ايمني و بهداشت
محيط كار

دكتر بهروز عشقي ماليري
عضو هبئت علمي دانشگاه بوعلي سينا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
طي دهه هاي اخير تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذيري كشورهاي صنعتي  ،پررداختن بره
موضوعات ايمني ( ،)Safetyبهداشت ( )Healthو محيط زيست ( )Environmentرا به يکي از
اولويتهاي اصلي در كسب و كار امروز تبردي ممروده اسرت و توجره بره ميرروي امسرامي بره عنروان
اصليترين سرمايه سازمان با هدف بهبود فرايندهاي كاري  ،در زمره اصلي ترين اهداف مديريت هراي
اقتصادي قرار گرفته است.
در فرهنگ ما به موضوع ايمني ,بهداشت و محيط زيست صرفا از ديدگاه اقتصادي مگريسته ممي شرود
بلکه براساس اعتقادات ديني و تمدن ايرامي رعايت ابمني و بهداشت و پرهيز از خطر ازجمله واجبات
محسوب مي شود و حفظ محيط زيست وظيفه اي ملي و ديني است .به تعبير كالم وحي حفظ جران
هر فرد با مجات همه امسامها برابر اسرت ( من احياها فکانما احيا الناس جمبعاٌ -سروره مائرده ييره
 ( 32اتسامها مجاز ميستند ايمني خود و ديگران را به خطر بيندازمرد )والتلقو بايديکم الي التهلکه
 سوره بقره ييه  ( 195رسول گرامي(ص) سالمت و ايمنري را دومعمرت برا ارزش دامسرته اسرت كرهقدرشان شناخته ممي شود ( نعمتان مجهولتان الصحه واالمان ) از امام صادق(ع) مق شرده اسرت
كه :ابمني معمت خفته است هرگاه وجود داشته باشدفراموش مي شود و هرگاه ازبين برود به ياد مري
ييد.
در سالهاي اخير تالشهاي فراوامي جهت شناخت دالي بوجود يورمده سوامح در صنايع مختلف به ويژه
صنعت مفت و گاز صورت گرفته است .اعتقاد بر اين بود كه بيشتر حوادث ،ماشري از خطاهراي امسرامي
است و به سادگي مي توان متيجه گرفت كه اينگومه خطاها بدلي بي دقتي يرا بري كفرايتي در امجرام
كارها مي باشد ،اما اين استدالل درست ميست .افرادي كه سوامح را بررسي مي كنند دريافته امرد كره
امسان فقط يخرين حلقه زمجيري است كه باعث ايجاد يك سامحه مي شود .ممي توان برا تيييرر دادن
افراد از سوامح جلوگيري كرد ،تنها ميتروان برا شناسرايي عوامر بوجرود يورمرده يرك سرامحه ،از ين
پيشگيري كرد ..از يمجاييکه بزرگترين تهديدهاي ايمني از مسائ سازمامي سرچشمه مي گيرمد ،ايمن
سازي سيستم ميازمند عملکرد سازمامي مي باشد.
طبق تعريف ايمني عبارت ازبرمامه ريزي به منظور رهايي از ريسك غير قاب قبول مخاطرات است.
در سالهاي اخير باز شناسي اهميت جنبه هاي رفتاري وفرهنگي مديريت ايمني در سازمان هرا بطرور
گسترده اي افزايش يافته است .چرا كه تحقيقات وبر رسي هاي امجام شده بر حوادث بزرگري مامنرد
چرموبي و بوپال و اتفاقات كوچکي كه همه روزه سالمتي و جان مليون ها مفر را به مخاطره مي امدازد
مشان داده است كه عليرغم بکارگيري كليره فاكتورهراي مهندسري وحفاظرت هراي شرديد هم نران
پتامسي بروز حوادث بزرگ و كوچك در صنايع و محيط زمدگي با ريسك باال وجود دارد .
ايمني ،بهداشت و محيط زيست ( )HSEاز مهمترين مسائلي است كه هرفرد در هرر سرطحي در
محيط كار و زمدگي بايد بدان توجه ممايد و غفلت از ين بعضا صدمات و ضرايعات جبرران ماپرذيري را
موجب خواهد شد .و چه بسا زمدگي فرد و حتي همکاران او را به خطر ميامدازد و يسيب هاي فراوامري
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
هاي ماشي از خطرات احتمالي باشيم .اين سخن بدين معناست كه حتي اگر ما تمام احتياطات الزم را
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
داريم يا يثار يمها را به حداق كاهش دهيم بايد تمهيداتي را فراهم مماييم.
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
اين موضوع كه همواره خطراتي هستند كه در كمين ما ميباشند مه تنها كمکي به ح مشک مخواهد
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.
دومين مرحله ،شناسايي محيط اطراف (كار – زمدگي  -تحصي – تفريح و  ) ...و خطراتي اسرت كره
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
موارد خطر بسيار مؤثرتر خواهد بود .در غير اينصورت غافلگير خواهيم شد كره ايرن امرر امکران برروز
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
سوزي ،استنشاق گازها و بخارات سمي و غيره همواره وجود دارد و از اينرو هميشه بايد مکرات ايمنري
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
از خطر است .يعني قب از بروز خطر بايد يموزشهاي الزم را دريافت كرده و پاسخ چنرين سرؤاالتي را
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
ماحيه يك ماده شيميايي خراص ميباشرد  MSDSين مراده كجاسرت؟ ( MSDSهرر مراده حراوي
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
دهيم كه امکان بروز خطر را به حداق كاهش دهد .مثال قب از امداختن چروب كبريرت افروختره بره
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
مح كار و خواب و مشستن قرار مدهيم ،تابلوهاي سنگين را كه احتمال سقوط يمها وجود دارد برديوار
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
حرررداق رسررريده و در صرررورت برررروز خطرررر تلفرررات و يسررريبهاي ماشررري از ين كررراهش يابرررد.
در يخرين مرحله بايد كمکهاي اوليه الزم را فرا بگيريم .هر فردي ممکرن اسرت در موقعيتهرايي قررار
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بگيرد كه قب از رسيدن پزشك و متخصص ،افراد مصدوم ميراز بره كمرك و يراري او داشرته باشرند.
اين نين موقعيتهايي ميتوامد در خامواده ،مح كار ،خيابان و يا هر مح ديگري پيش ييد .براي اينکه
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
اصلي زمدگي فرا گيريم.
در مهايت با اميد به اينکه همواره از خطرات پيش روي در امان بوده و با برخورد صرحيح از يسريبهاي
ماشي از يمها جلوگيري مماييم يکبار ديگر پنج عم اصلي ايمني را ياديوري مينماييم -1 :تفکر صحيح
و منطقي در برخورد و پيشگيري از خطر  -2يشنايي با خطررات اطرراف  -3در اختيرار گررفتن ابرزار
مقابله با خطر از طريق يموزشهاي الزم  -4تييير در جهت ايمن تر ممودن رفتارها و محيط زمدگي -5
يموزش كمکهاي اوليه
تعريف ايمني :
ايمني عبارت از علم و هنر پيشگيری از حادثه وعوامل ايجاد حادثه است
فرهنگ ايمني safety culture
فرهنگ ايمني محصول ارزشها ،گرايش ها ،ادراکات ،صال حيت ها و الگو هاای رفتااری
فردی وگروهي کارکنان است ،که بوسيله آن ميزان تبعيت کارکناان از سابو وشايو
مديريت ايمني و بهداشت سازمان مشخص مي گردد
امروزه  3ديدگاه درباره فرهنگ ايمني بيان ميشود :
-1ديدگا سخت افزاری  :تا چند دهه قب دامشمندان براي كنتررل زيران و كراهش يمرار حروادث
معتقد بودمد كه بايد موامع وحفاظهاي بيشتري را براي دستگاهها ساخت ويا ابزار وماشين يالت ايمن
تري را بوجود يورمد ولي باز هم يمار حوادث صنعتي پايين ميامد!
 -2ديدگا نرم افزاری:در اين ديدگاه براي كنترل حوادث .كاهش ضايعات يموزش بهتر تهيه رويره
ها  procedureخط مشي ها برمامه ريزي مدون مورد توجره قررار گرفرت ولري براز هرم تراثير
چشمگيري در كاهش يمار حوادث مداشت
-3ديدگا زيست افزاری  :در اين ديدگاه امسان به عنوان عام اصلي وتاثير گذار برر حروادث مرورد
توجه محققين قرار گفت پژوهشگران روي سيستم هاي ايمني  -ايمنري فراينرد ومرديريتهاي مروين
ايمني كار كردمد تا بلکه بتوامند از احتمال وشدت بروز حوادث بکاهند .برا توجره بره ايرن كره امسران
موجود پي يده از لحاظ روامي ورفتاريست هنوز مکات مبهم زيادي وجود دارد كه قضاوت در مورد اثر
بخشي اين روش را سخت ساخته است
آموزش ايمني
يکي از عوام كليدي در برمامه ايمني سيستم ،يموزش ايمني است .به منظور اداره يك برمامره موفرق
شركت كنندگان بايد در رابطه با مفاهيم ،وظايف ومسؤليت هاي مناسب مررتبط برا ايمنري سيسرتم,
يموزش ببينند .يموزش ويژه اي براي مديريت ،اعضاي گروه كاري ايمني سيستم ،سيستم هاي ايمني،
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بازرسان ،كنترل كنندگان ،تکنسين ها  ،مهندسان وهمه كسامي كره در هردايت ايرن برمامره فعاليرت
دارمد ،مورد مياز است0
اولين گام يماده سازي براي يموزش يك گروه  ،اجراي يماليز ميازهاي يموزشي است  .مربي بايد ميازهرا
راتشخيص دهد و اطالعان كافي از موارد زير داشته باشد:
 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 يموزشي هايي كه در گذشته براي شركت كنندگان فراهم شده است مظر مديريت راجع به ايمني سيستم ويموزش مستند سازي يموزشي يك جزء ضروري يموزشي مخصوصا براي يموزش ايمني است .اصول ايمني
ايمني يك كارگاه به موارد ذي بستگي دارد:
 مح كار ايمن :مح كار ايمن از ورودي و خروجي هاي مطمئن برخوردار است ,سراختمان هرا وتاسيسات داراي مقاومت كافي در مقاب شرايط معمول و غير معمول و اضطراري مث زلزله ,سري و
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.
 تناسب توامايي ها و لياقت كاركنان با وظائف محوله :عالوه بريمکه الزم است كاركنان از مظر فيزيکيو ذهني توامايي امجام امور روزمره و برخورد با حوادث احتمالي را داشته باشند بايستي به طور مرداوم
تحت يموزش هاي توجيهي شيلي قرار گيرمد.
 مظارت و مميزي مداوم سيستم هاي ايمني :اگرچه رعايت مسرائ ايمنري در طراحيهراي اوليره ازاهميت بااليي برخوردار است و اگر طرحي ذاتا ايمن مباشد براي ايمرن كرردن ين بايرد چنردين برابرر
هزينه كرد ولي صرف رعايت ابن اصول در طراحي اوليه كفايت ممي كند و در تمامي مراح اجررا ترا
امتها بايد مسائ ايمني پياده شود.
 مطالعات پژوهشي در مورد اتفاقات و حوادث :در پي هر حادثره و خسرارت پريش از يمکره بره فکررپيداكردن 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 عرالوهبر 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
سيستم مديريت ايمني يك رويکرد مرنظم بره ايمنري بره صرورت سيسرتماتيك و صرريح بره همرراه
فرايندهاي جامع براي مديريت ايمن خطرات مي باشد .به مامند تمام سيستمهاي مرديريتي ،سيسرتم
مديريت ايمني ميز براي دستيابي به اهداف ايمني ،برمامه ريزي و امدازه گيري كارايي ين ،ايجاد شرده
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است .سيستم مديريت ايمني در تار و پود يك سرازمان قررار دارد و بخشري از فرهنرگ و روشري كره
كاركنان وظايفشان را امجام مي دهند ،مي باشد.
چهار ركن يك مديريت ايمني عبارتند از:
فلسفه  -مديريت ايمني با فلسفه مديريت شروع مي شود:
·
·
·

