


ف  شت اهدا وژیه کارکنانکارایمني و بھدا
ناشیهايبیماریوحوادثبرابردرکشورانسانیهايسرمایهوکارگرانسالمتحفظ

کار؛از

امورقالبدرکارقانونمشمولهايکارگاهدرشاغلکارگرانآگاهیسطحارتقاي
پیمانکاري؛

هايمحیطریسکهايوخطراتوآورزیانعواملشناساییدرکارگرانحقوقحفظ
کار؛ازناشیبیماریهايوحوادثبروزازپیشگیريوکار

وحوادثهايهزینهکاهشوکارمحیطسازيایمنطریقازوريبهرهافزایش
کار؛ازناشیبیماریهاي



تعاریف و اصطالحات
:کارازناشیحادثه

میمتوقفراکارعاديجریانومیدهدرويکارهنگامدرکهمنتظرهغیررویدادي
براياقتصاديخساراتوکارگرانبرايروانیوجسمیپیامدهايدارايوسازد

.باشدسازمانیاشرکت

ديجصنعتیواجتماعیانسانی،آسیبهايوخساراتبروزموجبحوادث،ازبرخی
وريوبهرهبرداريمعنیتأثیرکاري،راندمانکاهشطریقازامراینکهمیشوند

درازنیروااثراتآنتبعبهواجتماعیسوءاثراتمهمتر،نکتهوداشتخواهدتولید
.میباشدکارنیرويرويبرمدت



:بیماريھاي شغلي
ناشیبیماريدتولیمیتواندباشدنداشتهتطابقانسانبدنفیزیولوژيباکهکاريهر
قابلوعوقازقبلآنهااکثراینکهازعبارتستآنعمدهخاصیتدوکهنماید،کاراز

اساسیورفاکتدو.هستنددرمانقابلغیراغلبوقوع،ازپسولیهستندپیشگیري
استازبیماريعواملباتماسمدتوتماسشدتکار،ازناشیبیماريبروزدرموثر

.نمودکنترلراکارازناشیبیماریهايمیتوانهرکدامکاهشباو

ایمنی

.استاز خطر میزان دوري بودن از خطر و امانبه معنی در ایمنی 



:  خطر
خطرعاملمیتواندباشدداشتهرافردبهصدمهپتانسیلکهانرژيدارايهرعامل
.شودمحسوب

: ریسک
شودمیگفتهریسکعددآن،وقوعاحتمالدرحادثهشدتضربحاصلبه

ديبندرجهوبودهحادثهایجادوخطرمعرضدرگرفتنقرارشانسمعنیریسک
.میسازدمشخصراآنبهمربوطاصالحیاقداماتواصالحاولویتریسک،



آمار حوادث و بیماري اهي انشي از کار
نفرنمیلیودوازبیشسالهرومیدهدرخجهاندرکارازناشیحادثهمیلیون270ساالنه

.میدهنددستازراخودجانکارازناشیبیماریهايوحوادثاثردر
حوادثازناشیخساراتجبرانبهجهانکشورهايملیناخالصتولیددرصد4ازبیش

.مییابداختصاصکارازناشی



:  تعریف حادهث 
.گرددآسیبوصدمهسببکهانتظارازخارجونشدهبینیپیشاتفاقیک

:اجتماعیتامینقانون60مادهدرکارازناشیحوادثتعریف
شدهمهبیبرايآنسبببهووظیفهانجامحیندرکهایستحادثهکارازناشیحادثه
کارگاه،ردشدهبیمهکهاستاوقاتیتمامیوظیفهانجامحینازمقصود.افتدمیاتفاق

دررماکارفدستوربهیاباشدکارمشغولآنمحوطهوهاساختمانوابسته،موسسات
.شودمیکاريانجاممامورکارگاهمحوطهازخارج
اتاوقاینجزوبالعکسوکارگاهبهمنزلازشدهبیمهآمدورفتاوقاتتمامضمنا

شودمیمحسوب



:انواع روش اهي طبقه بندي حوادث
ارگرکاستادکار،مدیر،مانندآنآوردندهوجودبهفردحسببرحوادثبنديطبقه-1

وزيسآتشانفجار،آالت،ماشینمانندهاآنوقوععللاساسبرحوادثبنديطبقه-2

ازحفاظتنبرداشماننداستگردیدهحادثهباعثکهعملکیفیتاساسبربنديطبقه-3

دستگاهروي

اییروشنعدممانندآنآورندهبوجودمحیطیشرایطاساسبرحوادثبنديطبقه-4

ناکافی



:علل حوادث هب دو گروه زري ميسقت مي شوند
مستقیمعلل–الف

آالتماشین

اجسامسقوط

مانعبابرخورد

کارگرسقوط

...و

مستقیمغیرعلل-ب
وناراحتیخستگی،باعثکهعواملیتمام

:مانندشوندمیکارگرنارضایتی
نامناسبروشنایی
کاريساعاتبودنطوالنی

خانوادگیمسائل



:تهيه اطالعات آماري رد خصوص حوادث
:شودرعایتزیراصولباید

.گردندیمتنظکارازناشیحوادثدربارهیکسانتعریفیمبنايبربایستیآمارها-1

.گرددمحاسبهیکسانطوربهبایدحادثهشدتوتکرارضریب-2

.باشدیکسانبایدآنهاعللوحوادثبنديطبقه-3



:ربرسي حوادث
.باشدمیآنعلتتعیینجهتالزماطالعاتآوريجمعحادثهیکبررسیازکلیمنظور

:شودآوريجمعبایدزیراطالعاتحادثهیکبررسیدر
مصدومدموگرافیمشخصاتبهمربوطاطالعات

مهارتدرجه
حادثهوقوعزمان

آسیبنوع
حادثهوقوعچگونگی

دستگاهنوع
کارشرایطبهمربوطاطالعاتی

...و



رهم حوادث 
(کارمحلازروز3ازبیشغیبتنقصعضو،فوت،بهمنجر)شدیدحوادث
(کارمحلازروزیکغیبتبهمنجر)کوچکحوادث
(میشودرفعکارگاهمحلدراولیهکمکهايبا)جزییحوادث

