگرد. يا اسيد سولفوريك و ممکهايش

ي ريره مي توامد سيستم تنفسي فوقامي را تحريك ممايند و به قسمتهاي عمقي داخلر 2SOگردد. گاز 

 ها حم  شود. 

يابرد  همراه با دي اكسريد گروگرد امتشرار مري(: معموالً تري اكسيد گوگرد 3SOتري اكسيد گوگرد )

سرريعاً برا رطوبرت اتمسرفر تركيرب و اسريد سرولفوريك ايجراد مري  3SOترا  درصرد(  1)غلظت از 

 از اتمسفر شستشو مي شومد. SO 2SO,3ممايد.هنگام بارمدگي 

(: سولفيد هيدروژن گازي بردبو اسرت كره طري تجزيره بيولروژيکي بره روش S2Hسولفيد هيدروژن )

 ازي و هم نين از كارخامه هاي كاغذ سازي و غيره توليد مي گردد.بيهو

فلزي  سولفور يهن كه به عنوان يك ماده يتش زا شناخته مي شود بيشتر در جداره يسولفور آهن: 

 همرراه H2Sظروف پااليشگاهي و خطوط امتقال گازي تشکي  مي شود كه در معرض دائمي گازهاي 

ر دركرت گراز حريج اين ذرات سولفوري از ديواره ها جدا شده و در مسير با گاز ترش قرار دارمد. به تد

 داخ  فيلترها و يا بسترهاي كاتاليستي رسوب گذاري مي كنند. 

سروزي اين مواد به محض قرار گرفتن در معرض اكسيژن هوا سريع واكنش مشان داده و شروع به كند

 وپرك رامريتف محتوي كاتاليست ها و يا زمان د. بنابراين هنگام باز كردن درب فيلترها و ظرونمي كن

 از شرعله در ايستگاه هاي دريافت توپك بايد تمهيدات خاص ايمني و مراقبت هاي ويژه رعايت شود تا

 ور شدن ين ها و خطرهاي ماشي از ين پيشگيري گردد. 

ع ( يالينرده هراي اوليره اي مري باشرند كره از صرنايNO2NO,تركيبات ميتروژن: اكسريدهاي ازت )

NO3, NO3O2N ,2 ,در اتومبي  ها منتشر مي شومد. هفت موع ازت )  پتروشيمي و احتراق سوخت

4O2, N5O2O, N2NO. N وجود دارمد كره سره اكسريد يعنري اكسريد ميترروس )O2N اكسريد ،

 در اتمسفر تشکي  مي شومد. 2NOو دي اكسيد ميتروژن  NOميتريك 

از در كه معموال در اتمسفر يافت مي شود. اين گر (: گازي بي رمگ و بي بوستO2Nاكسيد ميتروس )

اثر فعاليت بيولروژيکي خراک ايجراد مري شرود. ميکروارگاميسرم هراي موجرود در خراک مري توامنرد 

مي شود.  O2Nپروتئينهاي ميتروژن دار را به گاز ميتروژن تجزيه كنند كه سپس با اكسيژن تبدي  به 

O2N  يرت دارد، شود. اما اين گاز در شيمي يلودگي هروا اهمبه عنوان يك يلوده كننده هوا تلقي ممي

 O2N كه گاز يلوده كننده مهمي است، تبدي  مي شود. هم نين NOزيرا به وسيله تفکيك موري به 

 به گاز خنده يور و بيهوش كننده معروف است. 



 12 

براال  (:گازي بي رمگ و بي بو است كه تحت فرييندهاي احتراق با درجه حررارت NOسيد ميتريك )كا

فر تشکي  مي گردد. اكسيد ميتريك در حالت طبيعي يالينده محسوب ممي شرود. ايرن گراز در اتمسر

ه برمسربت  NOيلوده از طريق واكنشهاي فتوشيميايي به گاز دي اكسيد ميتروژن تبدي  مري گرردد. 

O2N  رجرهدبه مقدار بيشتري توسط اتومبي  بداخ  اتمسفر منتشر مي شود. در فراينرد احترراق برا 

تبردي  و  2NOدر اتمسرفر بره يسرامي بره  NOطبق واكنش زير تشکي  مي شرود.  NOحرارت باال 

 اكسيد مي گردد.

ننرده ك(: گازي بي رمگ، قهوه اي تند و داراي بوي سوزش يور و تحريك 2NOدي اكسيد ميتروژن : )

را  خورشيد ژي مورمي باشد. گاز دي اكسيد ميتروژن براي مواد خورمده و امسان سمي است. اين گاز امر

كسريد جذب مي كند و يغازگر واكنشهاي فتوشيميايي است كه منجر به توليد مه دود مي شود. دي ا

يد ميتروژن از طريق احتراق سوخت و كارخامه هاي اسيد ميتريك سازي منتشر مري شرومد. دي اكسر

ب، ياي زيرر در ميتروژن از هوا سنگين تر است و به يسامي در يب ح  مي گردد كره مطرابق واكنشره

 اكسيد ميتريك و اكسيد ميتروس تشکي  مي دهد.

ي رمرگ، ( : منوكسيد كربن يك يالينده اوليه است كه گازي بCOمنواكسيد كربن )  تركيبات كربني:

ن مواد كررب)بي بو و بي مزه مي باشد. منشاء منواكسيد كربن در اتمسفر عمدتاً احتراق ماقص سوختها 

 يك و معموالً باشد. منواكسيد كربن گاز خيلي سمي است از اگزوز اتومبيلها ميمتشار دود دار( بويژه ا

 گاز خفه كننده مي باشد. 

، سميت منوكسيد كربن بخاطر مي  تركيبي اش با هموگلوبين خون كه ماق  اكسريژن در بردن اسرت

 مي باشد. 

 :ثيرات گاز مونو اكسيد كربن بر بدن انسان بر حسب غلظت أت

 PPM زمان مشامه ها

  بيشررترين حررد مجرراز كرره توسررط 

OSHA تعيين شده است 

 35 ساعت 8

 200 ساعت 3تا  2 سر درد، خستگي، تهوع و گيجي

 400 ساعت 2تا  1 ساعت 3سر درد جدي، مرگ بعد از 

گيجي، تهوع ، تشنج . بيهوشي بعرد از 

 ساعت 3ساعت و مرگ بعد از  2

 800 دقيقه 45

 1از سردرد، گيجي و تهوع، مرگ بعرد 

 ساعت

 1600 دقيقه 20

 1سردرد، گيجي و تهوع، مرگ بعرد از 

 ساعت

 3200 دقيقه 10تا  5

 25سردرد، گيجي و تهوع، مرگ بعد از 

 دقيقه 30تا 

 6400 دقيقه 2تا  1

 12800 دقيقه 3تا  1 مرگ
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. ، فراوامترين گراز يلروده كننرده جرو در اغلرب منراطق شرهري اسرت2COگازمنوكسيد كربن بعد از 

 است.4CHجوي، احتماالً اكسايش متان  COهمترين منبع به وجود يورمده م

ف (: دي اكسيد كربن همراه با منواكسيد كرربن توليرد مري شرود. امرا بررخال2COدي اكسيد كربن )

ي منوكسيد كربن، دي اكسيد كربن بعنوان يك يالينده محسوب ممي شود. احترراق سروختهاي فسريل

ماشري از  2COطبيعي سبب امتشار دي اكسيد كرربن مري گردمرد.  مظير زغال سنگ، مفت و گازهاي

ي اكسيد دميليون سال گذشته تاكنون در باالي زمين تجمع يافته امد. وقتيکه غلظت  500احتراق از 

 كربن اتمسفر افزايش مي يابد، درجه حرارت هواي سطح زمين ميز افزايش مي يابد. 

يرد مفرت و اوليه اي هستند كه از طريرق يالينرده هراي تولهيدروكربنها: هيدروكربن ها، يالينده هاي 

و  رار مايعاحتراق ماقص سوخت هاي مظير بنزين و گاز و غيره وارد اتمسفر مي شومد. هيدروكربنهاي ف

ن ر هوازيادگازي شک  مهمترين يالينده هاي هوا در اتمسفر مي باشند. حضور هيدروكربنها به تنهائي 

ترروژن ا طي واكنشهاي شيميايي با حضور مور خورشريد و اكسريدامهاي مييور ميست بلکه هيدروكربنه

  ي باشند.ممنجر به توليد اكسيدهاي فتوشيميايي مي شومد كه اين اكسيدامهاي فتوشيميايي زيان يور 

مي و سرتركيبات فلوئورايد: هنگامي كه فلوئور به حالت عنصرر وجرود داشرته باشرد، مراده اي بسريار 

ممکرن  ئورايردهالوئور معموالً به عنوان يالينده هوا در اتمسفر وجود مردارد امرا فلوخورمده مي باشد. ف

از مظرر  است به شک  گازي يا همراه با ذرات معلق وارد اتمسفر گردد. تمرام تركيبرات حراوي فلوئرور

. اشدمدک مي بشيميايي فعال و واكنش پذير مي باشند. بنابراين غلظت فلورايد در اتمسفر غير يلوده، ا

 درمنراطق اما صنايعي كه فلوئور توليد و منتشر مي ممايند، مقش اصرلي در افرزايش مقردار فلوئورايرد

ت ز تركيبرامجاور صنايع بعهده دارد. صنايعي مظير كودسازي، يلومينيوم سازي، فوالد سازي و غيرره ا

 حاوي فلوئورايد استفاده مي ممايند. 