تصديق بر وجود هميشگي تهديد ايمني،
ايجاد استامداردهاي سازمامي،
تأكيد بر اينکه ايمني وظيفه يکايك افراد است.
خط مشي  -تعيين چگومگي دستيابي به ايمني:

شرح واضحي از مسئوليت ها ،اختيارات و پاسخگويي ها،
·
ايجاد ساختار و فرايندهاي سازمامي جهت يکپرارچگي اهرداف ايمنري برا تمرامي جنبره هراي
·
عملياتي،
ايجاد دامش و مهارتهاي مورد مياز براي امجام كارها،
·
رويه ها  -دستورالعملهاي امجام وظايف ،تدوين شده توسط سازمان ،جهت اجراي خط مشي:
·
·
·

شفاف سازي وظايف و چگومگي امجام ين براي همه افراد،
وجود برمامه ريزي ،سازمامدهي و كنترل،
امجام مظارت ،ارزيابي فرايندها و وضعيت ايمني،

فعاليت  -يم ه به صورت واقعي در كار اتفاق مي افتد:
پيروي از دستورالعملهاي موثر و كاريمد،
·
اجتناب از قصوراتي كه باعث كاهش ايمني مي شود،
·
اخذ اقدام اصالحي مناسب به هنگام شناسايي عوام تهديد كننده،
·
فعاليت ها و ساختار سازمامي كه سيسرتم مرديريت ايمنري را در داخر سرازمان تثبيرت مري كننرد،
شناسايي شده امد .تمامي كاركنان در ايمن سازي سازمان و فعاليت ها همکاري دارمد .در سرازمامهاي
بزرگ فعاليتهاي مديريت ايمني در برخي واحدها مشهودتر از ديگر واحدها است ،اما سيستم بايسرتي
به صورت روش ايمن امجام كارها در سراسر شركت به صورت يکپارچه درييد .اين امر بوسريله اجررا و
پشتيبامي پيوسته خط مشي ايمني كه منتج به اجراي رويه هراي كاريمرد مري شرود ،دسرت يرافتني
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
•
و ) يتش سوزي
•
ز ) بالياي طبيعي
•
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•
•
•

ح ) كار با ماشين يالت خطرماک مظير پرسها  ،اره ها و ماشين كاري
ط ) مواد خطرماک و سمي اعم از مايع  ،گاز و جامد
ي ) حم و مق افراد و اشياء

اصول ايمني و بهداشت حرفه اي
بهداشت حرفه ای عبارت است از :
§
§
§

ارتقاء و حفظ باالترين درجه از سالمت جسمي ،روحي ،اجتماعي شاغلين در كليه مشاغ
مراقبت از شاغليني كه سالمت يمان در معرض خطرات ماشي از شرايط كار است
مراقبت از شاغليني كه عوام زيان يور ،سالمت يمان را در محيط كار تهديد ميكند

هدف از خدمات بهداشت حرفه اي
تامين ايمني ،بهداشت محيط كار ،پيشگيري از بيماريهاي ماشري از كرار ،پيشرگيري از معلوليتهرا،
استفاده بهينه از توان ميروي كار و تامين رفاه شاغلين است .وجود ميروي كار سالم ،بارور و برا امگيرزه
عام كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود بعالوه بهره وري و كيفيت كار و توليد
سالم كه ضامن توسعه پايدار است را ميز به همراه دارد.
اوّلين قدم در عمليّات اجرائي ايمني و بهداشت حرفه اي شناسايي است و از مراح مختلفي تشرکي
ميگردد .بازديد اوّليه ،تشخيص فرييند ،تعيين منابع خطر و مزاحم ،تخمين شردت خطرر و افرراد در
معرض  . . .با امجام اين مرحله ،طي يك بازديد مقدماتي ،خصوصيات كلي كار ،محيط كرار شناسرايي
ميشود .مواد اوّليه ،مواد بينابيني ،و توليد مهايي شناسايي و بر حسب كار ،مواد و تجهيزات بکار گرفته
شده ،منابع احتمالي خطر تعيين و متعاقبا با در مظر گرفتن شدّت خطر ،افراد در معررض ،مروع كرار
)(Work Loadاولويت بندي شده و مقدمات اجرائي مرحله بعدي ،كه امردازه گيرري اسرت فرراهم
ميشود.
گام بعدي پس از مرحله شناسايي ،تعيين حدود مسبي عام زيان يور است .بدين منظور ممکن اسرت
كارشناس بهداشت حرفه اي با استفاده از تجربيات خود عم ممايد و يا با استفاده از وسائ سراده اي
مامند  Detector tubeموع يلودگيهاي شيميايي و حدود مسربي ينهرا تعيرين ميگرردد و اقردام
بعدي ،تعيين و فراهم كردن ابزار و روش عملي تعيين ميزان يلودگي ميباشد.
امدازه گيري معموال به دو صورت محيطي و بيولوژيك صورت ميگيرد كه هر يرك بره موبره خرود بره
اشکال مختلف به مورد اجرا در ميييد.
اعداد حاص از امدازه گيريهاي محيطي و بيولوژيك به تنهايي وبه صرورت مجررد معنري و مفهرومي
مدارمد و بايد كه ينها را برا ميزانهرا ،مرورد تفسرير و تجزيره و تحلير قررار داد .برر همرين اسراس
استامداردهاي بهداشت حرفه اي مطرح ميگردد.
وجود هر عام به اصطالح زيان يور در هر امدازه و مقدار براي سرالمت افرراد در معررض ،خطرمراک و
زيان يور مخواهد بود مگر يمکه ميرزان ين از حد تعيين شاد اساتاندارد (Threshold Limit
)Volumeبيشتر باشد و ين مقرداري است که اکثر افراد معمولي ميتوانند به مدت  8سااعت
در روز و  40ساعت در هفته برای سالها بدون نگراني در معرض آن قرار گيرند.
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اگر چه در مواردي موع كار (سختي كار) و قابليتهاي جسمي افراد ميتوامد زمينه سراز بيماريهرا در
شرايطي كه حتي عام زيان يور در حدي كمتر از استامدارد است ميز باشد.
پس از مقايسه و تطبيق ميزان عام زيان يور با استامداردهاي مربوطه و با در مظر گرفتن شرايط كرار،
قابليتهاي جسمي و فيزيولوژيك افراد ،اقدامات كنترلي به مورد اجرا در ميييد.
معموال اقدامات کنترلي شامل موارد زير است :
جايگزيني (حذف منابعي كه ايجاد خطر ميممايند و جايگزيني منابع كم خطر به موعي كه بره
·
فرييند كار لطمه اي وارد مياورد)
محصور كردن (قرار دادن منابع خطرساز در محدوده هاي بسته اي كه تعداد افراد در معرض را
·
به حداق ممکن رسامده و يا حذف ممايد)
ترميم و بهبود (كه از طريق اجراي يك سري فعاليتهاي جامبي در منابع توليد يلودگي ،ميزان
·
ينها كاهش مييابد)
ايجاد فاصله و موامع
·
تهويه
·
استفاده از وسائ حفاظت فردي
·
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عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
مواد شيميايي مختلف خصوصيات و ميزان سميت متفاوتي دارمد .مواجهه برا مرواد شريميايي سرمي،
ميتوامد منجر به اثرات مختلفي شود كه شدت يمها با توجه به راه مواجهه (تنفسي ،پوستي و گوارشي)
و ميزان تماس ،متفاوت خواهد بود.
در ارزيابي ريسك مواد شيميايي سمي ،ميزان ريسك براي استفاده كنندگان ،مشخص شده و اقدامات
الزم براي محافظت پرسن در برابر مواد شيميايي ،پيشنهاد ميشود .بر اساس دستورالعم ها و قوامين
جاري كشور ،كارمندان و كارگران صنايع بايستي در شرايط ايمن برا مرواد شريميايي مواجهره داشرته
باشند .در راستاي امجام اين وظيفه مهم ،بايستي از كليه مواد شيميايي كره در محريط كرار اسرتفاده
ميشومد ،از طريق شناسايي و ارزشيابي مخاطرات يمها و روشهاي كنترلي اتخاذ شده ،ارزيابي دقيقري
به عم ييد.
)1

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

ناشي از تمام مواد شيميايي که در محيط کار استفاد  ،انبار و يا حمل و نقل ميشود.
)2
)3
)4
)5

ارزيابي ميزان مواجهه كاركنان با مواد شيميايي خطرماک از طريق تنفسي ،پوستي و گوارشي
ارزيابي ميزان كفايت اقدامات كنترلي در دسترس
مشخص كردن وظايفي ) (Taskكه ريسك بااليي براي سالمتي كاركنان دارمد
پيشنهاد اقدامات كنترلي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك

تعيين ضريب مخاطره
 .مخاطرات ماشي از يك ماده شيميايي به ميزان سميّت و محوه مواجهه بستگي دارد .ضريب مخراطره
ميتوامد با توجه به تأثيرات سمّي مواد شيميايي تعيين گردد (جدول  .)1روش ديگرر تعيرين ضرريب
مخراطره از طريرق دوز كشرنده ) (Lethal Dose 50% = LD50و غلظرت كشرنده (Lethal
) Concentration 50% = LC50مواد شيميايي است (جدول  .)2الزم به ذكر است كه اطالعرات
ذكر شده در جداول را ميتوان از شناسنامه ايمني مواد شيميايي ) (MSDSبدست يورد.
اقدامات اصالحي
اگر ارزيابي مشان دهد كه امجام وظيفه در يك شري  ،ريسرك زيراد و قابر تروجهي وجرود دارد
اقدامات اصالحي مناسبي براي ين شي بايستي در مظر گرفته شود .اين اقردامات ميتوامرد در زمينره
هاي زير صورت بگيرد:
امتخاب اقدام اصالحي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك  ،مظير جرايگزيني مراده شريميايي
)1
سمي ،مصب و راه امدازي سيستم تهويه موضعي يا تهويه ترقيقي ،اجراي كنترلهاي مديريتي و تامين
وساي حفاظت فردي؛
 )2برمامه ريزي دوره هاي يموزشي را براي كاركنان ؛
 )3ممومه برداري از هواي محيط كار ؛
 )4استفاده از متايج معاينات پزشکي ؛
 )5بررسي تجهيزات مربوط به شرايط اضطراري و كمكهاي اوّليه و روشهاي اجرايي يمها ()2
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جدول 1ر ضريب مخاطره
ضريب
مخاطر

1

2

3

4

5

مثال از مواد شيميايي

توضيح دسته بندی خرر/تاثير

 بدون تاثيرات مامطلوب بر سالمتيكلريررد سررديم ،بوترران،
 سرررطان زايرري ( )ACGIH( A5برره پيوسررت  2مراجعررهبوتيرر اسررتات ،كلسرريم
شود)
كربنات
 جزء مواد سمّي و مضر ميستاسررتن ،بوترران ،اسررتيك
 تاثيرات مامطلوب بر مخاط و پوست (بدون شدت زياد)اسرريد ،%10ممررك برراريم،
 سرطان زايي )ACGIH( A4غبار يلومينيم
 ايجاد حساسيت و تحريك براي پوست امکان سرطان زايي و جهرش زايري در امسران يرا حيروان(هنوز اطالعات كافي دراين زمينه ارائه مشده)
تولرروئن ،زايلررن ،بوتامرر ،
 سرطان زايي )ACGIH( A3اسررررتالدئيد ،اسررررتيك
 گروه )IARC(2Bاميدريد ،يميلين
 ماده خورمده ( 3>pH>5يا )9>pH>11تحريك تنفسي و جزء طبقه بندي مواد مضر احتمال سرطان زايي ،جهش زايي و اختالالت ژمتيکي (برراساس مطالعات امجام شده بر روي موجودات يزمايشگاهي )
فرمالدئيد ،كادميم ،متيلن
 سرطان زايي )ACGIH( A2كلرايررد ،اكسرريد اترريلن،
 گروه )IARC(2Aاكريلررررو ميتريرررر 1،و-3
 گروه )NTP( Bبوتادين
 ماده خيلي خورمده ( 0>pH>2يا)11/5>pH>14 ماده سمي سرطان زا ،جهش زا و بامي اختالالت ژمتيکي در موزادانبنررزن ،سرررب ،ارسررنيك،
 سرطان زايي )ACGIH( A1برررليم ،وينيرر كلرايررد،
 گروه )IARC(1جيوه ،كريستال سيليکات
 گروه )NTP( A -ماده خيلي سمي
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طبقه بندي آالينده هاي گازي
يئروس ها  :يئروس ها ذراتي كم وزن و در هوا به حالت معلق مي باشند .ذرات معلق ممکن است بره
صورت غبار ،دود ميست و دود غليط (فيوم) باشند .يئروس يك اصطالح كلي است كه به تمرام ذرات
ريز اعم از مايعات و جامدات كه در اتمسفر پخش و پراكنده امد ،اطالق مي شود.