یرخبهواقعدرونشدهکارگربهجسمیصدمهبهمنجرکهرویدادي)حادثهشبه
(استگذشته







ادثهحیککارگاهیکدروقتیکهاستشدهمشخصشده،انجامهايبررسیطبق
واست،بودهبیشترجزییازبیشترمراتببهکوچکحوادثتعداد،افتادهاتفاقشدید

near)حوادثشبهتعدادنیز miss)شبهاینکهضمن.(یکبه600)استبودهآن
همینهب.میشوندوگزارشثبتکمتراست،نشدهافرادبهصدمهبهمنجرکهحوادث

داشتهنیزراشدیدحادثهیکایجاداستعدادکدامهربساچهکهحوادثشبهدلیل
درزنیاصالحیاقداماتومانندمیباقیکارگاهدرپنهانحوادثبصورت،باشند
بهسبتنونمودگزارشوثبتراحوادثشبهبایستیلذا.نمیگیردصورتآنهامورد

یتوانمترتیباینبه.دادانجامراالزماقداماتکارمحیطدرایمنغیرموارداصالح
حوادثیچنینوشوندحذفنیزحوادثهرمراسازشدیدحوادثکهبودامیدوار

.نیافتنداتفاقکارگاهدر



زهینه اهي حوادث انشي از کار
قیممستغیرهايهزینهومستقیمهزینههايشاملکارازناشیحوادثهايهزینه
وبودهکارازناشیحوادثهزینهازکوچکیبخشمستقیمهايهزینه.است

تقیممسغیرهايهزینه.میشودپرداختپولآنبابتکهشودمیشاملرامخارجی
نیزاسبهمحقابلاکثراًواستمشاهدهقابلغیروپنهانآنعمدهبخشیخکوهمانند
.استمستقیمهايهزینهبرابر10تا4معموالمستقیمغیرهايهزینه.باشدنمی



:مستقیمهايهزینه
درمانیوپزشکیهايهزینه
دستمزدغرامتهايهزینه

:مستقیمغیرهايهزینه

قانونیتعهداتاجرايهايهزینه

آتیتعهداتوغرامتجرایم،

اموالخسارت

تولیدوکارتوقف

تجهیزاتجایگزینی

پاکسازيواضطراريتمهیداتتهیههايهزینه

حادثهبررسیهايهزینه

قانونیتعهداتاجرايهايهزینه

آتیتعهداتوغرامتجرایم،

کارکنانانگیزهوروحیهرفتنبیناز

تجاريفرصتهايو،آبروشهرترفتندستاز





عوامل زیان آور محیط کار
اللاختباعثکارمحیطدرکهمیشوداطالقعواملیبهکارمحیطآورزیانعوامل

زیردموارشاملومیگرددمدتبلندومدتکوتاهدرافرادجسمانیسالمتسطحدر
:است

کارمحیطفیزیکیآورزیانعوامل
کارمحیطشیمیاییآورزیانعوامل
کارمحیطروانیآورزیانعوامل
کارمحیطبیولوژیکیآورزیانعوامل
کارمحیطارگونومیکیعوامل
کارمحیطمکانیکیآورزیانعوامل



کارعوامل فیزیکی زیان آور رد محیط 

وانندمیتباکارگرانتماسصورتدرودارندانرژيماهیتآورزیانفیزیکیعوامل
.بگذارندجايبهسوءاثراتکارکنانسالمتبر

:ازعبارتندعواملاینمهمترین
وصداسر

ارتعاش
تحملقابلهوايوکارمحیطسرمايوگرما

آورزیانپرتوهايوتشعشعات



:سر وصدا 
.میباشددسیبل85کارساعت8برايمجازصداي،مقرراتطبق

)مجازحدازترپایینکارمحیطدرصداکاهشبهنسبتبایستیامکانصورتدر
بمناسحفاظتیوسایلوگوشیهاازصورتاینغیردرنمود،اقدام(دسیبل85

تماسزمانکار،محیطدرمجازحدبیشازصدايوجودصورتدر.نموداستفاده
.مییابدکاهش



کانیسم شنوایي :  ارثات رب م
ماستصورتدروموقتشنواییافتایجادکارگرانسالمتبرصدااثرنخستین
.میباشددایمشنواییافتطوالنی

ضربانشافزایمثلعوارضیشنوایی،افتبرعالوهصداوسر:فیزیولوژیکیاثرات
.مینمایدایجادنیزخونفشارافزایش،تنفسریتمافزایشقلب

:روانیاثرات
فردياتاشتباهافزایش،پذیريهیجانافزایش·،تمرکزکاهشبرصداوسرتاثیر

ایجادباعثاستممکن،روانیوروحیهايبیماريبرعالوهافسردگی،وعصبانیت
.شودکارازناشیحوادث



:  محیط کارکنترل صدا رد 
مجازحدتاصدابامواجههکاهش

معیوباتقطعتعمیر،آالتماشینقطعاتروغنکاريوسرویس:صوتیمنابعصدايکاهش
ارتعاشضدهايپایهنصبو

:انتشارمسیردرصداکاهش

دا،صمنبعتافاصلهایجادانعکاسی،صدايکاهشوکارگاهسطوحدرجاذبموادنصب
اپراتوراتاقک

:حفاظتیگوشیهايازاستفاده

؛(ایرماف)گوشرويگوشی

(ایرپالگ)گوشداخلگوشی



:  عوامل مورث رد افت شنوایي
(لگاریتمیبصورت)صدابلندي

(میشودشنواییافتباعثمکالمهفرکانسدر)صدافرکانس

ودمیکنبروزسنافزایشبامتناسبکاراولسال10درومزمنبصورت:تماسمدت
میشودایجادضربهايویکنواختصداهايوزیادصدايبامکررتماساثردر



:ارتعاش
تعادلنقطهحولماديجسمازذرهنوساناثردرکهاستمکانیکیموجیکارتعاش

:استنوعدوبروشودمیایجادخود
وسنگینهنقلیوسایلرانندگانومرتعشدستگاههايرويبرکار)بدنتمامارتعاش