 :ساير آالينده هاي ديگرهوا
 - ايفت كش ه - دي اكسيد ميتروژن - يتريكاكسيد م - متان - سولفات - ميترات - ورفلوئ - يموميوم

 - بنزوپيرن - يبات يليبنزين قاب  ح  در ترك -يزبست ها - ذرات يلرژي زاي هوا - دي اكسيد گوگرد

 ذرات معلق - يفت كش ها

 مركاپتان  
ان خامگي و تجاري عرضره مري طبيعي كه به وسيله شبکه هاي شهري منتق  و به مصرف كنندگ گاز

شود بايد به حدي بو دار باشد كه اگر گاز مشت يافته در فضا به مقدار يك پنجم حد پايين امفجار خود 

برسد، قاب  تشخيص باشد، لذا به گاز كه در حالت طبيعي خود فاقد بو است به مقدار معين مواد بودار 

دار است داراي بوي بسيار بدي است و بره دلير  مركاپتان جزو تركيبات يلي گوگرد  افزوده مي شود.

همين ويژگي در صورت هرگومه مشتي گاز حس بويايي تحريك شده و تشخيص داده مي شود. فرمول 

مشان دهنرده  Sمشان دهنده بنيان ئيدروكربوري و  Rاست كه  R-SHها  مركاپتانشيميايي عمومي 

ايرزو پروپير  مركاپتران اسرت كره از خاصريت  متداول ترين امواع ين بوتي  مركاپتران و گوگرد است.

بوداركنندگي زيادي برخوردار مي باشد. معموال براي به دست يوردن خواص مطلوب تر از مخلروط دو 

يا چند موع مركاپتان با مسبت هاي معين استفاده مي گردد. به طرور مثرال مركاپتران مصررفي برراي 

« ان.پي.ام»و ده درصد« تي.بي.ام»، ده درصد «اميي.پي.»تزريق به گاز طبيعي شهري از هشتاد درصد 
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تشکي  يافته است. استنشاق اين مواد به ميزامي كه در گاز طبيعي تزريق مي شرود اثرر سرويي برراي 

 امسان مدارد ولي در غلظت هاي زياد و محيط هاي بسته بسيار سمي و خطرماک است. 

وبررو رشرايط كاري با ايرن گومره مرواد  شهرها به مقتضاي« سي.جي.اس»افرادي كه در ايستگاه هاي 

ظيرر هستند الزم است در زمان تزريق مواد به داخر  دسرتگاه برودار كننرده از حفاظرت كننرده هرا م

اد دستکش پالستيکي، عينك مخصوص مواد شيميايي و ماسك تنفسي مناسب استفاده كنند و اگر مو

و  تشو دادهبايد فوري مح  را با يب شس بودار كننده به هر علتي با پوست و يا چشم تماس پيدا كند،

 در صورت ادامه ي سوزش و يا خارش به پزشك مراجعه كنند. 
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 لوزي شناسايي خطر 
ون چرخطرات مواد شيميايي توأم با ازدياد مصرفشان در صرنايع مختلرف افرزايش يافتره و از طرفري 

ذير پرراي هرر شرخص امکران بخاطرسپردن خطرات مواد شيميايي گوماگون و چگومگي مقابله با يمها ب

مره ميست .بنابراين جهت سهولت در مورد يگاهي از خطر هر مراده شريميايي از يرك لروزي چهرار خا

شود . تا هر شخصي با توجه به يشنايي قبلي با مشخصات اين لوزي از چگرومگي خطررات استفاده مي

 ين ماده شيميايي يگاه گردد.

 لوزی خرر

 .لوزي خطر داراي چهار خامه است 

 رمگ قرمز براي خامه باال ) قابليت اشتعال (         §

 رمگ يبي براي خامه سمت چپ ) خطرات بهداشتي (         §

 رمگ زرد براي خامه سمت راست ) قابليت فع  وامفعال شيميايي (         §

   ) خطرات خاص ( باشد به رمگ بدمه محموله مي رمگ و يا اينکهخامه پايين بي         §

  

  
  

نج پرايي ( به ) قابليت فع  و امفعال شيميايي . قابليت اشتعال . خطرات شيمي هر كدام از موارد فوق 

خطرري و مشران دهنرده بي( بطوريکه درجره صرفر  4تا درجه  شومد ) از درجه صفردرجه تقسيم مي

 باشد .مشان دهنده خطر بسيار شديد مي 4درجه 

       . اين درجه بندي در مورد خطرات خاص وجود مدارد 

 قابليت اشتعال مواد شيميايي 

الرت گرردو گازهاي شديدا قاب  اشتعال و مايعات بسيار فرار قاب  اشتعال و موادي كره در ح :4درجه 

 .اسيد پيکريك -استالدئيد –ط امفجاري ميدهند. مامند: سولفيد هيدروژن غبار در هوا تشکي  مخلو

فر سفيد فس –مايعاتي كه تقريبا در حرارت مرمال مشتع  ميشومد. مامند: هيدروكسي  امين  :3درجه 

 استايرن . –

رات مايعاتي كه جهت مشتع  شدن بايد مقداري حرارت ببينند و جامرداتي كره توليرد بخرا :2درجه 

 فرم الدئيد. –مفتالن  –اشتعال مينمايد. مامند: اسيد استيك قاب  

 روي . –سولفور  –موادي كه قب  اشتعال بايد حرارت ببينند. مامند: گليسيرين  :1درجه 

  فوريك اسيد سول –پراكسيد سديم  –موادي كه مشتع  مميشومد . مامند : اسيد ميتريك  درجه صفر :
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 خطر بهداشتي مواد
شرد و ت بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر روي سالمتي امسان مي بامنظور از خطرا

 باشد :مفهوم درجات پنجگامه ين بشرح زير مي

توامد سبب مررگ شرود مامنرد هيردروژن سرياميد موادي كه مقدار كمي از بخارات يمها مي  :4درجه 

HCN   
  H2Sد سرولفيد هيردروژن مامنر  دالعراده برراي سرالمتي دارمرموادي كره خطررات فوق : 3درجه 

 Pفسفر سفيد   NaOHهيدرواكسيد سديم 

  C2H4Oمرروادي كرره بررراي سررالمتي خطرمرراک هسررتند . مامنررد اكسرريد اترريلن  : 2درجااه 

 C10H8 مفتالين

 Caموادي كه خطرات كمي براي سالمتي دارمد . مامند كلسيم  :1درجه 

كننرد . برمرز. فسرفر اي سالمتي توليد مميمو ادي كه تحت شرايط حريق ميز خطري بر درجه صفر :

 قرمز 

  
 قابليت فعل و انفعال شيميايي 

 ست اميزان پايداري و تركيب ماده شيميايي با يب را مشان داده و تقسيم بندي ين بصورت زير 

نرد اسريد موادي كه در حرارت و فشار معمولي قادر به تجزيه يا واكنش امفجاري است . مام :4درجه 

 تري ميترو تولوئن  پيکريك و

ا حرارت موادي كه قادر به تجزيه يا واكنش امفجاري بوده ولي جهت اين عم  به چاشني ي : 3درجه 

  fكافي مياز دارمد . مامند فلوئر 

 شود ميموادي كه در حالت عادي ماپايدار بوده و تيييرات شيميايي يا فته ولي منفجر م :2درجه 

 ويدار شرومد ي پايدار بوده ولي در حرارت و فشار باال ممکن است ماپاموادي كه درحالت عاد:  1درجه 

  zبا يب واكنش ممود ه ) ولي مه بشدت ( امرژي يزاد ممايد مامند روي 

دهند .مامند موادي كه در حالت عادي حتي در شعله پايدار هستند و با يب واكنش ممي  درجه صفر :

   ذغال چوب

  
 خطرات خاص 

دهد . يمو يا خطر مواد راديواكتيو را مشان  نپلي مريزه شد، خطر و اكنش با يب خطرات خاص شام 

مريزه مواد شيميايي هستند كه به هنگام سروختن گراز سرمي توليرد ميکننرد و بره راحتري مواد پلي