غبار ( :(Dustبه مواد معدمي اشکال مامنظم معلق در هوا يا به ذراتي كره داراي  1ترا  200ميکررون
قطر باشند ،اطالق مي شود .غبار تحت تاثير ميروي ثق رسوب مي مماينرد .غبرار در اثرر فريينردهايي
مظير خرد كردن ،يسياب كردن ،ساييدن و هم نين توسط خرد شدن و متالشي شدن طبيعي سنگها
و خاک ايجاد مي شومد.
ذراتي به امدازه كمتر از  100ميکرون ،غبارريز و ذراتي با امدازه بزرگتر از  100ميکرون ،غبرار درشرت
ماميده مي شومد .ذرات بزرگتر از  50ميکرون با چشم غيرمسلح قاب رويت مي باشند.
ذرات غبار حاص از خرد كردن و يسياب كردن  >20ميکرون

خاكستر فراز از دودكش  3-80ميکرون
غبار سيمان  10-120ميکرون

غبار ريخته گري  1-200ميکرون

دود ( :)Smokeدود يئروس به ذرات خيلي ريز كربن با امدازه  0/5تا يك ميکرون اطالق مري شرود
كه در اثر
احتراق ماقص ذرات يلي مظير زغال سنگ ،چوب و غيره توليد مي شود.

دوده  : sootدوده به اجتماع ذرات كربن داراي امدازه  10-1ميکرون كه به مواد قيري يغشرته شرده
امد و به
علت احتراق ماقص مواد كربن دار تشکي شده امد ،اطالق مي شود.
دود غليظ (فيوم ها)  :دود غليظ به ذرات ريز جامد كه در اثر تراكم يا كندامسيون حالت گازي كه بعد
از تبخير
مواد تشکي شده امد ،اطالق مي شود .امدازه ذرات فيومها از  0/03تا  1ميکرون متيير مي باشد.
ميست ( : )mistميست ،يئروسلي از قطرات مايع است كه در اثر مايع شدن بخارات حاص مي شرود.
امدازه ميست هاي طبيعي بخار يب از  40تا  500ميکرون متيير مي باشد.
مه ) : (fogبه ميست يب ،مه گفته مي شود .مه ميستي است كه حالت مايع ين ،يب مي باشد و قاب
رويت است.
مه دود ( )smogدوده اي كه به مه افزوده شود ،مه دود ماميده مي شود.
اسپري  :اسپري شام قطرات مايع است كه در اثر ريزشدن مايع هايي مظير يفت كشها به وجود مري
ييند .امدازه ذرات اسپري  1000-10ميکرون متيير است.
بخار :شک گازي مواد است كه به طور عادي به حالت مايع يا جامد در طبيعت وجود دارمد ،براسراس
تركيب شيميايي يالينده هاي معدمي گازي شک به صورت زير طبقه بندي مي گردمد :
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تركيبات گوگردي  :زغال سنگ و مفت حاوي گوگرد بصورت ماخالص مي باشند .زغال سنگ حاوي -1
 5%گوگرد مي باشد .هنگام احتراق سوخت ،گوگرد موجود در ين ميسوزد و در متيجه گاز دي اكسريد
گوگرد و هم نين تري اكسيد گوگرد توليد مي شومد .در ميان اكسريدهاي گروگرد غلظرت  SO3و
 SO2در اتمسفر غالب مي باشند :

( SO2دي اكسيد گوگرد) :دي اكسيد گوگرد مهمترين اكسيد گوگرد منتشره از منابع يلوده كننرده
مي باشد .دي اكسيد گوگرد گازي بي رمگ ،غيرقاب احتراق و غيرقاب امفجار است.
دي اكسيد گوگرد در غلظتهايي از  0/3تا  1PPMدر هوا سبب احساس مزه مي گردد .گراز  SO2در

غلظتهاي بيشتر از  3PPMبوي محرک و سوزامنده تند دارد .مقداري از گاز  SO2اتمسفر در اثر وقوع
فرايندهاي كاتاليزوري و فتوشيميايي به تري اكسيد گوگرد .يا اسيد سولفوريك و ممکهايش تبدي مي
گردد .گاز  SO2مي توامد سيستم تنفسي فوقامي را تحريك ممايند و به قسمتهاي عمقي داخلري ريره
ها حم شود.
تري اكسيد گوگرد ( :)SO3معموالً تري اكسيد گوگرد همراه با دي اكسريد گروگرد امتشرار مري يابرد

(غلظت از  1ترا درصرد)  SO3سرريعاً برا رطوبرت اتمسرفر تركيرب و اسريد سرولفوريك ايجراد مري

ممايد.هنگام بارمدگي  SO2 ,SO3از اتمسفر شستشو مي شومد.

سولفيد هيدروژن ( :)H2Sسولفيد هيدروژن گازي بردبو اسرت كره طري تجزيره بيولروژيکي بره روش
بيهوازي و هم نين از كارخامه هاي كاغذ سازي و غيره توليد مي گردد.
سولفور آهن :سولفور يهن كه به عنوان يك ماده يتش زا شناخته مي شود بيشتر در جداره ي فلزي
ظروف پااليشگاهي و خطوط امتقال گازي تشکي مي شود كه در معرض دائمي گازهاي  H2Sهمرراه
با گاز ترش قرار دارمد .به تدريج اين ذرات سولفوري از ديواره ها جدا شده و در مسير حركرت گراز در
داخ فيلترها و يا بسترهاي كاتاليستي رسوب گذاري مي كنند.
اين مواد به محض قرار گرفتن در معرض اكسيژن هوا سريع واكنش مشان داده و شروع به كندسروزي
مي كنند .بنابراين هنگام باز كردن درب فيلترها و ظروف محتوي كاتاليست ها و يا زمان توپرك رامري
در ايستگاه هاي دريافت توپك بايد تمهيدات خاص ايمني و مراقبت هاي ويژه رعايت شود تا از شرعله
ور شدن ين ها و خطرهاي ماشي از ين پيشگيري گردد.
تركيبات ميتروژن :اكسريدهاي ازت ( )NO2,NOيالينرده هراي اوليره اي مري باشرند كره از صرنايع

پتروشيمي و احتراق سوخت در اتومبي ها منتشر مي شومد .هفت موع ازت ( N2O3, NO3, NO2,

 )NO. N2O, N2O5, N2O4وجود دارمد كره سره اكسريد يعنري اكسريد ميترروس  ،N2Oاكسريد
ميتريك  NOو دي اكسيد ميتروژن  NO2در اتمسفر تشکي مي شومد.

اكسيد ميتروس ( :)N2Oگازي بي رمگ و بي بوست كه معموال در اتمسفر يافت مي شود .اين گراز در
اثر فعاليت بيولروژيکي خراک ايجراد مري شرود .ميکروارگاميسرم هراي موجرود در خراک مري توامنرد
پروتئينهاي ميتروژن دار را به گاز ميتروژن تجزيه كنند كه سپس با اكسيژن تبدي به  N2Oمي شود.

 N2Oبه عنوان يك يلوده كننده هوا تلقي ممي شود .اما اين گاز در شيمي يلودگي هروا اهميرت دارد،
زيرا به وسيله تفکيك موري به  NOكه گاز يلوده كننده مهمي است ،تبدي مي شود .هم نين N2O
به گاز خنده يور و بيهوش كننده معروف است.
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اكسيد ميتريك (:) NOگازي بي رمگ و بي بو است كه تحت فرييندهاي احتراق با درجه حررارت براال
تشکي مي گردد .اكسيد ميتريك در حالت طبيعي يالينده محسوب ممي شرود .ايرن گراز در اتمسرفر
يلوده از طريق واكنشهاي فتوشيميايي به گاز دي اكسيد ميتروژن تبدي مري گرردد NO .مسربت بره

 N2Oبه مقدار بيشتري توسط اتومبي بداخ اتمسفر منتشر مي شود .در فراينرد احترراق برا درجره

حرارت باال  NOطبق واكنش زير تشکي مي شرود NO .در اتمسرفر بره يسرامي بره  NO2تبردي و
اكسيد مي گردد.
دي اكسيد ميتروژن  :)NO2( :گازي بي رمگ ،قهوه اي تند و داراي بوي سوزش يور و تحريك كننرده
مي باشد .گاز دي اكسيد ميتروژن براي مواد خورمده و امسان سمي است .اين گاز امرژي مور خورشيد را
جذب مي كند و يغازگر واكنشهاي فتوشيميايي است كه منجر به توليد مه دود مي شود .دي اكسريد
ميتروژن از طريق احتراق سوخت و كارخامه هاي اسيد ميتريك سازي منتشر مري شرومد .دي اكسريد
ميتروژن از هوا سنگين تر است و به يسامي در يب ح مي گردد كره مطرابق واكنشرهاي زيرر در يب،
اكسيد ميتريك و اكسيد ميتروس تشکي مي دهد.
تركيبات كربني :منواكسيد كربن ( : )COمنوكسيد كربن يك يالينده اوليه است كه گازي بي رمرگ،
بي بو و بي مزه مي باشد .منشاء منواكسيد كربن در اتمسفر عمدتاً احتراق ماقص سوختها (مواد كرربن
دار) بويژه امتشار دود از اگزوز اتومبيلها مي باشد .منواكسيد كربن گاز خيلي سمي است و معموالً يك
گاز خفه كننده مي باشد.
سميت منوكسيد كربن بخاطر مي تركيبي اش با هموگلوبين خون كه ماق اكسريژن در بردن اسرت،
مي باشد.
تأثيرات گاز مونو اكسيد كربن بر بدن انسان بر حسب غلظت :
مشامه ها

زمان

بيشررترين حررد مجرراز كرره توسررط

 8ساعت

PPM
35

 OSHAتعيين شده است
سر درد ،خستگي ،تهوع و گيجي

 2تا  3ساعت

200

سر درد جدي ،مرگ بعد از  3ساعت

 1تا  2ساعت

400

گيجي ،تهوع  ،تشنج  .بيهوشي بعرد از
 2ساعت و مرگ بعد از  3ساعت

 45دقيقه

800

سردرد ،گيجي و تهوع ،مرگ بعرد از 1
ساعت

 20دقيقه

1600

سردرد ،گيجي و تهوع ،مرگ بعرد از 1
ساعت

 5تا  10دقيقه

3200

سردرد ،گيجي و تهوع ،مرگ بعد از 25
تا  30دقيقه

 1تا  2دقيقه

6400

مرگ

 1تا  3دقيقه

12800
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گازمنوكسيد كربن بعد از  ،CO2فراوامترين گراز يلروده كننرده جرو در اغلرب منراطق شرهري اسرت.
مهمترين منبع به وجود يورمده  COجوي ،احتماالً اكسايش متان CH4است.