...)
برقیاره،دریل،پیکورمانندمرتعشدستگاههايباکاراثردر):بازودستوارتعاش

(...و



بدنتمامارتعاشاثرات

اسهالودرددل،هاضمهسوءمثلگوارشیاثرات

حالیبیوتهوعسرگیجه،:شاملعصبیاثرات

گردندردیاکمردردمثلعضالنیاسکلتیاثرات

:بازودستوارتعاشاثرات

سمتهايقبهرسانیخونمانعوداشتهخونیعروقودستنرمنسوجبرنامطلوباثرات
برنامطلوباثرات(سفیدانگشتیارینولدسندروم)میشودانگشتهاسرمانندبدنانتهایی

کاهشبراي(آرنجمفصلآرتروز)داردمفاصلواستخوانهامثلدستسختنسوجروي
ازوشودادهاستفارتعاشضددستکشمانندحفاظتیوسایلازبایستیارتعاشعوارض

.نمودخودداريمرتعشابزارگرفتنمحکم



تحمل 
:گرما و سرماي محیط کار و هواي اقبل 

مثالً.شدخواهندمشخص،سرمایییاگرماییاسترسهايایجادمنابعسال،فصولبهباتوجه
،ردخانهسکارگربرايوهواسرماي،میکندکاربازمحیطدرسرمافصلدرکهکارگريبراي

.میباشنداسترسایجادمنبع،سرمازاتجهیزات

،(...ونکهپ،کولر)کنندهخنکوسایلقبیلازکنترلیهايسیستمنیزسالگرمفصلدر
بهاتوجهب،قسمتایندرکنترلیتجهیزاتازجمله...وهواکشها،محافظشیلدهاي،سایبان

.میباشنداسترسنوع

وتطابقمیزانویاشدتحملقابللحاظهرازکهباشدنحويبهبایدکارمحیطهواي
فردکهیلباسمیزانوباشدشدهثبتويکاريسوابقدرکارمحیطشرایطبافردسازگاري

.باشدمیدهدانجاممحیطدرفردکهفعالیتینوعبامتناسببایستیمیپوشد



:شرایط هواي محیط کار شامل
محیطحرارتدرجه

محیطرطوبت

اطرافسطوحتشعشعیگرماي

کارمحیطدرهواجریانسرعت



:رپتواهي یونساز 
صوص  خ، بایستی در ... درصورت وجود منابع تولید پرتوهاي یونساز ، ازقبیل آلفا ، بتا و 

.ویژه در قبال آن تدابیر خاصی اندیشیده شود محافظت 
وهاي  در بیشتر محیطهاي صنعتی ، عمده کاربرد پرتدرحال حاضر : گاما و ایکس پرتوهاي 

اشد ، لذا  ، منحصر به پرتوهاي گاما و ایکس میب( جهت رادیوگرافی و سایر کاربردها)یونساز 
.دخصوص بایستی محافظت ویژه و متناسب با ریسک هاي موجود اندیشیده شودراین 

:  پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز 
رشید، کوره، نور مستقیم خوپرتوهاازقبیل مواجهه شاغل و وجود منابع تولید این درصورت 

فاده از  و در نهایت استکنترلی مرتبط ، خطرات مواجهه با آنها و سیستمهاي ... جوشکاري و
ابع تولید  وجود مندرصورت .میشوندعینکهاي حفاظتی با تیرگی متناسب مشخص و توصیه 

طرات و  ، خ... و لیزر پرتوهایی غیراز پرتوهاي غیریونساز فوقالذکر ، مثل امواج مایکروویو، 
.مشخص میشود راههاي کنترلی هرکدام 



: روشنایي انمناسب 
. میزان روشنایی باید متناسب با میزان دقت مورد نیاز باشد

میز روي-روشنایی . برابر روشنایی عمومی محیط انتخاب میشود3گاهی روشنایی 
ا زاویه نامناسب ، اعم از کمبود روشنایی طبیعی و مصنوعی ی2کار از نوع موضعی و یا 

مذکور،  تابش نور و درخشندگی منجر به خستگی چشم، باتوجه به ضوابط و شرایط
.ارزیابی میشود و راههاي کنترلی مناسب پیشنهاد میگردد



محیط کارعوامل شیمیایي زیان آور رد 

هند شد خواعوارض مختلف مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز 
ر ماده بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي همیزان تحمل 

ت  تماس شغلی تعریف میشود که در اثر تماس مداوم در مدحدود مجاز شیمیایی 
ز طریق راه هاي ورود موارد شیمیایی به بدن ا. بیماري نشوداشتغال فرد باعث بروز 

واد  مهمترین راه ورود م. میباشد... چشم و پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط 
.شیمیایی به بدن از راه تنفساست



شیمیایيآالینده اهي ميسقت بندي 

: التهاب آور و محرك مواد 
ر  سوزاننده و تاول آوو در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بینی و گلو شده محلول 

بخاطر این مواد. وبازها بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم میکنند مثل آمونیاك، اسید ها 
.تشخیص می باشندالتهاب ایجاد شده به راحتی قابل احساس و 

:خفقان آورمواد 
و لذا  شود نمیاین مواد محلول در آب نیستند و در ابتدا هیچ عالمت سوزش یا التهابی مشاهده 

ر خون و  دوجذب و پس از نفوذ در اعماق ریه تشخیص نیستند در مراحل ابتدایی تماس قابل 
اهر  ظخودرا بافت ها، به علت اختالفی که در اکسیداسیون نسوج پیش میآورند عالیم 

.میسازند



که موجب کاهش اکسیژن به طور جدي در هواي تنفسی و موجب  خفقان آور ساده مواد 
.اتانمانند میشوند خفگی 

ه بافتها را از که به طریق شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن بشیمیاییمواد خفقان آور 
می   coیري از ترکیب آن با اکسیژن جلوگبا هموگلوبین در اثر ایجاد ترکیب پایدار که کار 

.و باعث خفگی می شوداندازد مانند میکند 

رهاي  مانند هیدروکربواثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي : مواد بیهوشی آور و مخدر
، استرها،استیلنی