 شومد .خاموش ممي

ب ( يمنظور خطر استفاده از يب جهت اطفاء حريق باشد ) مث  خاموش كردن حريق سديم برا  اگره 

 (3)شود ( قرار داده مي W كه يك خط از مركز ين گذشته ) Wدر خامه پايين يك 
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 عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار 

 هاي سرمايي:سرما و استرس
ري مسبت هاي كاري سرماست، كه بدن در برابر ين واكنش كمت يور محيطيکي از عوام  فيزيکي زيان

هروا اسرت  ام  مهم تأثيرگذار در سرما، دماي هوا و سرعت جرياندهد. دو عبه گرما از خود مشان مي

خواهنرد  بارتري براي بدن درپيكه هر چه دماي هوا كمتر و سرعت جريان ين بيشتر شود اثرات زيان

-ن مري( بياWCIشومدگي باد)داشت. تأثير توأم دما و سرعت جريان هوا رابا شاخصي با عنوان خنك

عيين چرخه تتر از مقطه امجماد تعريف شده و با هاي بسيار سرد و پايينكنند. اين شاخص براي محيط

باشرد. ) چرخره اسرتراحت سراعت مري 4دهد كه شريفت كراري در سررما كارو استراحت ، مشان مي

 ود.(درمواجهه با سرما به معناي گرم كردن افراد است و فرد بايد حتماً وارد يك محيط گرم ش

 شرود .كره در ين) هايپوترميرا( بيران مريHypothermiaعارضه كلي سرما براي بدن تحت عنوان 

 رسد. درجه سامتي گراد مي 35تر از درجه حرارت بدن به پايين

 كاري، كمهاي يرامبخش، ديابتعوام  مستعد در هايپوترمي: الغر وضعف عضالمي، خوردن الک  و دارو

 يه، بيماري قلبي و عروقي و سرطان.كاري غده فوق كلتيروئيد، كم

گرراد( و درجره سرامتي 26-33گرراد(، متوسرط)درجره سرامتي 33-35مروع خفيرف) 3هايپوترمي به 

حررارت  شود. كه عالئم ين به صورت كاهش درجهتر( تقسيم ميگراد به پاييندرجه سامتي 26شديد)

 باضات كرم و سرفتي عضرالت ،امق ،بدن، لرز خيلي شديد، كاهش سطح هوشياري، كاهش ضربان قلب

 باشد.ايست تنفس و مهايتاً مرگ مي

 رد.گزيدگي و پاي خندقي اشاره كزدگي، سرمازدگي، سرماتوان به يخاز ديگر عوارض سرما مي

بدي  به هاي يب تزدگي شده و مولکول: در اين عارضه، بافت امگشتان دچار يخ Frost biteزدگييخ

رومدوبعرد يهاي پوست) شريان( بافت مکروز شده و از بين من مورد سلولشود و در ايهاي يخ ميبلور

قطع عضو  پذير ميست و تنها درماندهدكه تييير بافت برگشتاز ين بافت سياه شده و گامگرن رخ مي

زدگري ممکرن اسرت ماهي ره، زدگري اسرت كره در يرخها يرخاست و شديدترين حالت سرما در امدام

 زدگي از بين برومد.گير شده و برحسب شدت يخاستخوان، عصب وشريان در

-لره يرخشومد ولي به مرحها بر اثر سرما دچار يسيب ميدر سرمازدگي كه بافت:  Pernioسرمازدگي

تفراق حسري ، درد در سررمازدگي ارسند، عالئم گزگز و مور مرور شردن، بريزدگي و ازبين رفتن ممي

ي زدگه يخردماک و اگر شدت سرما زياد شود تبدي  بميافتد و پوست ماحيه به رمگ قرمز در يمده و د

صرب عتر شود. سپس وقتي كه بافت يخ زد ، ماحيه يخزده حسي مدارد چون خومرسامي قطع و مهممي

 ين از بين رفته است و چيزي وجود مدارد كه پييام را به ميز برسامد.

و  مروک بينري قرمرز ، سررد كنيم .است كه در زمستان تجربه ميي : حالتFrost nipسرماگزيدگي 

 شود و با گرما قاب  برگشت است.سوزن مي

ر معرض : وقتي كه عضو مورد مظر بيشتر پا عالوه بر سرما دTrench footپاي خندقي يا پاي سرباز

گ كره بره شود ، در اين حالت يخزدگي اتفاق ميافتد. عضو مربوطه دچار تييير رمرطوبت هم واقع مي

 دهد. هاي زير پوستي رخ ميييد، درد و سوزش پا ، تورم ، خومريزيدرميرمگ خاكستري يا قرمز 
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و، شار به عضفكردن كردن تدريجي عضو مربوطه، عدم وارداقدامات اوليه در مواجه با فرد سرمازده: گرم

در  شرود.( وكردن موضع ) ماساژ و يب داغ توصيه مميهاي خيس و خشككردن لباس و جورابخارج

-ل مريامي امتقراايم ، فرد را به مراكز درمي كه دست و پا را باالتر از سطح قلب مگه داشتهيخر در حال

 دهيم.

تر بره اي ، چرخه كارو استراحت را برراي گرمرا و سررما در مظرر گرفتره، وبيشركنترل: بهداشت حرفه

مصررف  هاي قلبري و عروقري، عردمپيشگيري ،از طريق امتخاب و استخدام افراد مناسب )فاقد بيماري

محصور  داروي خاص، عدم وجود ضعف عضالمي و مداشتن سابقه بيماري در امدام مستعد به بيماري( ،

 دهد.) كفش، دستکش و ...( اهميت مي PPEسازي، جداسازي، جايگزيني و 

 هاي گرمايي :گرما و استرس 
 دهد تا دماي مركزي بدن بدن امسان مسبت به گرما و سرما واكنش مشان مي

ي ن توامرايگويند . ايترل كرده و در يك حد ثابتي مگه دارد به همين جهت به امسان خومگرم ميرا كن

 عام  زير است :  3بدن ماشي از 

رمرا گ.عروق سطحي داخ  پوست گشاد شده تا خون بيشتر را به محيط يورده تااز طريق تابش بدن 1

 را از دست بدهد 

ي وليسم كلكزي بدن را برعهده دارد رگها را گشاد، متاب. هيپوتاالموس كه مسئوليت كنترل دماي مر2

 شود .بدن را كم، در متيجه باعث گرمازايي كمتر مي

جره عررق گيرد تعريرق اسرت كره در متي. راه مهمتر كه تنها در مورد گرما و تطابق با ين صورت مي3

ث يفتد باعبرما از كار شود . اگر اين سيستم در مواجهه با گكردن، بدن گرما از دست داده و خنك مي

 شود . اثرات زيان يور و يسيب ارگامها يا اعضاي بدن مي

سرلولها و  ،چنام ه بدن متوامد در مواجه با گرما به تعادل برسد درجه حرارت مركزي بردن براال رفتره 

 از عوارض شود .رومد و در متيجه كار عضو مخت  مييمزيمهاي درون سلولي غيرفعال شده و از بين مي

 و افرزايش ، كراهش ادراروست ، گشادي رگها ، تعريق زيراد توان به : قرمزي پكلي و ابتدايي گرما مي

 حجم مايع داخ  رگها اشاره كرد. 

 عوارض اختصاصي گرما : 
 ليلري درجرهخستگي : اين عارضه از شايع ترين اختالالت مواجهه با گرما است كه در ين به هر دگرما

،  رسرد و داراي عالئمري چرون سرردرد ، تهروعدرجه سامتيگراد مي 38ود حرارت مركزي بدن به حد

ش استفراغ ، تشنگي زياد ، خشکي دهان ، تاكي كاردي ، افزايش ترنفس و در صرورت پيشررفت كراه

 باشد . فشار خون مي

 %80: بدترين عارضه گرما كه امکان مرگ و مير افراد مسرتعد در ين بره Heat strokeگرمازدگي 

ري شود عالئمي چون كاهش سطح هوشيادر گرمازدگي كه بيشتر از گرماخستگي حاص  مي رسد .مي

پوسرت  ، حواس پرتي ، هزيان ، سردرد شديد ، تهوع و استفراغ ، تاكي كاردي ، كاهش فشرار خرون ،

شرود . درجره حررارت خشك و داغ ، مرگ سلولهاي اعضاي بدن و در مهايت كما و مررگ ديرده مري

 رسد . درجه سامتيگراد مي 41ن عارضه به بيش از مركزي بدن در اي
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: در غش گرمايي به علت كار شرديد و ماگهرامي عصرب  Heat syncopeغش يا سنگکوب گرمايي

دي روي شود . معموالً ايرن عارضره در افرراواگ تپش قلب و فشار خون افت كرده و فرد بهت زده مي

ا پراده باشند، كه تجمع خرون در وريردهاي ساعت ايست 2دهد كه در محيط گرم حداق  به مدت مي

ر ايرن دشود . )الزم به ذكر است كره فررد باعث كاهش خومرسامي به ميز شده و فرد دچار عارضه مي

 عارضه داراي هوشياري است. ( 

دهرد كره كرار زيرادتري : گرفتگي عضالت بيشتر در عضالتي رخ مي Heat crampسکته عضالت 

 در اين عارضه در عررض يرك يرا دو دقيقره سرديم در سرطح سرلولهايامجام دهند مث  دست و پا . 