دي اكسيد كربن ( :)CO2دي اكسيد كربن همراه با منواكسيد كرربن توليرد مري شرود .امرا بررخالف
منوكسيد كربن ،دي اكسيد كربن بعنوان يك يالينده محسوب ممي شود .احترراق سروختهاي فسريلي

مظير زغال سنگ ،مفت و گازهاي طبيعي سبب امتشار دي اكسيد كرربن مري گردمرد CO2 .ماشري از
احتراق از  500ميليون سال گذشته تاكنون در باالي زمين تجمع يافته امد .وقتيکه غلظت دي اكسيد
كربن اتمسفر افزايش مي يابد ،درجه حرارت هواي سطح زمين ميز افزايش مي يابد.
هيدروكربنها :هيدروكربن ها ،يالينده هاي اوليه اي هستند كه از طريرق يالينرده هراي توليرد مفرت و
احتراق ماقص سوخت هاي مظير بنزين و گاز و غيره وارد اتمسفر مي شومد .هيدروكربنهاي فرار مايع و
گازي شک مهمترين يالينده هاي هوا در اتمسفر مي باشند .حضور هيدروكربنها به تنهائي در هوازيان
يور ميست بلکه هيدروكربنها طي واكنشهاي شيميايي با حضور مور خورشريد و اكسريدامهاي ميترروژن
منجر به توليد اكسيدهاي فتوشيميايي مي شومد كه اين اكسيدامهاي فتوشيميايي زيان يور مي باشند.
تركيبات فلوئورايد :هنگامي كه فلوئور به حالت عنصرر وجرود داشرته باشرد ،مراده اي بسريار سرمي و
خورمده مي باشد .فلوئور معموالً به عنوان يالينده هوا در اتمسفر وجود مردارد امرا فلوئورايردها ممکرن
است به شک گازي يا همراه با ذرات معلق وارد اتمسفر گردد .تمرام تركيبرات حراوي فلوئرور از مظرر
شيميايي فعال و واكنش پذير مي باشند .بنابراين غلظت فلورايد در اتمسفر غير يلوده ،امدک مي باشد.
اما صنايعي كه فلوئور توليد و منتشر مي ممايند ،مقش اصرلي در افرزايش مقردار فلوئورايرد درمنراطق
مجاور صنايع بعهده دارد .صنايعي مظير كودسازي ،يلومينيوم سازي ،فوالد سازي و غيرره از تركيبرات
حاوي فلوئورايد استفاده مي ممايند.
ساير آالينده هاي ديگرهوا:
يموميوم  -فلوئور  -ميترات  -سولفات  -متان  -اكسيد ميتريك  -دي اكسيد ميتروژن  -يفت كش ها -
دي اكسيد گوگرد  -ذرات يلرژي زاي هوا  -يزبست ها -بنزين قاب ح در تركيبات يلي  -بنزوپيرن -
يفت كش ها  -ذرات معلق
مركاپتان
گاز طبيعي كه به وسيله شبکه هاي شهري منتق و به مصرف كنندگان خامگي و تجاري عرضره مري
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
افزوده مي شود .مركاپتان جزو تركيبات يلي گوگرد دار است داراي بوي بسيار بدي است و بره دلير
همين ويژگي در صورت هرگومه مشتي گاز حس بويايي تحريك شده و تشخيص داده مي شود .فرمول
شيميايي عمومي مركاپتان ها  R-SHاست كه  Rمشان دهنده بنيان ئيدروكربوري و  Sمشان دهنرده
گوگرد است .متداول ترين امواع ين بوتي مركاپتران و ايرزو پروپير مركاپتران اسرت كره از خاصريت
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
تزريق به گاز طبيعي شهري از هشتاد درصد «يي.پي.ام» ،ده درصد «تي.بي.ام» و ده درصد«ان.پي.ام»
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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.
افرادي كه در ايستگاه هاي «سي.جي.اس» شهرها به مقتضاي شرايط كاري با ايرن گومره مرواد روبررو
هستند الزم است در زمان تزريق مواد به داخر دسرتگاه برودار كننرده از حفاظرت كننرده هرا مظيرر
دستکش پالستيکي ،عينك مخصوص مواد شيميايي و ماسك تنفسي مناسب استفاده كنند و اگر مواد
بودار كننده به هر علتي با پوست و يا چشم تماس پيدا كند ،بايد فوري مح را با يب شستشو داده و
در صورت ادامه ي سوزش و يا خارش به پزشك مراجعه كنند.
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لوزي شناسايي خطر
خطرات مواد شيميايي توأم با ازدياد مصرفشان در صرنايع مختلرف افرزايش يافتره و از طرفري چرون
بخاطرسپردن خطرات مواد شيميايي گوماگون و چگومگي مقابله با يمها براي هرر شرخص امکران پرذير
ميست .بنابراين جهت سهولت در مورد يگاهي از خطر هر مراده شريميايي از يرك لروزي چهرار خامره
استفاده ميشود  .تا هر شخصي با توجه به يشنايي قبلي با مشخصات اين لوزي از چگرومگي خطررات
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 )
§
§

خامه پايين بيرمگ و يا اينکه به رمگ بدمه محموله ميباشد ( خطرات خاص )

هر كدام از موارد فوق ( قابليت فع و امفعال شيميايي  .قابليت اشتعال  .خطرات شيميايي ) به پرنج
درجه تقسيم ميشومد ( از درجه صفر تا درجه  ) 4بطوريکه درجره صرفر مشران دهنرده بيخطرري و
درجه  4مشان دهنده خطر بسيار شديد ميباشد .
اين درجه بندي در مورد خطرات خاص وجود مدارد .

قابليت اشتعال مواد شيميايي
درجه  :4گازهاي شديدا قاب اشتعال و مايعات بسيار فرار قاب اشتعال و موادي كره در حالرت گرردو
غبار در هوا تشکي مخلوط امفجاري ميدهند .مامند :سولفيد هيدروژن – استالدئيد -اسيد پيکريك.
درجه  :3مايعاتي كه تقريبا در حرارت مرمال مشتع ميشومد .مامند :هيدروكسي امين – فسفر سفيد
– استايرن .
درجه  :2مايعاتي كه جهت مشتع شدن بايد مقداري حرارت ببينند و جامرداتي كره توليرد بخرارات
قاب اشتعال مينمايد .مامند :اسيد استيك – مفتالن – فرم الدئيد.
درجه  :1موادي كه قب اشتعال بايد حرارت ببينند .مامند :گليسيرين – سولفور – روي .
درجه صفر  :موادي كه مشتع مميشومد  .مامند  :اسيد ميتريك – پراكسيد سديم – اسيد سولفوريك
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خطر بهداشتي مواد
منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر روي سالمتي امسان مي باشرد و
مفهوم درجات پنجگامه ين بشرح زير ميباشد :
درجه  :4موادي كه مقدار كمي از بخارات يمها ميتوامد سبب مررگ شرود مامنرد هيردروژن سرياميد
HCN
درجه  : 3موادي كره خطررات فوقالعراده برراي سرالمتي دارمرد مامنرد سرولفيد هيردروژن H2S
هيدرواكسيد سديم  NaOHفسفر سفيد P
درجااه  : 2مرروادي كرره بررراي سررالمتي خطرمرراک هسررتند  .مامنررد اكسرريد اترريلن C2H4O
مفتالين C10H8