گرد و غبار 
قطر ذرات در گرد و غبار یکی از عوامل شیمیایی است که وارد محیط تنفسی شده و به نسبت

.یشوداز دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماریهاي تنفسی مقسمتی 
بیماري باشد، در دراز مدت ایجادکریستالی سیلیس در صورتی که گرد و غبار حاوي ذرات 

.مینمایدسیلیکوزیس
قالهندر اثر خردایش مواد، ریزش از داخل دستگاهها، ریزش از روي نوار : گرد و غبار اولیه 
غبار گردش مجدد گرد و غبار در محیط کار در اثر عدم جمع آوري گرد و: گرد و غبار ثانویه

خشک  تگاه، زمین،گسترش گرد و غبار از محل تولید به سایر قسمتها، تمیز نکردن دسروي از 
...محیط، وزش باد، عبور افراد و ماشین آالت و لیفتراك و بودن 



 (MSDS )شیمیایي اطالعات مواد اراهی 
از آنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد شیمیایی که با آن سر و کار دارد را 

واد  بشناسد و از خطرات آن آگاه باشد، ضروري است این اطالعات روي برجسب ظروف م
درج  .یردگهمراه آن در اختیار مصرف کننده قرار شیمیایی درج شده باشد و یا دربروشور 

ه مربوط باطالعات اطالعات مواد شیمیایی روي لیبل ها و محتواي مواد داخل قوطیها 
طالع از ظروف و امضرات و عالیم مسمومیت با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در 

ر  هاي اولیه دخطرات مواد شیمیایی و کالس خطرآن و امکان انتشار آن در هوا کمک 
·صورت تماس با مواد شیمیایی و مسمومیت 



ات نصب برچسب خوانا همراه عالیم اختصاري روي ظروف مواد شیمیایی و اطالع•
تکمیلی در بروشور مربوطه

ل  آشنایی با عالیم و نشانه هاي هشدار براي مواد خطرناك، سمی، خورنده، قاب•
اشتعال و انفجار و رادیو اکتیو روي ظروف مواد شیمیایی





عوامل بیولوژیک
، صنایع اريپرستشامل میکروبها و موجودات زنده اي هستند که بیشتر در مشاغل پزشکی و 

با آن در د شغل خوتولید، تهیه و فرآوري مواد غذایی دیده میشوند و فرد شاغل به اقتضاي 
،  اکتریهاب:ملشاتماس بوده و تماس شغلی با آنها سبب ابتال به بیماري می گردد، این عوامل 

.میباشد...... ویروسها، قارچها، کرمها، انگلها و 
س ، ویرو، (عامل سیاه زخم)آنتراکس : بیولوژیک مانند عوامل زیان آور  B ،HIVهپاتیت 

یال، کوکس( عامل طاعون)هاي حلقوي، قارچ و عوامل عفونت هاي پوستی، توالرمیکرم 



:ارگونومي و مهندسي انسانيمرتبط با عوامل 

و ضمن می پردازدانسان بدن و شغل بابه تناسب کار یا مهندسی انسانی ارگونومی 
و تجهیزات و متناسب سازي محیط کار کارمشاغل اصالح و بهینه سازي محیط 

فشار ترین کممیکند تا نحوي آماده و قابلیتهاي بدن کارگر، شرایط را به بامحدودیتها 
.  یا شغل به بدن کارگر وارد شوددر اثر کار وآسیب 

نین در سارگونومی معموال کاري و عدم رعایت مسایل مربوط به اثر فشار در کارگران 
ومی در مسایل مربوط به ارگونکاربرد .میشونداز کار ناشی کمر درد دچار میان سالی 

ی و  رضایت شغلافزایش محیط کار باعث افزایش تولید و کاهش هزینههاي درمانی، 
افزایش بهرهوري





کلتي و عضالني رد م  :  حیط کارراه اهي پیشگیري از بیماري اهي اس
·( در حالت نشسته و ایستاده)طراحی ارتفاع میز کار در سطح آرنج 

·حذف بار اضافی ، تکرار، شرایط و پوزیشن نادرست، استراحت ناکافی 

·حمل بار سبک با تواتر زیاد 

·تنظیم زوایا در ابزار کار و فضاي دسترسی و اعمال نیرو در ارتفاع مناسب 

·ممنوعیت کار باالتر از ارتفاع شانه و کار در فضاي پشت بدن 

·ممنوعیت استفاده از کف دست یا مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکش 

·پرهیز از فعالیتهاي استاتیک و ایستا 

·ثانیه براي کارهاي ایستا 3حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر 

·ایجاد تکیه گاه هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کار 



ایجاد تکیه گاه هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کار  
·( نهل دادن به جاي کشید) طراحی مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر بدن در کار

·پیشگیري از فشار به یک قسمت از دست یا بدن و تناسب با ابعاد بدن 

·تنظیم ابزار کار به تناسب نیروي الزم براي کار 

·تنظیم زاویه دست و بازو 

·طریق گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و تناسب با نیروي وارده 

·پرهیز از کشیدگی پنجه و استفاده از لبه هاي تیز براي بلند کردن اجسام 

طراحی میز کار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح میز



:حمل و بلند کردن دستي کاال
اتفاق  بطور کلی دو حالت متمایز براي بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است

·. افتد

پاها ستون فقرات خم شده و( : روش اشتباه در بلند کردن بار) حالت استوپ( لفا
هاي زیادي بر  کردن بار به این روش باعث میشود که نیروواقع بلند مستقیم هستند در 

دیسکهاي بین مهرهاي اعمال شوند
کشیده  ستون فقرات کامال به صورت( : روش صحیح بلند کردن بار) اسکاتحالت (ب

محکم  شده و بار را کامال به بدن نزدیک نموده ، بار با دستهازانوها خم و مستقیم، 
در این روش  . پا، بار به طرف باال هدایت میشودنیروي عضالت گرفته میشود و سپس با 