ر سرطح رود ،از سوي ديگر،اسيدوز الكتيرك دعضالمي كم شده و ممك بدن از طريق تعريق از بين مي

 شود . عضالت باعث سکته عضالت مي

ه و شرد عوارض پوستي : در اين عارضه فرد در مواجهه با گرماي محيط دچار امسداد مجاري غدد عرق

-ه مريشود كهاي امتهايي داخ  پوست ايجاد ميهاي عرق به روي پوست ، واكنشبا پاره شدن كيسه

 ضرعي ين راهاي موهاي مخي ، استحمام ، عرق گير داروئي و استفاده از كورتونتوان با پوشيدن لباس

 درمان كرد. 

كه  است WBGTايشت حرفهدر بهدا  گيري ميزان گرماترين شاخص در امدازهترين و كاربرديمهم

 WBGTتوان چرخه كارو استراحت را ميز تعيين كرد. اين شاخص برا دسرتگاهي برا عنروانبا ين مي

 شود.سنج كه شام  سه دماي خشك، تر و گويسان است تعيين مي

 پيشگيري و كنترل: 
 كارگران با ماسگذاري و كاهش تين با فاصلههاي كاري و كنترلگيري ميزان گرما در محيط. امدازه 1

 مصب محافظ.

 اسرتخدام . امتخاب و استخدام افراد مناسب در صنايع مواجهه برا گرمرا برا امجرام معاينرات قبر  از 2

م و ، امرالح معردمي چرون يهرن . منرزي Cكارگران جهت مصرف ويتامين اي و يموزشومعاينات دوره

 مصرف يب با فواص  كمتر از ميم ساعت.

 :Vibrationارتعاش 

 ن يك جسم مرتعش را حول يك مقطه معين يا حركت موساميموسا

 گويند،كه به عنوانيك جسم دور يك جسم مشخص را ارتعاش مي 

 هاي كاري مورد توجهيور محيطيکي ديگر از عوام  فيزيکي زيان 

 واقع شده است.در واقع حالت رزومامس يا تشديد ارتعاش براي 

 كند:راي بدن از دوجهت ايجاد خطر مييور است. ارتعاش بهاي بدن زيانبافت 

تر تمام بدن را درگير كرده و بيش Whoile body vibration. ارتعاش ك  بدن كه تحت عنوان 1

يرده دكننرد ار ميكرامان يا كسامي كه با يك وسيله مرتعش كوموتيورامان،خلبامان، قايقها، لودر رامنده

 شود.مي

هرايي از قسرمت Hand arm vibrationيرا  Segmentalاي كه تحت عنوان. ارتعاش ماحيه 2

 كند.خصوص دست و بازو را درگير ميبدن به
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ب در ارتعاش ك  بدن ، ارتعاش از يك مح ) مشيمنگاه يرا قفسره سرينه( وارد بردن شرده و برر حسر

ود. شرهرتز است باعث ايجاد رزومامس و درپي ين عارضه مري 20فركامس جسم مرتعش كه بيشتر زير 

 ت توليرددر اين ارتعاش به صورت كاهش قدرت بينايي، تهوع، استفراغ، اختالل تعادل،اختالال عوارض

 شود.مث ، بيماري قلبي وعروقي و غيره ممايان مي

يماً بره دهد كه فرد جسم مرتعش را در دست گرفته، و ارتعاش مستقاي موقعي روي ميارتعاش ماحيه

-رسان هستند. مهمهرتز يسيب 300-350هاي ر فركامسشود كه بيشتدست و بازو و ساعد منتق  مي

ي خومرسام ترين عارضه در اين ارتعاش بيماري فيبروز امگشتان يا سفيد امگشتي است كه باعث اختالل

پريردگي حسري، رمرگخصوص امگشتان شده ، به صورت مورمور شدن، بيدر عروق و اعصاب دست به

ه حالرت ين شده ، بعد از مردتي حملره خاتمره يافتره و بر ين سياموز و كبوديموک امگشتان، ودر پي 

ز پوست شدن و مکروگردد.) گفتني است كه تکرار اين حالت به مرور زمان باعث زخميطبيعي باز مي

 شود.(امگشتان مي

 ود.شگيري ميامدازه Accelerometerسنجاي بامام ارتعاشهاي كاري با وسيلهارتعاش در محيط

 كنترل:

 كه ارتعاش يمها كم باشد.منبع: ساخت وسايليكنترل در 

 كنترل در مقطه ورود به بدن:

 شود. اش ك  بدن با مصب جاذب ارتعاش كه به مشيمنگاه و پايه صندلي متص  ميدر ارتع -

-اي يا ابزاري كه فررد در دسرت مريصب جاذب ارتعاش در دسته وسيلهمدر ارتعاش دست و بازو با  -

 گيرد.

 ان كار و امجام ريتميك )منقطع(كاهش زم      .1

 استفاده از وساي  حفاظت فردي )دستکش و چکمه ضد ارتعاش(      .2

 گرم مگه داشتن دست ) عارضه سفيد امگشتي(      .3

 امتخاب كارگر مناسب ) عوارض اسکلتي و عضالمي،گرفتگي عروق ، يرتروز      .4

   سر و صدا :
ر و مترين مخاطرات ماشي از صنعتي شدن و توسرعه صرنايع سرترين و مهترين ، مخربيکي از بزرگ

ثابرت  هاي صوتي ( و يثار مامطلوب ين بر زمردگي بشرر اسرت . يزمايشراتصداهاي مامطلوب ) يلودگي

ه كرشرود . تحقيقرات زيرادي كرده است كه موش بر اثر سر و صدا و ارتعاشات صوتي شديد تلف مري

 اثرر سرر و هراي امسران برره ، ثابت كرده است كه تمام امردامدرباره اثرات سوء سر و صدا به عم  يمد

هراي ، بره خصروص بيمرارياهر عل  اساسي كري و بخشي از بيمراري شود.صداهاي مخرب متأثر مي

مردت  ييرد وهاي قلبي ، در متيجه مجاورت با سر و صدا به وجرود مريعصبي و روامي و حتي بيماري

 مؤثر است . مواجهه با سر و صدا در اين مورد بسيار

البته وجود عوارض شنوايي و حساسيت فردي در مقاب  موع صدايي كه امسان روزامه با ين سرر و كرار 

كنرد . ثابرت دارد مهم است ، لکن سر و صدا همواره سالمت گروههاي زيادي از كارگران را تهديد مي

شرايع اسرت . تحمر   ايهاي حرفرهشده است كه كري در ميان كارگران صنايع بيش از ساير بيماري

سر و صداهاي شديد )يلودگيهاي صوتي ( در فع  و امفعراالت بردن و  -مه موضعي –دائمي و طوالمي 
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شود . در روي سيستم شنوايي تأثير داشته واز كري مختصر شروع و در مهايت به كري كام  منجر مي

و حتري شرايد  مراح  مخستين ، يعني كري خفيف ، تشخيص كري بدون وساي  طبي مشرک  بروده

 افراد مبتال ميز خود از ضعف قوه شنوايي براي مدتها يگاه مخواهند شد .

د را حيه افراسر و صدا تنها روي حس شنوايي اثر سوء مدارد ، بلکه از كميت و كيفيت كار كاسته و رو 

 يط كارر محسازد و از عل  مهم سوامح دكند و افراد را تندخو و عصبي مزاج ميماخوديگاه تضعيف مي

ر مرزد دباشد . ضمناً در ايجاد تشويش ، دلشوره ، هيجان ، خستگي و تنشهاي عصبي ، به خصوص مي

سرت اافراد با اعصاب ضعيف و حساس ، سهم به سزايي دارد . هم نين تحقيقات پزشکي مشران داده 

زي اعصاب مركهاي امدام مختلف بدن ، از جمله دستگاه كه سر و صدا سبب ايجاد تيييراتي در فعاليت

عرث كراهش شود. به طور كلي كليه اين يثار سوء و خسارات ماشي از سر و صدا ، باو جهاز هاضمه مي

 شود.كارييي مي

-، مريري دارمردكالً سر و صدا داراي اثرات زيامبار بر سالمت كاركنان ، به ويژه يمهايي كه كارهاي فک

دا صرشود. ضمناً سرر و و ضعف عمومي مي باشد. سر و صدا باعث تحريك وماراحتي اعصاب و خستگي

ا برر روي رشود و تمركرز حرواس سبب ايجاد اختالل در امر ارتباطات و استفاده از وساي  ارتباطي مي

باشد ،  سازد . اگر در محيطي مث  كارخامجات سر و صدا شديد و مداومكار در دست امجام مشک  مي

عث كاهش سر و صدا زياده از حد در يك محيط كار باشود . قوه سامعه كاركنان به تدريج تضعيف مي

ر حرين دشود و از اين رهگذر ميزان اشرتباهات كارييي فردي كاركنان و كاهش كارييي كلي واحد مي

ت رو بره كار افزايش يافته و روحيه كاركنان در محيط كار مخت  و موارد غيبت ، تمارض و ترک خدم

 گذارد.ازدياد مي

 گيرد:ا در محيط كار از دو عام  مشأت ميبه طور كلي سر و صد

ها، اشينها، مشود مث  سروصداي ماشي از كار دستگاه. سروصدايي كه در داخ  ساختمان ايجاد مي 1

   زمگ تلفن و غيره.