درجه  :1موادي كه خطرات كمي براي سالمتي دارمد  .مامند كلسيم Ca
درجه صفر  :مو ادي كه تحت شرايط حريق ميز خطري براي سالمتي توليد مميكننرد  .برمرز .فسرفر
قرمز
قابليت فعل و انفعال شيميايي
ميزان پايداري و تركيب ماده شيميايي با يب را مشان داده و تقسيم بندي ين بصورت زير است
درجه  :4موادي كه در حرارت و فشار معمولي قادر به تجزيه يا واكنش امفجاري است  .مامنرد اسريد
پيکريك و تري ميترو تولوئن
درجه  : 3موادي كه قادر به تجزيه يا واكنش امفجاري بوده ولي جهت اين عم به چاشني يا حرارت
كافي مياز دارمد  .مامند فلوئر f
درجه  :2موادي كه در حالت عادي ماپايدار بوده و تيييرات شيميايي يا فته ولي منفجر مميشود
درجه  : 1موادي كه درحالت عادي پايدار بوده ولي در حرارت و فشار باال ممکن است ماپايدار شرومد و
با يب واكنش ممود ه ( ولي مه بشدت ) امرژي يزاد ممايد مامند روي z
درجه صفر  :موادي كه در حالت عادي حتي در شعله پايدار هستند و با يب واكنش مميدهند .مامند
ذغال چوب
خطرات خاص
خطرات خاص شام خطر و اكنش با يب ،پلي مريزه شدن و يا خطر مواد راديواكتيو را مشان ميدهد .
مواد پلي مريزه مواد شيميايي هستند كه به هنگام سروختن گراز سرمي توليرد ميکننرد و بره راحتري
خاموش مميشومد .
اگره منظور خطر استفاده از يب جهت اطفاء حريق باشد ( مث خاموش كردن حريق سديم برا يب )
در خامه پايين يك  Wكه يك خط از مركز ين گذشته (  ) Wقرار داده ميشود ()3
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عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
سرما و استرسهاي سرمايي:
يکي از عوام فيزيکي زيانيور محيط هاي كاري سرماست ،كه بدن در برابر ين واكنش كمتري مسبت
به گرما از خود مشان ميدهد .دو عام مهم تأثيرگذار در سرما ،دماي هوا و سرعت جريان هروا اسرت
كه هر چه دماي هوا كمتر و سرعت جريان ين بيشتر شود اثرات زيانبارتري براي بدن درپي خواهنرد
داشت .تأثير توأم دما و سرعت جريان هوا رابا شاخصي با عنوان خنكشومدگي باد( )WCIبيان مري-
كنند .اين شاخص براي محيطهاي بسيار سرد و پايينتر از مقطه امجماد تعريف شده و با تعيين چرخه
كارو استراحت  ،مشان ميدهد كه شريفت كراري در سررما  4سراعت مريباشرد ( .چرخره اسرتراحت
درمواجهه با سرما به معناي گرم كردن افراد است و فرد بايد حتماً وارد يك محيط گرم شود).
عارضه كلي سرما براي بدن تحت عنوان  (Hypothermiaهايپوترميرا) بيران مريشرود .كره در ين
درجه حرارت بدن به پايينتر از  35درجه سامتي گراد ميرسد.
عوام مستعد در هايپوترمي :الغر وضعف عضالمي ،خوردن الک و داروهاي يرامبخش ،ديابت ،كمكاري
تيروئيد ،كمكاري غده فوق كليه ،بيماري قلبي و عروقي و سرطان.
هايپوترمي به  3مروع خفيرف( 33-35درجره سرامتيگرراد) ،متوسرط( 26-33درجره سرامتيگرراد) و
شديد( 26درجه سامتيگراد به پايينتر) تقسيم ميشود .كه عالئم ين به صورت كاهش درجه حررارت
بدن ،لرز خيلي شديد ،كاهش سطح هوشياري ،كاهش ضربان قلب ،امقباضات كرم و سرفتي عضرالت ،
ايست تنفس و مهايتاً مرگ ميباشد.
از ديگر عوارض سرما ميتوان به يخزدگي ،سرمازدگي ،سرماگزيدگي و پاي خندقي اشاره كرد.
يخزدگي : Frost biteدر اين عارضه ،بافت امگشتان دچار يخزدگي شده و مولکولهاي يب تبدي به
بلورهاي يخ ميشود و در اين مورد سلولهاي پوست( شريان) بافت مکروز شده و از بين ميرومدوبعرد
از ين بافت سياه شده و گامگرن رخ ميدهدكه تييير بافت برگشتپذير ميست و تنها درمان قطع عضو
است و شديدترين حالت سرما در امدامها يرخزدگري اسرت كره در يرخزدگري ممکرن اسرت ماهي ره،
استخوان ،عصب وشريان درگير شده و برحسب شدت يخزدگي از بين برومد.
سرمازدگي : Pernioدر سرمازدگي كه بافتها بر اثر سرما دچار يسيب ميشومد ولي به مرحلره يرخ-
زدگي و ازبين رفتن مميرسند ،عالئم گزگز و مور مرور شردن ،بريحسري  ،درد در سررمازدگي اتفراق
ميافتد و پوست ماحيه به رمگ قرمز در يمده و دردماک و اگر شدت سرما زياد شود تبدي به يخزدگي
ميشود .سپس وقتي كه بافت يخ زد  ،ماحيه يخزده حسي مدارد چون خومرسامي قطع و مهمتر عصرب
ين از بين رفته است و چيزي وجود مدارد كه پييام را به ميز برسامد.
سرماگزيدگي  :Frost nipحالتي است كه در زمستان تجربه ميكنيم  .مروک بينري قرمرز  ،سررد و
سوزن ميشود و با گرما قاب برگشت است.
پاي خندقي يا پاي سرباز :Trench footوقتي كه عضو مورد مظر بيشتر پا عالوه بر سرما در معرض
رطوبت هم واقع ميشود  ،در اين حالت يخزدگي اتفاق ميافتد .عضو مربوطه دچار تييير رمگ كره بره
رمگ خاكستري يا قرمز درميييد ،درد و سوزش پا  ،تورم  ،خومريزيهاي زير پوستي رخ ميدهد.
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اقدامات اوليه در مواجه با فرد سرمازده :گرمكردن تدريجي عضو مربوطه ،عدم واردكردن فشار به عضو،
خارجكردن لباس و جورابهاي خيس و خشككردن موضع ( ماساژ و يب داغ توصيه مميشرود ).و در
يخر در حالي كه دست و پا را باالتر از سطح قلب مگه داشتهايم  ،فرد را به مراكز درمامي امتقرال مري-
دهيم.
كنترل :بهداشت حرفهاي  ،چرخه كارو استراحت را برراي گرمرا و سررما در مظرر گرفتره ،وبيشرتر بره
پيشگيري ،از طريق امتخاب و استخدام افراد مناسب (فاقد بيماريهاي قلبري و عروقري ،عردم مصررف
داروي خاص ،عدم وجود ضعف عضالمي و مداشتن سابقه بيماري در امدام مستعد به بيماري)  ،محصور
سازي ،جداسازي ،جايگزيني و  ( PPEكفش ،دستکش و  )...اهميت ميدهد.
گرما و استرسهاي گرمايي :
بدن امسان مسبت به گرما و سرما واكنش مشان ميدهد تا دماي مركزي بدن
را كنترل كرده و در يك حد ثابتي مگه دارد به همين جهت به امسان خومگرم ميگويند  .اين توامرايي
بدن ماشي از  3عام زير است :
.1عروق سطحي داخ پوست گشاد شده تا خون بيشتر را به محيط يورده تااز طريق تابش بدن گرمرا
را از دست بدهد
 .2هيپوتاالموس كه مسئوليت كنترل دماي مركزي بدن را برعهده دارد رگها را گشاد ،متابوليسم كلي
بدن را كم ،در متيجه باعث گرمازايي كمتر ميشود .
 .3راه مهمتر كه تنها در مورد گرما و تطابق با ين صورت ميگيرد تعريرق اسرت كره در متيجره عررق
كردن ،بدن گرما از دست داده و خنك ميشود  .اگر اين سيستم در مواجهه با گرما از كار بيفتد باعث
اثرات زيان يور و يسيب ارگامها يا اعضاي بدن ميشود .
چنام ه بدن متوامد در مواجه با گرما به تعادل برسد درجه حرارت مركزي بردن براال رفتره  ،سرلولها و
يمزيمهاي درون سلولي غيرفعال شده و از بين ميرومد و در متيجه كار عضو مخت ميشود  .از عوارض
كلي و ابتدايي گرما ميتوان به  :قرمزي پوست  ،گشادي رگها  ،تعريق زيراد  ،كراهش ادرار و افرزايش
حجم مايع داخ رگها اشاره كرد.
عوارض اختصاصي گرما :
گرماخستگي  :اين عارضه از شايع ترين اختالالت مواجهه با گرما است كه در ين به هر دليلري درجره
حرارت مركزي بدن به حدود  38درجه سامتيگراد ميرسرد و داراي عالئمري چرون سرردرد  ،تهروع ،
استفراغ  ،تشنگي زياد  ،خشکي دهان  ،تاكي كاردي  ،افزايش ترنفس و در صرورت پيشررفت كراهش
فشار خون ميباشد .
گرمازدگي  :Heat strokeبدترين عارضه گرما كه امکان مرگ و مير افراد مسرتعد در ين بره 80%
ميرسد  .در گرمازدگي كه بيشتر از گرماخستگي حاص ميشود عالئمي چون كاهش سطح هوشياري
 ،حواس پرتي  ،هزيان  ،سردرد شديد  ،تهوع و استفراغ  ،تاكي كاردي  ،كاهش فشرار خرون  ،پوسرت
خشك و داغ  ،مرگ سلولهاي اعضاي بدن و در مهايت كما و مررگ ديرده مريشرود  .درجره حررارت
مركزي بدن در اين عارضه به بيش از  41درجه سامتيگراد ميرسد .
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غش يا سنگکوب گرمايي : Heat syncopeدر غش گرمايي به علت كار شرديد و ماگهرامي عصرب
واگ تپش قلب و فشار خون افت كرده و فرد بهت زده ميشود  .معموالً ايرن عارضره در افررادي روي
ميدهد كه در محيط گرم حداق به مدت  2ساعت ايستاده باشند ،كه تجمع خرون در وريردهاي پرا
باعث كاهش خومرسامي به ميز شده و فرد دچار عارضه ميشود ( .الزم به ذكر است كره فررد در ايرن
عارضه داراي هوشياري است) .
سکته عضالت  : Heat crampگرفتگي عضالت بيشتر در عضالتي رخ ميدهرد كره كرار زيرادتري
امجام دهند مث دست و پا  .در اين عارضه در عررض يرك يرا دو دقيقره سرديم در سرطح سرلولهاي
عضالمي كم شده و ممك بدن از طريق تعريق از بين ميرود ،از سوي ديگر،اسيدوز الكتيرك در سرطح
عضالت باعث سکته عضالت ميشود .
عوارض پوستي  :در اين عارضه فرد در مواجهه با گرماي محيط دچار امسداد مجاري غدد عرق شرده و
با پاره شدن كيسههاي عرق به روي پوست  ،واكنشهاي امتهايي داخ پوست ايجاد ميشود كه مري-
توان با پوشيدن لباسهاي مخي  ،استحمام  ،عرق گير داروئي و استفاده از كورتونهاي موضرعي ين را
درمان كرد.
مهمترين و كاربرديترين شاخص در امدازهگيري ميزان گرما در بهداشت حرفهاي WBGTاست كه
با ين ميتوان چرخه كارو استراحت را ميز تعيين كرد .اين شاخص برا دسرتگاهي برا عنروانWBGT
سنج كه شام سه دماي خشك ،تر و گويسان است تعيين ميشود.
پيشگيري و كنترل:
 . 1امدازهگيري ميزان گرما در محيطهاي كاري و كنترلين با فاصلهگذاري و كاهش تماس كارگران با
مصب محافظ.
 . 2امتخاب و استخدام افراد مناسب در صنايع مواجهه برا گرمرا برا امجرام معاينرات قبر از اسرتخدام
ومعاينات دورهاي و يموزش كارگران جهت مصرف ويتامين ، Cامرالح معردمي چرون يهرن  .منرزيم و
مصرف يب با فواص كمتر از ميم ساعت.
ارتعاش :Vibration
موسان يك جسم مرتعش را حول يك مقطه معين يا حركت موسامي
يك جسم دور يك جسم مشخص را ارتعاش ميگويند،كه به عنوان
يکي ديگر از عوام فيزيکي زيانيور محيطهاي كاري مورد توجه
واقع شده است.در واقع حالت رزومامس يا تشديد ارتعاش براي
بافتهاي بدن زيانيور است .ارتعاش براي بدن از دوجهت ايجاد خطر ميكند:
 . 1ارتعاش ك بدن كه تحت عنوان Whoile body vibrationتمام بدن را درگير كرده و بيشتر
در رامندهها ،لوكوموتيورامان،خلبامان ،قايقرامان يا كسامي كه با يك وسيله مرتعش كار ميكننرد ديرده
ميشود.
 . 2ارتعاش ماحيهاي كه تحت عنوان Segmentalيرا  Hand arm vibrationقسرمتهرايي از
بدن بهخصوص دست و بازو را درگير ميكند.
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در ارتعاش ك بدن  ،ارتعاش از يك مح ( مشيمنگاه يرا قفسره سرينه) وارد بردن شرده و برر حسرب
فركامس جسم مرتعش كه بيشتر زير  20هرتز است باعث ايجاد رزومامس و درپي ين عارضه مريشرود.
عوارض در اين ارتعاش به صورت كاهش قدرت بينايي ،تهوع ،استفراغ ،اختالل تعادل،اختالالت توليرد
مث  ،بيماري قلبي وعروقي و غيره ممايان ميشود.
ارتعاش ماحيهاي موقعي روي ميدهد كه فرد جسم مرتعش را در دست گرفته ،و ارتعاش مستقيماً بره
دست و بازو و ساعد منتق ميشود كه بيشتر فركامسهاي  300-350هرتز يسيبرسان هستند .مهم-
ترين عارضه در اين ارتعاش بيماري فيبروز امگشتان يا سفيد امگشتي است كه باعث اختالل خومرسامي
در عروق و اعصاب دست بهخصوص امگشتان شده  ،به صورت مورمور شدن ،بيحسري ،رمرگپريردگي
موک امگشتان ،ودر پي ين سياموز و كبودي ين شده  ،بعد از مردتي حملره خاتمره يافتره و بره حالرت
طبيعي باز ميگردد (.گفتني است كه تکرار اين حالت به مرور زمان باعث زخميشدن و مکروز پوست
امگشتان ميشود).
ارتعاش در محيطهاي كاري با وسيلهاي بامام ارتعاشسنج Accelerometerامدازهگيري ميشود.
كنترل:
كنترل در منبع :ساخت وسايليكه ارتعاش يمها كم باشد.
كنترل در مقطه ورود به بدن:
 در ارتعاش ك بدن با مصب جاذب ارتعاش كه به مشيمنگاه و پايه صندلي متص ميشود. در ارتعاش دست و بازو با مصب جاذب ارتعاش در دسته وسيلهاي يا ابزاري كه فررد در دسرت مري-گيرد.
كاهش زمان كار و امجام ريتميك (منقطع)
.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 :
يکي از بزرگترين  ،مخربترين و مهمترين مخاطرات ماشي از صنعتي شدن و توسرعه صرنايع سرر و
صداهاي مامطلوب ( يلودگيهاي صوتي ) و يثار مامطلوب ين بر زمردگي بشرر اسرت  .يزمايشرات ثابرت
كرده است كه موش بر اثر سر و صدا و ارتعاشات صوتي شديد تلف مريشرود  .تحقيقرات زيرادي كره
درباره اثرات سوء سر و صدا به عم يمده  ،ثابت كرده است كه تمام امردامهراي امسران برر اثرر سرر و
صداهاي مخرب متأثر ميشود .عل اساسي كري و بخشي از بيمراري هرا ،بره خصروص بيمراريهراي
عصبي و روامي و حتي بيماريهاي قلبي  ،در متيجه مجاورت با سر و صدا به وجرود مريييرد و مردت
مواجهه با سر و صدا در اين مورد بسيار مؤثر است .
البته وجود عوارض شنوايي و حساسيت فردي در مقاب موع صدايي كه امسان روزامه با ين سرر و كرار
دارد مهم است  ،لکن سر و صدا همواره سالمت گروههاي زيادي از كارگران را تهديد ميكنرد  .ثابرت
شده است كه كري در ميان كارگران صنايع بيش از ساير بيماريهاي حرفرهاي شرايع اسرت  .تحمر
دائمي و طوالمي – مه موضعي -سر و صداهاي شديد (يلودگيهاي صوتي ) در فع و امفعراالت بردن و
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روي سيستم شنوايي تأثير داشته واز كري مختصر شروع و در مهايت به كري كام منجر ميشود  .در
مراح مخستين  ،يعني كري خفيف  ،تشخيص كري بدون وساي طبي مشرک بروده و حتري شرايد
افراد مبتال ميز خود از ضعف قوه شنوايي براي مدتها يگاه مخواهند شد .
سر و صدا تنها روي حس شنوايي اثر سوء مدارد  ،بلکه از كميت و كيفيت كار كاسته و روحيه افراد را
ماخوديگاه تضعيف ميكند و افراد را تندخو و عصبي مزاج ميسازد و از عل مهم سوامح در محيط كار
ميباشد  .ضمناً در ايجاد تشويش  ،دلشوره  ،هيجان  ،خستگي و تنشهاي عصبي  ،به خصوص در مرزد
افراد با اعصاب ضعيف و حساس  ،سهم به سزايي دارد  .هم نين تحقيقات پزشکي مشران داده اسرت
كه سر و صدا سبب ايجاد تيييراتي در فعاليتهاي امدام مختلف بدن  ،از جمله دستگاه مركزي اعصاب
و جهاز هاضمه ميشود .به طور كلي كليه اين يثار سوء و خسارات ماشي از سر و صدا  ،باعرث كراهش
كارييي ميشود.
كالً سر و صدا داراي اثرات زيامبار بر سالمت كاركنان  ،به ويژه يمهايي كه كارهاي فکري دارمرد ،مري-
باشد .سر و صدا باعث تحريك وماراحتي اعصاب و خستگي و ضعف عمومي ميشود .ضمناً سرر و صردا
سبب ايجاد اختالل در امر ارتباطات و استفاده از وساي ارتباطي ميشود و تمركرز حرواس را برر روي
كار در دست امجام مشک ميسازد  .اگر در محيطي مث كارخامجات سر و صدا شديد و مداوم باشد ،
قوه سامعه كاركنان به تدريج تضعيف ميشود  .سر و صدا زياده از حد در يك محيط كار باعث كاهش
كارييي فردي كاركنان و كاهش كارييي كلي واحد ميشود و از اين رهگذر ميزان اشرتباهات در حرين
كار افزايش يافته و روحيه كاركنان در محيط كار مخت و موارد غيبت  ،تمارض و ترک خدمت رو بره
ازدياد ميگذارد.
به طور كلي سر و صدا در محيط كار از دو عام مشأت ميگيرد:
 . 1سروصدايي كه در داخ ساختمان ايجاد ميشود مث سروصداي ماشي از كار دستگاهها ،ماشينها،
زمگ تلفن و غيره.
 .2سروصدايي كه منشأ ين خارج از محيط كار است ،مظير همهمه و بوق اتومبي ها ،ترافيك و عرابران
كه به خاطر مجاورت محيط كار با خيابان يا با محيطهاي شلوغ ايجاد ميشود.
حد مجاز تحم سروصدا ( يلودگيهاي صوتي) در روز به شرح زير است:
اصوات بر اساس فركامس و زمان توليد صدا تقسيمبندي ميشومد.
اصوات برمبناي فركامس به  2شک  :صوت ساده و صوت مركب
اصوات بر مبناي زمان توليد صوت به  2شک  :پيوسته و ضربهاي
تقسيمبندي ميشومد.
معيارهاي يسيبرسامي سروصدا:
 . 1ميزان شدت صوت
 . 2فركامس صوت( محدوده  1000-4000و بيشتر فركامس ) 4000
 . 3مدت زمان تماس
 . 4موع صدا (پيوسته و ضربهاي)
 . 5سابقه كار()1
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طول تحم سروصدا به ساعت