.کنترل میشوندقابل مالحظه اي نیروهاي وارده بر ستون فقرات در حد 





محیط کار عوامل رواني 
·عدم تناسب فشار کاري و مسئولیتهاي فردي با توان کارگر 

·ارتباط ضعیف کارگر با همکاران، سرپرستان و مدیران 

·انتقال درگیریهاي خانوادگی و مشکالت مالی و اجتماعی به محیط کار 

·استرس ناشی از کار و رفتار خشونتآمیز و پرخاشگري در محیط کار 

·مشکل تطابق فرد با تغییرات شغلی و مدیریتی در محیط کار 

·مشکالت شخصیتی و گریز از فرمانبرداري 

·از شیوههاي انجام کار، کمی تجربه و آموزش ناکافی بی اطالعی 

·خستگی مفرط و عدم تمرکز ناشی از کار دوم یا اضافه کاري بیش از حد 

اضطراب مداوم و عدم امنیت شغلی



کانیکي محیط کار :خطرات م
گزنی،  پرتاب اجسام رها شده از طبقات یا برخورد با قطعات و مواد پرتاب شده در اثر سن

، تراشکاريجوشکاري،برشکاري
له، وینچ ، شفت ها، نوار نقامانند گیرافتادن اعضاي بدن بین اجزاي متحرك ماشین آالت 

گردش، تراشکاري در ماشین تراش، فرزکاريدر حال تسمه، پولی، پره هاي 
راشمثل ماشین صفحه ترفت برگشتی بین اجسام متحرك و داراي حرکت له شدگی 

( عامل شوك، سوختگی و پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادل)سطوح داغ و سرد 
و چرخ  بین د)گیر کردن دست و لباس و کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاه 

(با هم، چرخ و زنجیر یا غلتکهاي دواردرگیر دنده 
ایجاد ضربه و بریده شدن اعضاي بدن  

تبرخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آال



کانیکي پیشگیري از حوادث م

تعیین مسیر عبور لیفتراك و ماشین آالت حمل و نقل  
( ب حفاظاصالح مسیر رفت و آمد و نص) پبشگیري از سر خوردن، پرت شدن و سکندري رفتن

نظافت سطوح و جمع آوري گل و الي و رفع لغزندگی ها 
وجود دستگیره در مسیرهاي شیبدار و ایجاد و استفاده از سکوي کار مناسب 

قل  استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی ، جرثقیل و باالبرها و ماشین آالت حمل و ن
جمع آوري اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده در محل کار 

(  کارگران و عابران) از باالي سر افراد ( با بار یا بدون بار) عدم عبور جرثقیل
عدم حضور افراد غیر مجاز در محل فعالیت جرثقیل  

نمیگیردخاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان استراحت یا در زمانی که فعالیتی صورت



سقوط از ارتفاع 

سانتیمتر نیاز به حفاظت از سقوط120مقررات و دستورالعملهاي ایمنی، ارتفاع طبق 
.دارد

وط از ناشی از کار در کارگاهها به دلیل سقبیشترین حوادث آمارهاي موجود براساس 
به خاطر  ساختمانی موقت و نا ایمن بوده و عواقب آن نیزاز تجهیزات ارتفاع و استفاده 

.میباشدشدید و از نوع فوتی یا قطع نخاعمعموال بسیار صدمه به سر و ستون فقرات 



:راهھاي پیشگیري از سقوط
راد  مناسب از ورود افگذاري با نصب حفاظ و نردهکشی و عالمت : کننده ها محدود 

دیک محدودیت نز.)سقوط به حداقل برسدو احتمال به محدوده خطر جلوگیري شود 
(پرتگاهها هنگام کار در ارتفاعلبه ها و شدن به 
بقات و سقوط از طهمکف در زمان کار در ارتفاع از سقوط به طبقه : کننده هامتوقف 

و طناب ( هارنس)نگهدارنده مانند کمربند نجاتاز عوامل استفاده . جلوگیري میکنند
.نقطهاي با فاصله از لبه و پرتگاه متصل باشدکه به نجات 

، از صورت سقوطدر با نصب تور نجات و ایجاد طبقات فرعی، : کاهش دهنده صدمات
.ایدشدید جلوگیري مینمبروزصدمات برخورد فرد با زمین جلوگیري کرده و از 



:  نصب داربست و سکوي کار مناسب
محاسبه استحکام داربست و نصب صحیح داربست  

محکم بستن اتصاالت 
نصب پاشنه براي عدم نفوذ در خاك 

رعایت موارد ایمنی براي عابران  
سطح کمر، زانو و مچ 3نصب گارد ریلها در 

ایجاد راه پله و دسترسی مناسب 
همسطح بودن الوارها و عدم وجود لبه 

به هم بستن صحیح الوارها  



عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن آنها و توجه به استحکام آن 
محکم بستن داربست به ساختمان 

سنگین نکردن سکوي کار 
آموزش داربست بند و براي نصب صحیح داربست  

استفاده از کمربند ایمنی در مناطق بدون حفاظ  
چک کردن داربست بر اساس چک لیست ایمنی داربست



، تخریب فضااهیمحدو :دموارد ایمني رد عملیات گود ربداري
ار و  گاز و آب، کنصب لوله هاي بستهلزوم آموزش تخصصی براي کار در مخازن و فضاي 

ها اه حفاري چو سیستم هاي انتقال آب و فاضالب، مخازن،داخل لوله ها تعمیرات در داخل 
و قنوات و سایر حفاریهاي زیرزمینی

کنترل و نگهداري شیب و دیواره گودال، کانال و ترانشه 
چک دیوارهها در هر شیفت بخصوصپساز بارندگیها 

( متر2حداقل ارتفاع )راه دسترسی و خروج مناسب با نردبان 
واکنش سریع در زمانبراي توجه به عالیم ریزش دیوارهها و سقف و آموزش کارگران 

ریزش



تهویه مناسب و کنترل نشتی گاز در فضاهاي بسته 
·روشنایی مناسب لبه ها و راه هاي خروج و اطراف جرثقیل 