عرابران  وها، ترافيك . سروصدايي كه منشأ ين خارج از محيط كار است، مظير همهمه و بوق اتومبي 2

           شود.هاي شلوغ ايجاد ميمحيط كار با خيابان يا با محيطكه به خاطر مجاورت 

 هاي صوتي( در روز به شرح زير است:حد مجاز تحم  سروصدا ) يلودگي

 شومد.بندي مياصوات بر اساس فركامس و زمان توليد صدا تقسيم

 شک : صوت ساده و صوت مركب 2اصوات برمبناي فركامس به 

 ايشک : پيوسته و ضربه 2ليد صوت به اصوات بر مبناي زمان تو

 شومد.بندي ميتقسيم

 رسامي سروصدا:معيارهاي يسيب

 . ميزان شدت صوت 1

 ( 4000و بيشتر فركامس  1000-4000. فركامس صوت) محدوده  2

 . مدت زمان تماس 3

 اي(. موع صدا )پيوسته و ضربه 4

 (1). سابقه كار 5
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 عتطول تحم  سروصدا به سا                                      ميزان سروصدا به دسيب 
  

90         8 

92         6  

95         5 

97         4 

100      3 

102      2 

105      1 

110      5% 

115     25% 

 روشهاي كاهش اثرات آلودگي صوتي

 های کاری:کنترل سروصدا در محيط

 ويض قطعه فرسوده(كاري يا تع. كنترل در منبع) روغن 1

 هاي يكوستيکي(هاي صوتي مث  ورقه. كنترل در محيط) مصب جاذب 2

 . كنت  فردي) استفاده از وساي  حفاظت فردي( 3

 وساي  حفاظت گوش شام : روگوشي و توگوشي

 گيري صدا:امدازه

 (صداسنج يا سنجش ترازصدا )تعيين ميزان صداي محيط( و دزيمتر)جهت مواجهه افراد با صدا 

 متر 2×2و  1×1هاي بندي كه شام  ايستگاهگيري صدا در محيط با روش ايستگاهامدازه

بين  دهيم .صدايممايش مي Dدسيب  شد با رمگ قرمز و حرف 85به اين صورت كه اگر صدا بيشتراز 

مشان  Sدسيب  را با رمگ سبز و حرف  65و صداي كمتر از  Cمگ زرد و حرف دسيب  را با ر 85-65

  (3).يمدهمي

 (الكتريكي هايبرق گرفتگي )آسيب 

را از  وي اسرت ممکرن بدن از طريق الکتريکي شود، عبور جريانمي گرفتگي دچار برق شخصي وقتي

 در محلي توامد هممي الکتريکي شود. جريان وي قلب ضربان و حتي تنفس توقف ، منجر بهبرده هوش

ايجاد  شود، سوختگيمي خارج از بدن« زمين» به تخليه براي كه در محلي د و همشومي وارد بدن كه

 از قطرع ، مرامعموضروع ايرن كند كهايجاد مي هم عضالمي ، گرفتگيبرق موارد، جريان كند. در بعضي

هنروز  دارد كره د، امکرانرسريمي حادثه صحنه به وقتي شود. بنابراينمي برق با منبع مصدوم ارتباط

يرا  معمروالً در منرزل الکتريکري هاييسيب«(. داربرق)»برقرار باشد  مصدوم در بدن الکتريکي جريان

ها در يسيب اين است ممکن دهند. هم نينمي رخ با ولتاژپايين برق با منابع كار و در اثر تماس مح 

 دهند. افررادي رخ مه( زمين روي افتاده ميروي امتقال خطوط باال )مث با ولتاژ برق با منابع اثر تماس

 مامند. مي شومد، مدرتاً زمدهمي گرفتگيار برقولتاژ باال دچ با جريان كه
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 صاعقه
شود و در مسرير خرود، مقرادير مي از جو تخليه كه است طبيعي ماگهامي الکتريکي جريان يك صاعقه

 ترينمزديرك را از طريرق خرود برا زمرين ، تمراسكنرد. صراعقهمي و مرور را منتقر  از حرارت يزياد

كنرد. باشرد، برقررار مي ساختار ايسرتاده ين مزديك كه و احتماالً هر شخصي بلند محوطه ساختارهاي

منجرر شرود.  يمري مرگ و حتي مصدوم خوردن ها، زمينلباس گرفتن يتش توامد بهمي صاعقه اصابت

 دور كنيد.  صاعقه اصابت افراد را از مح  تر تمامسريع هرچه

 ولتاژباال  جريان

 پرفشار وجود دارد( معمروالً بره هوايي هايميرو و كاب  معموالً در خطوط ولتاژباال )كه با جريان تماس

 . از ايرنخواهنرد داشرت شرديدي هايسوختگيمامند، مي زمده كه شود. افراديمنجر مي فوري مرگ

 هايي، يسريبكررده پرتراب اطرراف را به ، مصدومعضالمي توامد با ايجاد اسپاسممي شوک ، اينگذشته

باشرد.  داشرته«( قروس)» متر جهرش 18توامد تا با ولتاژباال مي برق ايجاد كند. جريان شکستگي مث 

، مصردوم بره شدن از مزديك كنند. قب  توامند از شما محافظتممي يا لباس خشك چوب مث  اشيايي

 ديرده سريبي يهرندر راه هروايي ميروي خطوط كه باشد؛ در صورتي شده بايد قطع برق جريان منبع

خطر از بي يمکهاز  . پساست هوشاحتماالً بي خواهد بود. مصدوم بسيار حياتي برق منبع باشند، قطع

باشريد ترا  كنيد؛ يماده را بررسي وي ، تنفسرا باز كرده مصدوم تنفسي شديد، راه مطمئن مح  بودن

 حيرات دهندهمجات اقدامات»  را يغاز كنيد )مبحث سينه و ماساژقفسه تنفسي احياي لزوم در صورت

بهبود قررار دهيرد.  را در وضعيت ، وياست كشيدن فسم در حال مصدوم كه را ببينيد(. در صورتي« 

 كنيد.  و ثبت ( را مرتباً كنترلو تنفس ، مبضدهيپاسخ )سطح حياتي عاليم

، دور كنيرد. اسرت داده ولتاژباال رخ در اثر جريان كه ايحادثه را از مح  با ولتاژباال ماظران برق جريان

 . است برق متر از منبع 18 از ، بيشايمن فاصله

  ولتاژپايين جريان

 هايتوامنرد يسريبگيرمرد، ميقررار مي كار مورد استفاده هايو مح  در منازل كه خامگي هايجريان

 شده لخت برق هاي، سيمخراب برق از كليدهاي معموالً ماشي ايجاد كنند. حوادث مرگ يا حتي جدي

 خطر هستند )كودكان در معرض و سال سن كم هستند. خصوصاً كودكان مقص داراي قيبر يا وساي 

 برق ديواري پريزهاي داخ  خود يا ساير اشياء را به امگشتان است ، ممکنكنجکاو بوده طور طبيعيبه

دهرد. مي را افرزايشخطرر  ( ميرزاناسرت الکتريسيته و خطرماک قوي هادي يك )كه فرو كنند(. يب

باشرد، خطرر  خريس اتاق كف كه يا در شرايطي خيس هايخطر با دستبي برقي وسيله با يك تماس

 دهد. مي افزايش مقدار زيادي را به الکتريکي شوک

 هشدار! 