ميزان سروصدا به دسيب

8
6
5
4
3
2
1
5%
25%

90
92
95
97
100
102
105
110
115
روشهاي كاهش اثرات آلودگي صوتي
کنترل سروصدا در محيطهای کاری:

 . 1كنترل در منبع( روغنكاري يا تعويض قطعه فرسوده)
 . 2كنترل در محيط( مصب جاذبهاي صوتي مث ورقههاي يكوستيکي)
 . 3كنت فردي( استفاده از وساي حفاظت فردي)
وساي حفاظت گوش شام  :روگوشي و توگوشي
امدازهگيري صدا:
صداسنج يا سنجش ترازصدا (تعيين ميزان صداي محيط) و دزيمتر(جهت مواجهه افراد با صدا)
امدازهگيري صدا در محيط با روش ايستگاهبندي كه شام ايستگاههاي  1×1و  2×2متر
به اين صورت كه اگر صدا بيشتراز  85دسيب شد با رمگ قرمز و حرف Dممايش ميدهيم .صداي بين
 85-65دسيب را با رمگ زرد و حرف  Cو صداي كمتر از  65دسيب را با رمگ سبز و حرف  Sمشان
ميدهيم)3(.
برق گرفتگي (آسيبهاي الكتريكي)
وقتي شخصي دچار برق گرفتگي ميشود ،عبور جريان الکتريکي از طريق بدن ممکرن اسرت وي را از
هوش برده ،منجر به توقف تنفس و حتي ضربان قلب وي شود .جريان الکتريکي ميتوامد هم در محلي
كه وارد بدن ميشود و هم در محلي كه براي تخليه به «زمين» از بدن خارج ميشود ،سوختگي ايجاد
كند .در بعضي موارد ،جريان برق ،گرفتگي عضالمي هم ايجاد ميكند كه ايرن موضروع ،مرامع از قطرع
ارتباط مصدوم با منبع برق ميشود .بنابراين وقتي به صحنه حادثه ميرسريد ،امکران دارد كره هنروز
جريان الکتريکي در بدن مصدوم برقرار باشد («برقدار») .يسيبهاي الکتريکري معمروالً در منرزل يرا
مح كار و در اثر تماس با منابع برق با ولتاژپايين رخ ميدهند .هم نين ممکن است اين يسيبها در
اثر تماس با منابع برق با ولتاژباال (مث خطوط امتقال ميروي افتاده روي زمين) هم رخ دهند .افررادي
كه با جريان ولتاژ باال دچار برقگرفتگي ميشومد ،مدرتاً زمده ميمامند.
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صاعقه
صاعقه يك جريان الکتريکي ماگهامي طبيعي است كه از جو تخليه ميشود و در مسرير خرود ،مقرادير
زيادي از حرارت و مرور را منتقر ميكنرد .صراعقه ،تمراس خرود برا زمرين را از طريرق مزديركترين
ساختارهاي بلند محوطه و احتماالً هر شخصي كه مزديك ين ساختار ايسرتاده باشرد ،برقررار ميكنرد.
اصابت صاعقه ميتوامد به يتش گرفتن لباسها ،زمين خوردن مصدوم و حتي مرگ يمري منجرر شرود.
هرچه سريعتر تمام افراد را از مح اصابت صاعقه دور كنيد.
جريان ولتاژباال
تماس با جريان ولتاژباال (كه معموالً در خطوط ميرو و كاب هاي هوايي پرفشار وجود دارد) معمروالً بره
مرگ فوري منجر ميشود .افرادي كه زمده ميمامند ،سوختگيهاي شرديدي خواهنرد داشرت .از ايرن
گذشته ،اين شوک ميتوامد با ايجاد اسپاسم عضالمي ،مصدوم را به اطرراف پرتراب كررده ،يسريبهايي
مث شکستگي ايجاد كند .جريان برق با ولتاژباال ميتوامد تا  18متر جهرش («قروس») داشرته باشرد.
اشيايي مث چوب خشك يا لباس مميتوامند از شما محافظت كنند .قب از مزديك شدن بره مصردوم،
منبع جريان برق بايد قطع شده باشد؛ در صورتي كه خطوط ميروي هروايي در راهيهرن يسريب ديرده
باشند ،قطع منبع برق بسيار حياتي خواهد بود .مصدوم احتماالً بيهوش است .پس از يمکه از بيخطر
بودن مح مطمئن شديد ،راه تنفسي مصدوم را باز كرده ،تنفس وي را بررسي كنيد؛ يماده باشريد ترا
در صورت لزوم احياي تنفسي و ماساژقفسه سينه را يغاز كنيد (مبحث « اقدامات مجاتدهنده حيرات
» را ببينيد) .در صورتي كه مصدوم در حال مفس كشيدن است ،وي را در وضعيت بهبود قررار دهيرد.
عاليم حياتي (سطح پاسخدهي ،مبض و تنفس) را مرتباً كنترل و ثبت كنيد.
جريان برق با ولتاژباال ماظران را از مح حادثهاي كه در اثر جريان ولتاژباال رخ داده اسرت ،دور كنيرد.
فاصله ايمن ،بيش از  18متر از منبع برق است.
جريان ولتاژپايين
جريانهاي خامگي كه در منازل و مح هاي كار مورد استفاده قررار ميگيرمرد ،ميتوامنرد يسريبهاي
جدي يا حتي مرگ ايجاد كنند .حوادث معموالً ماشي از كليدهاي برق خراب ،سيمهاي برق لخت شده
يا وساي برقي داراي مقص هستند .خصوصاً كودكان كم سن و سال در معرض خطر هستند (كودكان
بهطور طبيعي كنجکاو بوده ،ممکن است امگشتان خود يا ساير اشياء را به داخ پريزهاي ديواري برق
فرو كنند) .يب (كه يك هادي قوي و خطرماک الکتريسيته اسرت) ميرزان خطرر را افرزايش ميدهرد.
تماس با يك وسيله برقي بيخطر با دستهاي خيس يا در شرايطي كه كف اتاق خريس باشرد ،خطرر
شوک الکتريکي را به مقدار زيادي افزايش ميدهد.
هشدار!
در صورتي كه مصدوم در تماس با جريان الکتريکي است ،به وي دست مزميرد؛ ممکرن اسرت مصردوم
«برقدار» باشد و شما هم در معرض برقگرفتگي قرار بگيريد.
هرگز از وساي فلزي براي قطع تماس الکتريکي استفاده مکنيد .روي يك ماده خشك مارساما ايستاده،
از يك وسيله چوبي استفاده كنيد.
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يماده باشيد تا در صورت توقف تنفس مصدوم ،احياي تنفسي يا ماساژقلبي را ترا رسريدن كمكهراي
اورژامس يغاز كنيد
يم ه شما ميتواميد امجام دهيد
در صورتي كه به مح امشعاب اصلي يا كنتور برق به سهولت دسترسي داريد ،تمراس برين مصردوم و
منبع برق را از طريق خاموش كردن ين ،قطع كنيد .در غير اين صورت ،دو شراخه را خرارج كنيرد يرا
كاب را دريوريد .اگر به كاب  ،پريز يا مح امشعاب اصلي دسترسي مداريد ،به موارد زير عم كنيد:
براي محافظت از خود ،روي يك ماده خشك مارساما مث يك جعبه چوبي ،يك كفپوش پالستيکي يرا
يك دفترچه راهنماي تلفن بايستيد.
با استفاده از يك وسيله چوبي (مث يك جارو) ،امدامهاي مصدوم را از روي منبع الکتريکي كنار بزميد
و يا منبع الکتريکي را از مصدوم دور كنيد.
اگر قطع تماس (مصدوم با منبع برق) با يك وسيله چوبي مقدور ميسرت ،ضرمن يمکره كرامالً مراقرب
هستيد تا به مصدوم دست مزميد ،طنابي را به دور مچ پاي مصدوم يا بازوان وي حلقه كنيد و وي را از
منبع جريان الکتريکي دور كنيد.
تنها در صورتي كه ضرورت دارد ،مصدوم را با كشيدن بخشهايي از لباس كه ش و خشرك هسرتند،
(از منبع برق) دور كنيد .اين كار را تنها به عنوان يخرين تالش امجام دهيد زيرا ممکن اسرت مصردوم
هم نان «برقدار» باشد.
دور كردن منبع برق :اگر مميتواميد جريان الکتريکي را خاموش كنيد ،بر روي يك ماده خشك مارساما
(مث يك دفترچه راهنماي تلفن) بايستيد و با استفاده از يك دسته جارو ،منبع برق را از مصدوم دور
كنيد .هرگز مستقيماً به مصدوم دست مزميد)4(.
روشنايي محيط كار:
پيشرفت صنايع ،ازياد واحدهاي صنعتي و توليدي و مياز روز افزون به بازده
بيشتر صنايع براي تأمين ميازهاي مصرفكنندگان ايجاب ميكند كه كار بيشتر
در محيطهاي بسته در مدت شب وروز ادامه داشته باشد .بنابراين ،استفاده از مور
مصنوعي بتدريج توسعه يافته است .امروزه مسئله روشنايي براي كارگاههاي برزرگ صرنعتي اهميتري
ويژه يافته است ،زيرا كمبود روشنايي در محيط كار افزون برر ايجراد خسرتگي اعصراب ،يسريبهراي
ديگري به سالمت و بينايي كارگر وارد مييورد .به طور كلي ميتوان اهداف تأمين روشنايي پسرنديده
و مناسب را چنين بيان كرد:
 . 1بيشترين حفاظت از بينايي كاركنان
 . 2كاهش عوام ايجاد خستگي و فشار ماشي از روشنايي كافي
 . 3پيشگيري از حوادث ماشي از كار
 . 4افزايش بازده كار
 . 5بهبود كيفيت فريورده
بيگمان مهمترين حس امسان بينايي است و به ايرن دلير مهندسري روشرنايي اهميرت حيراتي دارد.
روشنايي رضايتبخش داراي ويژگيهاي زير است:
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 . 1تأمين حداق شدت روشنايي مورد مياز( طبق استامدارد)ACGIH
 . 2رمگ مور بايد مناسب باشد (.رمگ مناسب كه به رمگ مور خورشيد مزديك باشد و در هنگام تجزيه
 ،هفت رمگ را ببينيم).
 . 3المپ در زاويه ديد مباشد .
 . 4درخشندگي مناسبي داشته باشد.
 . 5تباين مناسب داشته باشد (.اختالف جسم و زمينه زياد و عالوه برين درخشندگي جسرم از زمينره
بيشتر باشد).بيشترين كنتراست بين سياه و سفيد است.
 . 6طراحي به طوري باشد كه سايه مناسب باشد و يا اصالً سايه ايجاد مشود.
وساي امدازهگيري روشنايي در بهداشت حرفهاي شام  :لروكسمترر برراي امردازهگيرري روشرنايي و
فتومتر براي امدازهگيري روشنايي و درخشندگي است .
اثرات پرتوهاي يونساز
امروزه با توجه به ابعاد علم پزشکي  ،علم راديولوژي در امرر تشرخيص  ،درمران بيماريهرا ارزش
وااليي را كسب كرده است .در صنعت از پرتوها براي تشخيص بدون تخريب استفاده مي شود.
مروري بر اثرات پرتوهاي يون ساز :
اثرات قرعي :
– هنگامي كه ميزان دز دريافتي مسبتاً زياد باشد اثرات قطعي پديدار ميگرردد و سربب از برين رفرتن
تعداد زيادي از سلول هاي بافتي ميشود  .اين امر ممکن است به از بين رفتن عملکرد امدامهاي يسيب
ديده ميز منجر گرد  .همواره يك سطح يستامه دز وجود دارد كه پائين تر از ين اثرات قطعي بروز ممي
ممايد  .حال ين كه در باالتر از سطح يستامه  ،حفاظت و ايمني در برابر اثرات قطعي تضمين ميگردد.
اثرات احتمالي :
اثرات احتمالي در تمام سطوح پرتوگيري اتفاق مي افتد  .يکي از عواقب خطرماک اين گومه پرتوگيري
ها احتمال بروز سرطان ميباشد كه معموالً چند سال بعد از پرتوگيري اوليه ممکن است يشکار شرود .
بروز اين گومه اثرات در يك شخص هم محتم است و هم ممکن است كه هرگز اتفاق ميافتد .ليکن با
افزايش دز  ،احتمال وقوع ين بيشتر ميشود  .بروز اين گومه اثرات پرتروگيري هرا برراي دوزهراي كرم
دريك شخص معين بعيد است  .ليکن دريك جمعيت پرتو ديده با همان شررايط پرتروگيري احتمرال
بروز اثرات ين در كسر كوچکي از جمعيت دور از امتظار مميباشد  .بدين ترتيب چنين استنباط ميشود
كه يستامه اي براي اثرات احتمالي و براي دوزهاي كم مقدار وجود مدارد و احتمال وقوع ين متناسب با
ميزان دزدريافتي ميباشد  .بنابراين هيچ گومه سطح ايمن دوز براي پرتوگيري احتمرالي وجرود مردارد.
گرچه با كنترل پرتوگيران  ،ميزان خطر دريافتي در مقايسه با ديگر خطرات موجود در زمدگي روزمره
بسيار ماچيز ميباشد .
اثرات بيولوژيکي پرتوهاي يون ساز درخصوص اثرات زيان باز پرتوها برموجرودات زمرده دو مروع تفکرر
وجود دارد:
تفکر اول  :خطر و عوارض اين پرتوها را بسيار كمتر از مقدار واقعي در مظر مي گيرد
تفکر دوم  :خطر و عوارض پرتوها را بسيار بيش از ين چه كه هست در مظر ميگيرد
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البته تفکر دوم رواج بيشتري دارد و در واقع ريشه اين تفکرات ماشي از عدم اطالع دقيق از ماهيرت و
عوارض پرتوها ميباشد .
تمامي محصوالت تمدن و پيشرفت فن يوري به همراه خود خطراتي را در بر دارمرد  .بره عبرارتي هرر
محصول يا وسيله اي كه فايده اي دارد داراي مضراتي ميز ميباشرد و اسرتفاده از ين هنگرامي توجيره
منطقي دارد كه سود ين بيش از زيان ين باشد  .به عنوان مثال امرژي برق با وجود مخاطراتي كه دارد