·استفاده از کاله ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردي 

·در شروع عملیات حفر چاه وجود حداقل دو نفر و با افزایش 

نفر، وجود حداقل سه نفر الزامی است5عمق چاه به 
·ادامه یابد عملیات تخریب باید از باالترین قسمت و طبقات ساختمان شروع و به پایین

جنس قبل از عملیات تخریب و گودبرداري وحفر چاه، زمین مورد نظر باید با توجه به
برق  خاك و الیه هاي زمین و از لحاظ استحکام و وجود قنات و سیستم آب و فاضالب و

.کامال بررسی شود



:خطرات انشي از ارنژي الکتریکی
، اختالالت  یبرق گرفتگمهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژي الکتریکی عبارتست از 

گی که شدت در اثر برق گرفتو سوختگی قلبی، اختالالت و ضایعات عصبی، اختالالت حسی 
.بستگی داردآن به میزان مقاومت بدن 



: مقاومت بدنعوامل موثر در میزان 

یر  جریان الکتریکی، مسپوست،شدت ضخامت پوست، رطوبت، درجه حرارت، سطح تماس 
جریان و فرکانسالکتریکیجریان نوع عبور جریان، مدت عبور 

: انواع برق گرفتگی

(توزیع هوایی و زمینیشبکه -برقمانند سیم هاي )مستقیم با اجزاء زنده برقدار تماس 

(اتصال بدنه-مانند بدنه فلزي دستگاه ها)غیرمستقیم با اجزاء در اثر تماس برقدارشده تماس 

: تماس مستقیمحفاظتدر برابر 

اظ و  و موانع، نظیر حصار و حفبازدارنده ها از نزدیک شدن به منطقه خطر توسط حفاظت 
نرده

نتقال فاصله ایمن از خطوط ارعایت )قرار دادنحفاظت توسط ایجاد فاصله و دور از دسترس 
(برق



عایق نمودن بخشهاي برقدار

حفاظت بوسیله فیوزها و کلیدهاي خودکار ایمنی

ممنوعیت کار در شرایط مرطوب و نمناك و دیگر شرایط خطرناك

یشناسایی محل عبور کابلهاي برق زمینی هنگام عملیات حفاري و ساختمان



: مستقیم تماس غیر برابر حفاظت در 

رت و سیستم احفر چاه پیشگیري از برق گرفتگی و آتشسوزي و آسیب به تجهیزات با 
(ارت)مصرف کننده اتصال به زمین براي تمام دستگاههاي 

برق اتصال با شبکهپرهیز از خارج شدن از جرثقیل، بیل مکانیکی یا هر وسیلهاي که 
.پیدا کرده است

:  امداد رسانی و نجات افراد حادثه دیده با برق

پاچگی  خونسردي و پرهیز از دست حفظ 

قطع جریان برق و جداسازي مصدوم از مدار برق به روش ایمن

·( تنفس مصنوعی)احیاء تنفسی 

·( ماساژ قلبی)احیاء قلبی 

انتقال مصدوم به مراکز درمانی



:  خطرات حریق
ضور  حریق واکنش شیمیایی حرارتزایی است که بین یک ماده سوختنی و اکسیژن در ح

.میدهدحرارت رخ 
ان شان هر ساله افراد زیادي ج. حریق و آتش سوزي یکی از شایع ترین حوادث صنعتی است

ادي راحریق و آتش سوزي از دست می دهند و سازمانها و صنایع نیز هزینههاي زیرا بواسطه 
.بابت حریق و آتشسوزي متحمل میشوند



محصوالت حریق 

بخش خطرناك حریق از نگاه ) گازها و بخارت و ذرات سمی حاصل از حریق 1-
(تلفات انسانی 

زان  شعله که قسمت قابل رویت حریق است و شدت گرماي آن بستگی به می2-
اکسیژن دارد و

.رنگ آن وابسته به ماده سوختنی است
نی و  گرما یا انرژي حریق که وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوخت3-

نیز میزان
گسترش آتش است



:  مهم رتین علل و شرایط ربوز حریق
(النزدیک شدن شعله به مواد سوختنی و قابل اشتع: ) آتشگیري مستقیم.1
آن افزایش تدریجی دما در مجاورت یا مواد آلی و سوختنی که منجر به سوختن.2

.میشود
د،نظیر ترکیب آب و اسی: واکنش هاي شیمیائی بعنوان عامل شروع حریق.3
شدید مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشک یا ترمز: اصطکاك.4

چرخ ها
اراي  حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادي د: الکتریسیته جاري و ساکن.6

مقاومت باال



روشھاي عمومي اطفاء حریق 
ط اعمال توسرا ( حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی)حریق اضالع مثلث اگر بتوان یکی از 

میشودیا قطع نمود، حریق مهار کنترل، محدود زیر 

(توسط آب یا دي اکسید کربن) سرد کردن -

(توسط کف، دي اکسید کربن، ماسه و خاك) خفه کردن -

سد کردن یا حذف ماده سوختنی-

(ترکیبات هالن و پودرهاي مخصوص) کنترل واکنشهاي زنجیرهاي -

(نیتروژن و دي اکسید کربن) رقیق کردن هوا -

آتشمواد خاموش کننده -



:  خاموش کننده اهي دستي
فراد عادي فراگیرترین وسایل خاموش کننده شامل این دسته است، زیرا میتوانند توسط ا

.اولیه بروز حریق به طور مؤثري به کار گرفته شونددرلحظات 
شوندداده میارزان و ساده بوده و در دسترس میباشند، به سادگی آموزش دستگاه ها این 

. هاي بزرگ کامالً مناسب هستندشروع حریق کوچک یا حریق هاي در اطفاء و 



کات مهم رد هب کارگیري  اهي دستي خاموش کننده ن
ي مورد حریق و فضامتناسب با نوع بایستی کننده ها تعداد و نوع خاموش . 1

.نظر باشد
.اشدبپشت به باد اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق در فضاي باز، باید . 2
مواد به هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش. 3

.قاعده حریق انجام گردددر سطح صورت جارویی 
نمودبالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ . 4
شده اند باید  پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته. 5