 مصردوم تاسر مزميرد؛ ممکرن دست وي ، بهاست الکتريکي با جريان در تماس مصدوم كه در صورتي

 قرار بگيريد.  گرفتگيبرق در معرض باشد و شما هم« داربرق»

، مارساما ايستاده خشك ماده يك مکنيد. روي استفاده الکتريکي تماس قطع براي فلزي هرگز از وساي 

 كنيد.  استفاده چوبي وسيله از يك
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 هرايكمك را ترا رسريدن يا ماساژقلبي تنفسي اي، احيمصدوم تنفس توقف باشيد تا در صورت يماده

 يغاز كنيد  اورژامس

 دهيد  تواميد امجامشما مي يم ه

و  مصردوم برين داريد، تمراس دسترسي سهولت به يا كنتور برق اصلي امشعاب مح  به كه در صورتي

كنيرد يرا  را خرارج ، دو شراخهصورت اينكنيد. در غير  ، قطعين كردن خاموش را از طريق برق منبع

 كنيد:  موارد زير عم  مداريد، به دسترسي اصلي امشعاب ، پريز يا مح كاب  را دريوريد. اگر به كاب 

يرا  پالستيکي كفپوش ، يكچوبي جعبه يك مارساما مث  خشك ماده يك از خود، روي محافظت براي

 بايستيد.  تلفن راهنماي دفترچه يك

كنار بزميد  الکتريکي منبع را از روي مصدوم هايجارو(، امدام يك )مث  چوبي وسيله از يك با استفاده

 دور كنيد.  را از مصدوم الکتريکي و يا منبع

 مراقربكرامالً  يمکره ، ضرمنمقدور ميسرت چوبي وسيله ( با يكبرق با منبع )مصدوم تماس اگر قطع

را از  كنيد و وي حلقه وي يا بازوان مصدوم پاي دور مچ را به مزميد، طنابي دست مصدوم هستيد تا به

 دور كنيد.  الکتريکي جريان منبع

هسرتند،  و خشرك ش  كه از لباس هاييبخش را با كشيدن دارد، مصدوم ضرورت كه تنها در صورتي

 مصردوم اسرت دهيد زيرا ممکن امجام تالش يخرين عنوان كار را تنها به ر كنيد. اين( دوبرق )از منبع

 باشد. « داربرق» هم نان

مارساما  خشك ماده يك كنيد، بر روي را خاموش الکتريکي تواميد جرياناگر ممي برق: منبع دور كردن

دور  را از مصدوم برق جارو، منبع دسته از يك استفاده ( بايستيد و باتلفن راهنماي دفترچه يك )مث 

 (4)مزميد. دست مصدوم كنيد. هرگز مستقيماً به

  روشنايي محيط كار:
 هاي صنعتي و توليدي و مياز روز افزون به بازده پيشرفت صنايع، ازياد واحد

 ر بيشتر كند كه كاكنندگان ايجاب ميهاي مصرفبيشتر صنايع براي تأمين مياز

 هاي بسته در مدت شب وروز ادامه داشته باشد. بنابراين، استفاده از مور در محيط

هميتري هاي برزرگ صرنعتي امصنوعي بتدريج توسعه يافته است. امروزه مسئله روشنايي براي كارگاه

اي هرويژه يافته است، زيرا كمبود روشنايي در محيط كار افزون برر ايجراد خسرتگي اعصراب، يسريب

 يي پسرنديدهتوان اهداف تأمين روشنايورد. به طور كلي مييگري به سالمت و بينايي كارگر وارد ميد

 و مناسب را چنين بيان كرد:

 . بيشترين حفاظت از بينايي كاركنان 1

 . كاهش عوام  ايجاد خستگي و فشار ماشي از روشنايي كافي 2

 . پيشگيري از حوادث ماشي از كار 3

 كار . افزايش بازده 4

 . بهبود كيفيت فريورده 5

د. ترين حس امسان بينايي است و به ايرن دلير  مهندسري روشرنايي اهميرت حيراتي داربيگمان مهم

 هاي زير است:بخش داراي ويژگيروشنايي رضايت
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 (ACGIH. تأمين حداق  شدت روشنايي مورد مياز) طبق استامدارد 1

 ام تجزيهبه رمگ مور خورشيد مزديك باشد و در هنگ . رمگ مور بايد مناسب باشد.) رمگ مناسب كه 2

 ، هفت رمگ را ببينيم.(

 . المپ در زاويه ديد مباشد .  3

 . درخشندگي مناسبي داشته باشد. 4

ز زمينره . تباين مناسب داشته باشد.) اختالف جسم و زمينه زياد و عالوه برين درخشندگي جسرم ا 5

 و سفيد است. بيشتر باشد.(بيشترين كنتراست بين سياه

 . طراحي به طوري باشد كه سايه مناسب باشد و يا اصالً سايه ايجاد مشود. 6

ايي و گيرري روشرنمترر برراي امردازهاي شام  : لروكسگيري روشنايي در بهداشت حرفهوساي  امدازه

 گيري روشنايي و درخشندگي است . فتومتر براي امدازه

 اثرات پرتوهاي يونساز

زش اريهرا ارتوجه به ابعاد علم پزشکي ، علم راديولوژي در امرر تشرخيص ، درمران بيم امروزه با      

 . در صنعت از پرتوها براي تشخيص بدون تخريب استفاده مي شود.وااليي را كسب كرده است

 مروري بر اثرات پرتوهاي يون ساز :

 اثرات قرعي :

ين رفرتن برعي پديدار ميگرردد و سربب از هنگامي كه ميزان دز دريافتي مسبتاً زياد باشد اثرات قط –

يب امهاي يستعداد زيادي از سلول هاي بافتي ميشود . اين امر ممکن است به از بين رفتن عملکرد امد

مي معي بروز ديده ميز منجر گرد . همواره يك سطح يستامه دز وجود دارد كه پائين تر از ين اثرات قط

 دد. مين ميگرامه ، حفاظت و ايمني در برابر اثرات قطعي تضممايد . حال ين كه در باالتر از سطح يست

 اثرات احتمالي :

ي پرتوگير اثرات احتمالي در تمام سطوح پرتوگيري اتفاق مي افتد . يکي از عواقب خطرماک اين گومه

 .کار شرود ها احتمال بروز سرطان ميباشد كه معموالً چند سال بعد از پرتوگيري اوليه ممکن است يش

يکن با اين گومه اثرات در يك شخص هم محتم  است و هم ممکن است كه هرگز اتفاق ميافتد. لبروز 

زهراي كرم افزايش دز ، احتمال وقوع ين بيشتر ميشود . بروز اين گومه اثرات پرتروگيري هرا برراي دو

 دريك شخص معين بعيد است . ليکن دريك جمعيت پرتو ديده با همان شررايط پرتروگيري احتمرال

 باط ميشوداثرات ين در كسر كوچکي از جمعيت دور از امتظار مميباشد . بدين ترتيب چنين استنبروز 

با  ن متناسبيكه يستامه اي براي اثرات احتمالي و براي دوزهاي كم مقدار وجود مدارد و احتمال وقوع 

 د مردارد.وجروميزان دزدريافتي ميباشد . بنابراين هيچ گومه سطح ايمن دوز براي پرتوگيري احتمرالي 

ه گي روزمرگرچه با كنترل پرتوگيران ، ميزان خطر دريافتي در مقايسه با ديگر خطرات موجود در زمد

 بسيار ماچيز ميباشد . 

وع تفکرر اثرات بيولوژيکي پرتوهاي يون ساز درخصوص اثرات زيان باز پرتوها برموجرودات زمرده دو مر

 وجود دارد:

 مي گيرد   ا را بسيار كمتر از مقدار واقعي در مظرتفکر اول : خطر و عوارض اين پرتوه 

 تفکر دوم : خطر و عوارض پرتوها را بسيار بيش از ين چه كه هست در مظر ميگيرد 
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ت و از ماهير البته تفکر دوم رواج بيشتري دارد و در واقع ريشه اين تفکرات ماشي از عدم اطالع دقيق

 عوارض پرتوها ميباشد . 

تي هرر و پيشرفت فن يوري به همراه خود خطراتي را در بر دارمرد . بره عبرارتمامي محصوالت تمدن 

ي توجيره محصول يا وسيله اي كه فايده اي دارد داراي مضراتي ميز ميباشرد و اسرتفاده از ين هنگرام

ارد اتي كه دمنطقي دارد كه سود ين بيش از زيان ين باشد . به عنوان مثال امرژي برق با وجود مخاطر

 ز ين شودااده قرار مي گيرد و بعيد است مخاطرات ماشي از امرژي برق موجب عدم استفاده مورد استف

 . همين گومه است در مورد استفاده از اتومبي  ، هواپيما و... 

 تقسيم بندي اثرات بيولوژيکي :

 .ر باشرد اثرات قطعي : اين اثرات معموالً وقتي بروز ميکنند كه پرتروگيري از يرك حرد يسرتامه بيشرت

 ملتهب شدن ، تيييرات خومي ، يب مرواريد از اثرات قطعي پرتوها ميباشند. 

 ويژگي اثرات قرعي : 

 قب  از ين كه يك اثر مشخص ظاهر شود بايد مقدار دز از يك يستامه معين تجاوز كند. 