مورد استفاده قرار مي گيرد و بعيد است مخاطرات ماشي از امرژي برق موجب عدم استفاده از ين شود
 .همين گومه است در مورد استفاده از اتومبي  ،هواپيما و...
تقسيم بندي اثرات بيولوژيکي :
اثرات قطعي  :اين اثرات معموالً وقتي بروز ميکنند كه پرتروگيري از يرك حرد يسرتامه بيشرتر باشرد .
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.
هرچه مقدار دز بيشتر باشد  ،اثرات ين بيشتر وممايان تر است ( چنان چه از مقدار يستامه كمتر باشرد
هيچ اثري ظاهر ممي شود )
اثرات احتمالي  :اثراتي هستند كه براي روز يمها معموالً يستامه دز وجود مردارد  .مظيرر سررطان هراي
مختلف و عوارض سوء بر مسلهاي يينده  .اين گومه اثرات همان گومه كه مامشان پيداسرت بره صرورت
تصادفي پديدار ميگردمد و حتي ممکن است در شخصي كه در معررض پرترو ترابش هرا قررار مگرفتره
مشاهده گردد .به عنوان مثال اگر به رابطه بين سيگار كشيدن و احتمال بروز سررطامهاي ريره توجره
شود مالحظه ميشود كه احتمال بروز سرطان ريه در بين افراد سيگاري بيش از ساير افرراد ميباشرد و
اين احتمال در مورد افرادي كه بيشتر سيگار مي كشند افزايش مي يابد  .افراد به شدت سيگاري ميرز
وجود دارمد كه به اين بيماري دچار مميشومد و برعکس افراد غير سيگاري وجود دارمد كه دچرار ايرن
بيماري مميشومد  .بنابراين سيگار كشيدن حتي بطور افراطي ممي توامد بطور يقين منجر بره سررطان
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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عوامل زيان آور انساني محيط كار
ارگونومي
سازمان بين المللي كارواژه ارگومومي را به معناي متناسب كردن كار و شري برراي امسران 5تعريرف
كرده است .ارگومومي يا همان مهندسي فاكتورهاي امسامي علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارهرا،
دستگاه ها ،محيط كار و مشاغ را با توجه به توامايي هايي جسمي ر فکري و محدوديت ها و عالئرق
امسامها ،طراحي ممايد .اين علم با هدف افزايش بهره وري ،با عنايت بر سالمتي ،ايمني و رفاه امسان در
محيط ،شک گرفته است .هم نين اين علم در تالش است بجاي متناسب سازي امسان برا محريط،
محيط را با امسان متناسب سازد.
در مظر گرفتن اصول ارگومومي در كار ،مه تنها باعث حفظ سالمت ميروي امسامي و كاريمرد در جوامرع
بشري ميشود ،بلکه با طراحي درست و اصولي مح كار ،ميتوان از متحم شدن بيشترِ هزينرههايي
چون هزينه از كار افتادگي ،هزينه ماشي از حوادث ،هزينه زمان از دست رفته توليرد ،هزينره ضرايعات
توليد اجتناب كرد .كم كردن زمان امجام كار ،حذف حركات اضافي در رومد كار ،شيوه ارتباط با محيط
بيرومي ،موازمه عرضه و تقاضا ،بهينه سازي محيط كار ،صرفه جويي در مصرف امرژي ،و در يرك كرالم
ارتقاءِ سطح سالمت امسان و شکوفايي اقتصادي ،همه و همه از جمله مسرائلي اسرت كره برا شرناخت
صحيح از اين دامش موين ميتوان به ين دست يافت.
در حال حاضر در صنايع مختلف كشور ،بخشهاي زيادي به چشم ميخورد كه كارگران در ين واحدها
مشيول امجام فعاليتهاي بدمي و جسمامي ميباشند .بنرابراين عردم توجره بره چگرومگي امجرام كرار،
ميتوامد صدمات ياد شده را سبب گردد .عوارض استخوامي ر عضالمي در حقيقت از جملره بيماريهراي
مرتبط با كار هستند كه ميتوامند بسيار ماتوان كننده ظاهر شده و باعث افت رامدمان ،افزايش غيبرت
هاي ماشي از كار ،غرامت هاي دستمزد و مهايتاً ،از كار افتادگي كارگر شومد.
اين علم براي طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از ساده تا پي يده و بيرمج ،ح مشرکالت
مربوط به تکنولوژي موين ،و حتي ابزار و وسائ زمدگي روزمره ،كاربرد دارد .امروزه ،از طراحي يك ابزار
ساده مظير امبردستي ساده (از مظر موع جنس ،مصالح بکار رفته ،امدازه دسته ،موع و تركيب پالستيکي
دسته ين و …) و يا يك خودكار (از مظر قطر ،امدازه ،رمرگ و …) گرفتره ترا طراحري يرك سيسرتم
توليدي كام  ،از ارگومومي استفاده ميشود .عمدتاً زمينههايي كه ارگومرومي در يمهرا مطالعره و اقردام
ميكند ،عبارتند از طراحي ابزار ،وسائ  ،ماشين ها و تأسيسات به طررز صرحيح و مطلروب ،طراحري
روش امجام كار با توجه به بهترين محوه اجراء و متناسب با سيستم عضالمي و ساختمان فيزيکي بردن
امسان و با هماهنگي روامي ميان افراد و محيط كار و ابزار كار ،وضرعيت صرحيح قررار گررفتن بردن و
حركات امسان حين امجام كار ،شرايط فيزيکي مناسب در محيط كار با توجه به عواملي از قبير دمرا،
رطوبت ،جريان هوا ،ارتعاشات ،سر و صدا ،مور و روشرنايي ،گررد و غبرار ،تشعشرعات و يلرودگي هراي
مختلف.
ارگومومي علمي چند مظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد:
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در حيطه اول ،يعني روامشناسي مهندسي ،جنبه هاي پردازش اطالعات مرتبط با كرار ،مرورد بررسري
قرار ميگيرد .از ديدگاه ايمني و بهداشت حرفه اي اين بعد از ارگومومي ،طراحي روشهاي كار با هردف
كاهش حوادث ماشي از خطاهاي امسامي محسوب ميشود.
در حيطه دوم (فيزيولوژي كار) ،تبادالت امرژي و متابوليسم بدن مطرح است .مفاهيم خستگي ،بررسي
كارهاي ايستا و پويا و رژيم هاي كار و استراحت از ديدگاه فيزيولوژي كار مورد تجزيه و تحلي قررار
ميگيرد.
در مباحث بيومکاميك شيلي ويژگيهاي مکاميکي امدامهاي بدن مورد بررسري قررار ميگيررد .در ايرن
حيطه ،حركت امدامها و اعمال ميرو در بافت هاي مختلف بدن تجزيه و تحلي ميشود .به كمك ايرن
معادالت ميتوان الگوها و ابعاد مناسب ايسرتگاههاي كراري را برا هردف كراهش فشرارهاي مکراميکي
خارجي بر بدن بدست يورد .بطور خالصه ميتوان گفت كه چگومگي امتقال ميرو و حركت دادن اجسام
و ابزاريالت از جمله مباحث بيومکاميك شيلي هستند.
يمتروپومتري ،به سنجش ابعاد فيزيکي بدن و كراربرد داده هراي ابعرادي در اصرالح شررايط فيزيکري
ايستگاه هاي كار ميپردازد و از يمجايي كه يکي از دالي فشارهاي وارده بر امدامها ،عدم تطرابق ابعراد
مح كار با ويژگي هاي ابعادي بدن كارگر يا كاربر ميباشد ،داده هاي يمتروپومتريرك را ميتروان بره
طور مؤثري در طراحي تجهيزات ،ايستگاههاي كار ،ابزاريالت و محصوالت بکار بست.
الزم به ياديوري است كه براي محاسبات يمتروپومتريك ،اغلب از جداولي كه قبال براي اين منظور تهيه
گرديده است ،استفاده ميشود .اما بايد خاطر مشان كرد كه مردم هر منطقه خاصي ،داراي امردازههاي
يمتروپومتريك ويژه خود مي باشند كه بايد در تعيين امدازههاي الزم در محيط كار و ابزار كار ملحروظ
گردد .ولي متاسفامه در كشور ما هنوز داده هاي يمترومتريك در دسرت ميسرت و برراي طراحري يرك
محيط كار به ماچار از داده هاي يمتروپومتريك ساير كشورها (برويژه از داده هراي يمتروپرومتريکي كره
توسط ماسا تهيه شده است) استفاده ميشود.
با توجه به اينکه امدازههاي رسمي و تائيرد شرده اي برراي مرردم كشرورمان در دسرترس مميباشرد،
بنابراين اكثر كارشناسان ارگومومي با توجه به اشتراكات قومي و مژادي ميان مژادهاي ايرامي و يلمرامي
(ايندوژرمن) ،داده هاي ر يمتروپومتريك يلمامي را براي استفاده در كارهاي تحقيقاتي كشورمان توصيه
مي ممايند .استفاده از اين داده ها در كشورِ ما مسلما با مشکالتي روبرو خواهد شرد؛ زيررا ايرن داده
ها ،با شرايط اقليمي و قد و قامت مردم كشور ما تدوين مشده است و ممکن است با امدازه هاي مرردم
كشور ما اختالف هايي داشته باشد .جدول  1و شک  1دادههاي فوق را مشان ميدهند.
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اصول استفاده از وسائل حفاظتي
تمام تجهيزات و لباسهاي حفاظتي بايد با طراحي هاي متناسب با مروع كراربرد ،توليرد شرده و در
شرايط بهداشتي و به شيوه صحيح مگهداري شومد .تنها مرواردي از ايرن تجهيرزات و لباسرهاي قابر
استفاده و مورد پذيرش مي باشند كه استامداردهاي  NIOSHو  ANSIو  OSHAرا دارا باشند.
به دلي تنوع سايز PPEها در هنگام امتخاب يمها  ،بايد سايز مناسب برا كرارگر امتخراب گرردد ترا
استفاده از يمها به راحتي صورت پذيرد.
تنه
لباسهاي كار مه از جهت ايمني كه برا ي بهداشت كارگر هستند .اين لباسها سالي  2دسرت توسرط
كارفرما تهيه و به كارگر داده ميشود .از شرايط لباس كار كه به امدازه و سايز مناسرب كرارگر بروده و
قسمت يزاد مداشته و لبه هاي شلوار ين دوبله باشد.
چشم و صورت
براي جلوگيري از يسيبهاي چشمي  ،بايد كليه افرادي كه ممکن است در معررض خطرر باشرند  ،از
جمله كارگران در معرض خطرات موادي چون ذرات اجسام موجود در هوا  ،فلزات گداخته و مرذاب ،
مايعات اسيدي و شيميايي  ،گازها و بخارات  ،تعليق هراي اجسرام در هروا بصرورت گررد و غبرار  ...از
عينكهاي ايمني و محافظ صورت استفاده كنند.
ملزومات محافظهاي چشم و صورت بصورت زير تعيين ميگردد:
 .1طراحي يمها به شکلي باشد كه محافظتي معادل موع خطرات موجود فراهم يورمد.
 . 2با توجه به موع و مقتضيات كاري ،شرايط مطلوب و راحتري را در حرين اسرتفاده برراي كرارگران
فراهم يورمد.
 . 3سايز و موع يمها به گومه اي باشد كه براي ديد كارگران ايجاد مشک منمايد.
 . 4با دوام باشند.
 . 5قابليت ضدعفومي و گندزدايي را داشته  ،به راحتي قاب شستشو باشند.
 .6در صورت استفاده از عينك طبي ،قاب استفاده در روي اين عينكها باشد.
در كليه مکانهاي خطر ساز محيط كار  ،مح هايي براي شستشوي چشم و صورت در هنگام تمراس
با مواد شيميايي خورمده و يا وقوع ساير خطرات بايد تعبيه گردد .وجود جعبه كمكهاي اوليه ميرز در
اين موع مکامها ضروري مي باشد ،زيرا هرگومه تأخير در رسامدن كمکهاي اوليه به فرد حادثه ديرده از
ماحيه صورت و بخصوص چشم  ،ممکن است منجر به بروز صدمات جدي و دائمي در فرد حادثه ديده
گردد.
سرو گردن
براي محافظت سر و پوست ين از پارگي و جراحت  ،حاص از تماس با اشياء تيز بايرد از محرافظهراي
جمجمه سر و هم نين كاله هاي ضد ضربه استفاده ممود .
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كارگران شاغ در بخش بسته بندي  ،بارامدازي و باربري ،ساختمان سازي  ،عمليات بررش  ،خطروط
توليد و تعميرماشين يالت  ،امبار ،چوب بري  ،جوشکاري  ،مجاري  ،لوله كشي  ،سخت افزار و ...شرام
اين افراد هستند .كالههاي ايمني با وزمي حدود 400گرم ،حداكثر تا  3سال قاب استفاده هستند.
دست
در هنگام مواجهه با خطرات حاص از تماس با مواد شيميايي  ،پرارگي و بريردگي دسرت  ،خرراش و
ساييدگي  ،سوختگي  ،سوراخ شدن  ،تماس با مواد بيولوژيکي و هم نين در حضرور دماهراي مضرر
بسيار باال  ،بايد از دستکش هاي مناسب استفاده شود.
امتخاب دستکش بايد بر اساس مشخصههاي كار مورد مظر  ،شرايط كراري  ،طرول مردت اسرتفاده و
حضور خطرات مختلف باشد .در هنگام استفاده از دستکش  ،توجه به اين مکته كره« :جنس تمامي
دستکش ها بگونه ای است که سرانجام پس از مدت معيني مواد شيميايي را به داخل خاود
نفوذ خواهند داد» ضروري ميباشد ؛ به همين دلي