.  دوره اي قرار گیرندو تمرینات تحت آموزش مداوم 



مهمترین علل ایجاد حوادث انشیاز کار

.شدبامی شرایط ناایمن ناایمن و علل ایجاد حوادث ناشی از کار شامل اعمال مهمترین 

می اعمال ناایمن بوجود دراثر حوادث درصد 88آمارهاي موجود در دنیا، حدود طبق 
بروزآن نقش دارددر عامل انسانی که آیند 

.میشوندایجاد شرایط ناایمن در صد حوادث نیز در اثر 10حدود 

.میباشندحوادث نیز غیر قابل پیش بینی دو درصد 

ار مهمی  در بروزحوادث نقش بسیاعمال ناایمن و اشتباهات و خطاهاي فردي انجام بنابراین 
.  دارند



شد،گاه صفرنخواهد هرچند احتمال وقوع حوادث در اثر خطاي انسانی هیچ 
.ولی میتوان به سمت حداقل ساختن آن حرکت کرد

ط محیآموزش ایمنی و بهداشت کار و ارتقاي سطح آگاهی نسبت به خطرات 
رفتارها از کار، در کنترل و بهبودرفتارهاي ناایمن بسیار موثر است و اصالح این

.طریق آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث ناشی از کار نقش مهمی دارد



مهمترین اعمال انایمن رد محیط کار 

انجام کار بدون مجوزهاي الزم
(آیین نامههاي حفاظتی)بی توجهی به نکات ایمنی و دستورالعملهاي ایمنی 

ترك دستگاه در وضعیت خطرناك
جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه

کار با ماشین با سرعت غیر مجاز
عجله هنگام کار



آلودگیخستگی و خواب هنگام کار 

خطرانجام اعمال پر 

ایمنیاقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد 

هنگام کار شوخی

معیوبابزار استفاده از 

به اخطارها،  عدم توجه 

فرديوسایل حفاظت عدم استفاده از 



انجام کار بدون مجوزاهي الزم
ند عادي ممنوع است، ماندرشرایط برخی از کارها در مناطق حساس و با ریسک باال 

ی در ، ولوانفجارسوخت یا نزدیکی انبار و مواد قابل اشتعال روي مخازن جوشکاري 
با حضور مسئول ایمنی در محل کار و  الزم و شرایط خاصی و با اخذ مجوزهاي 

(permit) مکان  و دستورالعمل هاي ایمنی ذکر شده انامه ها نکاتی که در آیین رعایت
م امور  ممکن است دریافت مجوزها مستلزم صرف وقت، دقت، انجاگاهی . پذیر میباشد

این . نیم تحمل شرایطی باشد که آنرا قدري پیچیده یا زمانبر احساس کنامه و اداري و 
ا انجام کار به که نکات ایمنی را نادیده گرفته و یا سعی کنیم بباعث شود موضوع نباید 

و راحتتر، خود و همکاران خود را در معرضخود سریعتر روش غیرایمن و به تصور 
.حوادث ناشی از کار قرار دهیم



کات ایمني و دستورالعمل اهي ایمني بي توجهي  هب ن

راحتتر ایمنی، کارها سریعتر ونظر گرفتن اوقات افراد گمان میکنند که بدون در گاهی 

ن بري راههاي میااین رو خود احساس میکنند، از مزاحم کار ایمنی را و نکات انجام میشوند 

، ولی آنها  دنیز اطالع دارنبا وجود اینکه از نکات ایمنی میکنند و را براي انجام کار انتخاب 

.را نادیده میگیرند و به این ترتیب خود و دیگران را دچار حادثه مینمایند

را به کام ما، داشته باشیم که یک حادثه یا بیماري ناشی از کار، کافی است تا زندگیتوجه 

.تلخ کندو نزدیکانمان خانواده 



گاه رد وضعیت خطرانك  رتك دست

لیفتراك  ولودرمانند وبارگیري و تجهیزات حمل جرثقیل از دستگاهها مانند برخی 

ي رهاساززمان استراحت یا حالت خاموش دارند و خاصی براي داراي دستورالعمل 

کوتاه و  حتی براي زمانکنترل اپراتور با بار معلق بدون در حالت نیمه آماده و آنها 

.استممنوعموقت 



گاه کردن تجهیزات ایمني از دست جدا

دوده  ایمنی به منظور اطمینان از وارد نشدن دست یا قسمتی از بدن به محتجهیزات 

ستگاه هر گاه کاربر د. شده اندبا ماشین آالت وجود دارد، تعبیه امکان برخورد خطر که 

حفاظ بیل دسترسی به قطعه کار تجهیزاتی از قیاسهولت براي سرعت بخشی به کار خود 

رده و  را از مدار خارج کپرده هاي ایمنی یا کلید هاي قطع خودکار یا پرتوها و دستگاه 

.قرار داده استمعرض حادثه دهد، خود را در خود ادامه بدون حفاظ به کار 



کار با ماشین رد شرایط غیر ایمن 
راي سرعت دستورالعملهاي خاصی وجود دارد و کارگر نبایستی بماشین آالت براي کار ایمن با 

با ر کار، در شرایط غیرمجاز و ناایمن و بدون رعایت دستورالعمل ها اقدام به کابخشی به 
.دستگاه نماید

حفاظت فرديبکارگیري وسایل 

دستگاهکار با سرعت و شرایط مجاز رعایت 

کارترتیب انجام رعایت 

·براي جابجایی و حمل مواد و محصوالت، ابزارهاي الزم بکارگیري 

آن  رخورد با به سایر کارگران در صورتی که امکان باطالع رسانی اعالم شروع به کار دستگاه و 
سایر کارگران وجود داشته باشد،براي 

در نزدیکی دستگاه،عبور رهگذران مراقبت از 



گام کار  عجله هن
ده با درآمد  یا تعداد قطعات تولید شمیزان محصول برخی از کارها که بصورت کنتراتی بوده و 

.میکندیشتر و عجله هنگام کار بسرعت بخشی میباشد ، انگیزه کارگر را براي کارگر متناسب 