اشرد ب مه كمترهرچه مقدار دز بيشتر باشد ، اثرات ين بيشتر وممايان تر است ) چنان چه از مقدار يستا

 هيچ اثري ظاهر ممي شود ( 

اي هرر سررطان اثرات احتمالي : اثراتي هستند كه براي روز يمها معموالً يستامه دز وجود مردارد . مظير

صرورت  مختلف و عوارض سوء بر مسلهاي يينده . اين گومه اثرات همان گومه كه مامشان پيداسرت بره

 در معررض پرترو ترابش هرا قررار مگرفتره تصادفي پديدار ميگردمد و حتي ممکن است در شخصي كه

يره توجره مشاهده گردد. به عنوان مثال اگر به رابطه بين سيگار كشيدن و احتمال بروز سررطامهاي ر

يباشرد و مشود مالحظه ميشود كه احتمال بروز سرطان ريه در بين افراد سيگاري بيش از ساير افرراد 

ز يگاري ميرشند افزايش مي يابد . افراد به شدت ساين احتمال در مورد افرادي كه بيشتر سيگار مي ك

چرار ايرن دوجود دارمد كه به اين بيماري دچار مميشومد و برعکس افراد غير سيگاري وجود دارمد كه 

ه سررطان بيماري مميشومد . بنابراين سيگار كشيدن حتي بطور افراطي ممي توامد بطور يقين منجر بر

 ريه شود. 

 :ويژگي های اثرات احتمالي 

 يستامه دز براي بروز اين اثرات وجود مدارد .

 احتمال بروز اين اثرات با افزايش دز زياد ميگردد.
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 محيط كار  يعوامل زيان آور انسان 

 ارگونومي
تعريرف  5متناسب كردن كار و شري  برراي امسران  سازمان بين المللي كارواژه ارگومومي را به معناي

ارگومومي يا همان مهندسي فاكتورهاي امسامي علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارهرا،  كرده است.

با توجه به توامايي هايي جسمي ر فکري و محدوديت ها و عالئرق   دستگاه ها، محيط كار و مشاغ  را

دف افزايش بهره وري، با عنايت بر سالمتي، ايمني و رفاه امسان در امسامها، طراحي ممايد. اين علم با ه

  محريط،  محيط، شک  گرفته است. هم نين اين علم در تالش است بجاي متناسب سازي امسان برا

 محيط را با امسان متناسب سازد. 

ر جوامرع ددر مظر گرفتن اصول ارگومومي در كار، مه تنها باعث حفظ سالمت ميروي امسامي و كاريمرد 

هايي توان از متحم  شدن بيشترِ هزينرهشود، بلکه با طراحي درست و اصولي مح  كار، ميبشري مي

ت نره ضرايعاچون هزينه از كار افتادگي، هزينه ماشي از حوادث، هزينه زمان از دست رفته توليرد، هزي

يط ط با محشيوه ارتبا توليد اجتناب كرد. كم كردن زمان امجام كار، حذف حركات اضافي در رومد كار،

ك كرالم يربيرومي، موازمه عرضه و تقاضا، بهينه سازي محيط كار، صرفه جويي در مصرف امرژي، و در 

اخت ارتقاءِ سطح سالمت امسان و شکوفايي اقتصادي، همه و همه از جمله مسرائلي اسرت كره برا شرن

 توان به ين دست يافت.صحيح از اين دامش موين مي

خورد كه كارگران در ين واحدها هاي زيادي به چشم ميايع مختلف كشور، بخشدر حال حاضر در صن

باشند. بنرابراين عردم توجره بره چگرومگي امجرام كرار، هاي بدمي و جسمامي ميمشيول امجام فعاليت

توامد صدمات ياد شده را سبب گردد. عوارض استخوامي ر عضالمي در حقيقت از جملره بيماريهراي مي

يبرت توامند بسيار ماتوان كننده ظاهر شده و باعث افت رامدمان، افزايش غستند كه ميمرتبط با كار ه

 هاي ماشي از كار، غرامت هاي دستمزد و مهايتاً، از كار افتادگي كارگر شومد.

مشرکالت  اين علم براي طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از ساده تا پي يده و بيرمج، ح 

ك ابزار ز طراحي يموين، و حتي ابزار و وسائ  زمدگي روزمره، كاربرد دارد. امروزه، امربوط به تکنولوژي 

يکي يب پالستساده مظير امبردستي ساده )از مظر موع جنس، مصالح بکار رفته، امدازه دسته، موع و ترك

تم گرفتره ترا طراحري يرك سيسر( …و يا يك خودكار )از مظر قطر، امدازه، رمرگ و   (…دسته ين و 

هايي كه ارگومرومي در يمهرا مطالعره و اقردام شود. عمدتاً زمينهليدي كام ، از ارگومومي استفاده ميتو

طراحري   كند، عبارتند از طراحي ابزار، وسائ ، ماشين ها و تأسيسات به طررز صرحيح و مطلروب،مي

يکي بردن فيزروش امجام كار با توجه به بهترين محوه اجراء و متناسب با سيستم عضالمي و ساختمان 

ن بردن و امسان و با هماهنگي روامي ميان افراد و محيط كار و ابزار كار، وضرعيت صرحيح قررار گررفت

 بير  دمرا،حركات امسان حين امجام كار، شرايط فيزيکي مناسب در محيط كار با توجه به عواملي از ق

ي هراي شرعات و يلرودگرطوبت، جريان هوا، ارتعاشات، سر و صدا، مور و روشرنايي، گررد و غبرار، تشع

 مختلف.

 ارگومومي علمي چند مظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد:

http://www.mgtsolution.com/olib/390550245.aspx#endnote
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ررسري در حيطه اول، يعني روامشناسي مهندسي، جنبه هاي پردازش اطالعات مرتبط با كرار، مرورد ب

دف كار با هر گيرد. از ديدگاه ايمني و بهداشت حرفه اي اين بعد از ارگومومي، طراحي روشهايقرار مي

 شود.كاهش حوادث ماشي از خطاهاي امسامي محسوب مي

 ي، بررسيدر حيطه دوم )فيزيولوژي كار(، تبادالت امرژي و متابوليسم بدن مطرح است. مفاهيم خستگ

قررار  و تحلي  و رژيم هاي كار و استراحت از ديدگاه فيزيولوژي كار مورد تجزيه  كارهاي ايستا و پويا

 گيرد.مي

گيررد. در ايرن هاي بدن مورد بررسري قررار مياحث بيومکاميك شيلي ويژگيهاي مکاميکي امدامدر مب

شود. به كمك ايرن ها و اعمال ميرو در بافت هاي مختلف بدن تجزيه و تحلي  ميحيطه، حركت امدام

هاي كراري را برا هردف كراهش فشرارهاي مکراميکي توان الگوها و ابعاد مناسب ايسرتگاهمعادالت مي

توان گفت كه چگومگي امتقال ميرو و حركت دادن اجسام ارجي بر بدن بدست يورد. بطور خالصه ميخ

 و ابزاريالت از جمله مباحث بيومکاميك شيلي هستند.

زيکري يمتروپومتري، به سنجش ابعاد فيزيکي بدن و كراربرد داده هراي ابعرادي در اصرالح شررايط في

ها، عدم تطرابق ابعراد ارده بر امداموكه يکي از دالي  فشارهاي  پردازد و از يمجاييايستگاه هاي كار مي

تروان بره باشد، داده هاي يمتروپومتريرك را ميمح  كار با ويژگي هاي ابعادي بدن كارگر يا كاربر مي

 هاي كار، ابزاريالت و محصوالت بکار بست.طور مؤثري در طراحي تجهيزات، ايستگاه

هيه تن منظور حاسبات يمتروپومتريك، اغلب از جداولي كه قبال براي ايالزم به ياديوري است كه براي م

هاي شود. اما بايد خاطر مشان كرد كه مردم هر منطقه خاصي، داراي امردازهگرديده است، استفاده مي

لحروظ مهاي الزم در محيط كار و ابزار كار يمتروپومتريك ويژه خود مي باشند كه بايد در تعيين امدازه

ك يرولي متاسفامه در كشور ما هنوز داده هاي يمترومتريك در دسرت ميسرت و برراي طراحري  گردد.