قب از مصرف  ،بايد ضخامت زمان و سرعت

مفوذ مواد شيميايي در يمها مشخص شده باشد تا بتوان زمان امقضاي يمها را تعيين ممود .
اداره  OHSميتوامد در مورد فوق و هم نين در زمينه تعيين جنس دستکشهاي مصرفي در برابر
مواد شيميايي خاص  ،مساعدت ممايد.
مثال جهت شي جوشکاري دستکشها از جنس چرم يا اشبالت و تماس با بنزن  pvcباشد.
گوش
در مشاغ مواجه با سرو صداي باالتر از حد مجاز  ،افراد جهت حفاظت از سيستم شنوايي و جلوگيري
از افت شنوايي بايد از گوشيهاي ايمني استفاده كنند.اين گوشيها به دو صرورت كلري موجرود مري-
باشند:
( ear muff . 1روگوشي)
( ear plug . 2توگوشي)
هر كدام از گوشيها داراي مزايا ومعايبي به شرح زير هستند:
روگوشيها سنگين ،يسان  ،فركامس باال راكاهش اما در حد مکالمه را تييير مميدهند ،اما در محريط-
هاي گرم استفاده از يمها مشک است.
توگوشيها سبك ،ارزان ،اما باعث عفومت گوش و حساسيت ميشومد.
اين در حالي است كه تو گوشيها حدود 25-30دسيب كاهش صدا را دارمد وحتي كاهش تراز شدت
صوت رو گوشيها بيشتر از تو گوشيهاست.
پا
استفاده از كفشهاي ايمني جهت جلوگيري از يسيب وارده به پا الزامي است  .يسيب شام سقوط
اشياء روي پا ،خراشيدگي ،سوختن با مواد مذاب و  ...است.
در صنايع و محيط هايي چون معدن و ذوب كاري كفش پنجه فوالدي ،كاربا مواد خورمده و برقکاري
كفش الستيکي و گتر حفاظتي در مواجه با ترشحات اسيدي و قليايي  ،جرقههاي يتش و ريختن مواد
مذاب توصيه ميشود( .كفشهاي پنجه فوالدي در حدود 1500پومد وزن را تحم ميكنند).
دستگا تنفس
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جهت جلوگيري از يسيب  ،حساسيت ريوي ماسك تنفسي توصيه ميشود.
ماسكها به دو شک كلي ضد گازو بخارو ضد گرد و غبار تقسيم ميشومد.
ماسكهاي فيلتر دار ضد گرد وغبار ،از جنس پنبه  ،دستمال كاغذي و الياف مختلف ميباشند كه با
گرفتن ذرات  ،از ورود يمها به ريهها و كيسههاي هوايي جلوگيري ميكنند.
ماسكهاي ضد گازو بخار ،يغشته به مواد شيميايي خنثي كننده گازو بخار از يسيب جلوگيري مي-
كنند.
(الزم به ذكر است كه در مح هاي كمبود اكسيژن مث حريقها ماسك مجهز به كپسول اكسيژن
استفاده شود).
تنه و سينه
براي اين منظور پيش بند ايمني پيشنهاد ميگردد .بيشتر اين پيش بندها در محيطهاي مواجه با
مواد خورمده استفاده ميشومد كه بايد مسوز بوده و تمام سينه را بپوشامد .در پرتوها  40-30سامتي
متر پيش بند پايين تر از كمر را بايد بپوشامد.
در محيطي كه قطعات گردمده وجود دارد مبايد از پيش بند استفاده كرد)3(.
منابع:
. -1ايمني و بهداشت كار http://www.worker.blogfa.com/
 -2رضازاد آذری منصور  ،سيّدی ميرداود ( -ارزيابي ريسو مواد شيميايي در تماسهاای
شغلي كتاب جامع بهداشت عمومي  -دانشگا علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد
بهشتي)
 -3داوود كرمامي ايمني در نگهداری مواد شيميايي مديريت گروه بهداشرت حرفره اي و ايمنري
صنعتي
http://ghalenoy.persianblog.ir/
 -4مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني صنعتيhttp://www.ohs-hse.blogfa.com/
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