ه كرومتريکي محيط كار به ماچار از داده هاي يمتروپومتريك ساير كشورها )برويژه از داده هراي يمتروپر

 شود.توسط ماسا تهيه شده است( استفاده مي

باشرد، در دسرترس ممي  شرورمانكبرراي مرردم  هاي رسمي و تائيرد شرده ايبا توجه به اينکه امدازه

لمرامي ييرامي و بنابراين اكثر كارشناسان ارگومومي با توجه به اشتراكات قومي و مژادي ميان مژادهاي ا

وصيه شورمان ت)ايندوژرمن(، داده هاي ر يمتروپومتريك يلمامي را براي استفاده در كارهاي تحقيقاتي ك

ن داده زيررا اير در كشورِ ما مسلما با مشکالتي روبرو خواهد شرد؛  اده هاد  مي ممايند. استفاده از اين

م هاي مررد ها، با شرايط اقليمي و قد و قامت مردم كشور ما تدوين مشده است و ممکن است با امدازه

 دهند.هاي فوق را مشان ميداده 1و شک   1كشور ما اختالف هايي داشته باشد. جدول 
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 ل حفاظتي اصول استفاده از وسائ
ده و در كراربرد، توليرد شر  هاي حفاظتي بايد با طراحي هاي متناسب با مروعتمام تجهيزات و لباس 

قابر   مگهداري شومد. تنها مرواردي از ايرن تجهيرزات و لباسرهاي  شرايط بهداشتي و به شيوه صحيح

 . را باشندرا دا OSHAو  ANSIو   NIOSHاستفاده و مورد پذيرش مي باشند كه استامداردهاي 

كرارگر امتخراب گرردد ترا   اسب برابايد سايز من ها در هنگام امتخاب يمها ، PPEبه دلي  تنوع سايز 

 استفاده از يمها به راحتي صورت پذيرد. 

 تنه

توسرط  دسرت 2ها سالي هاي كار مه از جهت ايمني كه برا ي بهداشت كارگر هستند. اين لباسلباس

ده و كرارگر برو شود. از شرايط لباس كار كه به امدازه و سايز مناسربه ميكارفرما تهيه و به كارگر داد

 قسمت يزاد مداشته و لبه هاي شلوار ين دوبله باشد. 

 چشم و صورت 

از  بايد كليه افرادي كه ممکن است در معررض خطرر باشرند ، هاي چشمي ،براي جلوگيري از يسيب

اب ، اجسام موجود در هوا ، فلزات گداخته و مرذجمله كارگران در معرض خطرات موادي چون ذرات 

ز تعليق هراي اجسرام در هروا بصرورت گررد و غبرار ... ا مايعات اسيدي و شيميايي ، گازها و بخارات ،

 هاي ايمني و محافظ صورت استفاده كنند.عينك

 گردد: هاي چشم و صورت بصورت زير تعيين ميملزومات محافظ

 د كه محافظتي معادل موع خطرات موجود فراهم يورمد. طراحي يمها به شکلي باش  .1

شرايط مطلوب و راحتري را در حرين اسرتفاده برراي كرارگران با توجه به موع و مقتضيات كاري ،  . 2

 فراهم يورمد. 

 سايز و موع يمها به گومه اي باشد كه براي ديد كارگران ايجاد مشک  منمايد.   . 3

 با دوام باشند.   . 4

         بليت ضدعفومي و گندزدايي را داشته ، به راحتي قاب  شستشو باشند.قا  . 5

 ها باشد.در صورت استفاده از عينك طبي ،قاب  استفاده در روي اين عينك   .6

اس هايي براي شستشوي چشم و صورت در هنگام تمرهاي خطر ساز محيط كار ، مح در كليه مکان 

ر دليه ميرز هاي اوع ساير خطرات بايد تعبيه گردد. وجود جعبه كمكبا مواد شيميايي خورمده و يا وقو

ه از ادثه ديردموع مکامها ضروري مي باشد، زيرا هرگومه تأخير در رسامدن كمکهاي اوليه به فرد ح  اين

ده ماحيه صورت و بخصوص چشم ، ممکن است منجر به بروز صدمات جدي و دائمي در فرد حادثه دي

 گردد. 

 سرو گردن 

هراي حاص  از تماس با اشياء تيز بايرد از محرافظ اي محافظت سر و پوست ين از پارگي و جراحت ،بر

 جمجمه سر و هم نين كاله هاي ضد ضربه استفاده ممود . 
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ساختمان سازي ، عمليات بررش ، خطروط و باربري ،  كارگران شاغ  در بخش بسته بندي ، بارامدازي

  سخت افزار و... شرام لوله كشي ، مجاري ، چوب بري ، جوشکاري ، ر،امبا توليد و تعميرماشين يالت ،

 ه هستند.سال قاب  استفاد 3گرم ،حداكثر تا  400هاي ايمني با وزمي حدوداين افراد هستند. كاله

 دست 

خرراش و  پرارگي و بريردگي دسرت ، در هنگام مواجهه با خطرات حاص  از تماس با مواد شيميايي ، 

تماس با مواد بيولوژيکي و هم نين در حضرور دماهراي مضرر  سوراخ شدن ،  سوختگي ، ساييدگي ،

 بسيار باال ، بايد از دستکش هاي مناسب استفاده شود. 

طرول مردت اسرتفاده و  شرايط كراري ، هاي كار مورد مظر ،امتخاب دستکش بايد بر اساس مشخصه 

  جنس تمامي»توجه به اين مکته كره:  دستکش ،استفاده از   حضور خطرات مختلف باشد .در هنگام

دستکش ها بگونه ای است که سرانجام پس از مدت معيني مواد شيميايي را به داخل خاود 

بايد ضخامت زمان و سرعت  قب  از مصرف ،  به همين دلي   باشد ؛ضروري مي  «نفوذ خواهند داد

  .مان امقضاي يمها را تعيين ممود مفوذ مواد شيميايي در يمها مشخص شده باشد تا بتوان ز

هاي مصرفي در برابر توامد در مورد فوق و هم نين در زمينه تعيين جنس دستکشمي OHSاداره  

 مساعدت ممايد.مواد شيميايي خاص ، 

 باشد.  pvcها از جنس چرم يا اشبالت و تماس با بنزن مثال جهت شي  جوشکاري دستکش

 گوش

 جلوگيري داي باالتر از حد مجاز ، افراد جهت حفاظت از سيستم شنوايي ودر مشاغ  مواجه با سرو ص

-ود مريها به دو صرورت كلري موجرهاي ايمني استفاده كنند.اين گوشياز افت شنوايي بايد از گوشي

 باشند:

1  .ear muff  )روگوشي( 

2  .ear plug )توگوشي( 

 ستند:ومعايبي به شرح زير ه  ها داراي مزاياهر كدام از گوشي

-ا در محريطدهند، امها سنگين، يسان ، فركامس باال راكاهش اما در حد مکالمه را تييير مميروگوشي

 هاي گرم استفاده از يمها مشک  است.

 شومد.ها سبك، ارزان، اما باعث عفومت گوش و حساسيت ميتوگوشي

حتي كاهش تراز شدت   كاهش صدا را دارمد وبدسي 25-30ها حدوداين در حالي است كه تو گوشي

 هاست.ها بيشتر از تو گوشيصوت رو گوشي

 پا

وط ام  سقهاي ايمني جهت جلوگيري از يسيب وارده به پا الزامي است . يسيب شاستفاده از كفش

 اشياء روي پا، خراشيدگي، سوختن با مواد مذاب و ... است.

ري برقکا وكاربا مواد خورمده در صنايع و محيط هايي چون معدن و ذوب كاري كفش پنجه فوالدي، 

واد ميختن هاي يتش و ركفش الستيکي و گتر حفاظتي در مواجه با ترشحات اسيدي و قليايي ، جرقه

 (كنند.پومد وزن را تحم  مي 1500هاي پنجه فوالدي در حدودشود. )كفشمذاب توصيه مي

 دستگا  تنفس
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 شود.مي جهت جلوگيري از يسيب ، حساسيت ريوي ماسك تنفسي توصيه

 شومد.ها به دو شک  كلي ضد گازو بخارو ضد گرد و غبار تقسيم ميماسك

كه با  باشندهاي فيلتر دار ضد گرد وغبار، از جنس پنبه ، دستمال كاغذي و الياف مختلف ميماسك

 كنند.هاي هوايي جلوگيري ميها و كيسهگرفتن ذرات ، از ورود يمها به ريه

-يوگيري ميغشته به مواد شيميايي خنثي كننده گازو بخار از يسيب جلهاي ضد گازو بخار، ماسك

 كنند.

كسيژن ها ماسك مجهز به كپسول اهاي كمبود اكسيژن مث  حريق)الزم به ذكر است كه در مح 

 استفاده شود.(

 تنه و سينه

با  اجهي موهاها در محيطگردد. بيشتر اين پيش بندبراي اين منظور پيش بند ايمني پيشنهاد مي

سامتي  30-40ها وشومد كه بايد مسوز بوده و تمام سينه را بپوشامد. در پرتمواد خورمده استفاده مي

 متر پيش بند پايين تر از كمر را بايد بپوشامد.

  (3)در محيطي كه قطعات گردمده وجود دارد مبايد از پيش بند استفاده كرد.
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