شتر از زمان  و یا استفاده بیکار دیگر اتمام کار براي درآمد بیشتر یا پرداختن به عجله براي 
شانس شده وافزایش خطاهاي انسانی و اشتباهات بیشتر دقتی و بروز موجب کم استراحت 

.میدهدحادثه را افزایش بروز 

یاد دارد  آالت حساس که نیاز به تمرکز زباماشین هوشیاري کافی بخصوص هنگام کار عدم 
.  اشتدیگران را به دنبال خواهد دکارگرو ، وقوع حوادث براي خود جرثقیل هامانند اپراتوري 

.وداضافه میشروان گردان نیز به این موضوع اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از قرص هاي 



م هب کار کافي رد مورد ایمنيکسب اطالعات بدون اقدا
آن به کارگاه و شروع به کار بدون کسب اطالعات کافی در خصوص ایمنیورود 

.، فرد را مستعد برخورد با انواع حوادث مینمایدعمومی کارگاهکار و ایمنی 

یه  در روزهاي اولایمنی عدم آموزش دلیل در بسیاري از موارد کارگر تازه وارد به 
داقل  حبه مدت متناسب با هر شغل آموزش ایمنی . حادثه میشودشروع به کار دچار 

امی  در زمان شروع به کار و یا زمان جابجایی و تغییر کار در کارگاه الزسه ساعت 
.است

مومی براي  در کنار هر دستگاه و دستورالعملهاي ایمنی عدستورالعملهاي ایمنی وجود 
.می نمایدکار از بسیاري از حوادث پیشگیري درمحیط تمام کارگران 



انجام اعمال رپ خطر
رار حوادث معموال براي کسانی اتفاق می افتد که بیشتر خود را در معرض خطرات ق

میافتد و دالیل مختلف گمان میکنند حادثه براي آنان اتفاق نکه به کسانی . میدهند
.روندبنابراین به استقبال اعمال پر خطر می 

و  بدون رعایت موارد ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی، تظاهر به شهامتکار 
در جمع دوستان و همکاران به خاطر انجام اعمال پر خطر  و غرور احساس تفاخر 

گیزه ها انسایر . انجام اعمال پر خطر باشدافراددر میتواند یک انگیزه براي گروهی از 
طر باشد باعث تن دادن به اعمال پر خممکن است کارگر اجبار کارفرما و نیاز مالی مانند 
یز در قبال دریافت حقوق ناچخود دادن جان دست کارگران نباید حاضر به از ،منتها 
.باشند



گام کار  شوخي هن

اري و  شوخی و ایجاد تنوع و مزاح در محیط کار میتواند باعث کاهش تنش کانجام 
ص در  گاهی از اوقات همین شوخیها در حین انجام کار بخصوشود،ولی رفع خستگی 

.  صدمه به افراد میشودحوادث و کارهاي حساس باعث ایجاد 

را  و هرکارياست انجام کارهاي حساس را از محیط شوخی و تفریح جدا کرده بهتر 
.در زمان و محیط مناسب خود انجام دهیم



استفاده از ازبار معیوب
ناایمن شرایط، شکسته، داراي اتصالی برق و غیر ایمن جزو ابزار معیوب اینکه وجود با 

. استابزار جزو اعمال ناایمن ازاین استفاده است، 

عویض ابزار  جاي تناایمن به و سستی در تعمیر ابزار معیوب ، قانع بودن به کار سخت و تنبلی 
.  گرددثه ایجادحادمعیوب، پذیرش ریسک موجود در کار با ابزار معیوب، همگی میتواند باعث 

موارد  بعضیدارد ، خود با رعایت فردي که از نقص ایمنی یک ابزار اطالع گاهی ممکن است 
د در که از این موضوع اطالعی ندارنولی افراد دیگري تا مدتها از آن ابزار استفاده کند ، 

.  از آن ابزار دچار حادثه میشونداولین استفاده 

ارگاه اقدام  معیوب از کو وسایل اولین فرصت بایستی نسبت به تعمیر یا خارج نمودن ابزار در 
.نمود و هرگز به ادامه کار با ابزار معیوب رضایت نداد



عدم توهج هب اخطاراه

باشد تباه غفلت و خطاي انسانی یا اشاست بی توجهی به نکات ایمنی در اثر ممکن 

د  و اصرار انجام میشود و با وجوعمد و قصد ناایمن با انجام اعمال ولی گاهی هم 

دامه  به انجام کارهاي غیر ایمن ا،بازهم تذکر و اخطار همکاران و مسئوالن ایمنی 

.میدهند و همین امر منجر به وقوع حوادث میگردد



بي توجهي نسبت هب استفاده از وسایل حفاظت فردي

شود تا از  توصیه میآخرین راهکار ایمنی از وسایل حفاظت فردي به عنوان استفاده 

جهیزات  پیشگیري نماید، منتها چون استفاده از این تآخرین مرحله وقوع حوادث در 

افراد  استفاده از آن هم میشود، گاهیتحمل سختی اضافی باعث مزاحمت و مستلزم 

دثه خود را دچار حااین طریق به این موضوع بی توجهی میکنند که ممکن است از 

.نمایند



مهمترین شرایط انایمن محیط کار

·و عالیم هشدار پرتگاه هاي بدون حفاظ ها و لبه 

خطرناكوجود مواد 

معیوبدستگاه هاي وجود ابزار و 

کارگاهبی نظمی و ریخت و پاش در 

ایمنیو پوشش هاي بدون حفاظ دستگاههاي 

کمدر محیط کار مانند سر و صدا، روشنایی عوامل زیان آور وجود 

تهویه نقص درسیستم فقدان یا 

فقدان وسایل خاموش کننده حریق



لبه اه و رپاگتهھاي بدون حفاظ

، لبه  چاله آسانسورکلیه قسمتهایی از کارگاه که امکان سقوط وجود دارد مانند 
مناسب  فاظ حتوسط باز بایستی گودالهايو چاله ها ، کلیه طبقات ساختمانو پرتگاهها 

ري افراد به داخل محدوده خطر جلوگیاز ورود محفوظ و محصور شوند به نحوي که 
ت به  و نسبخطر سقوط مشخص شده و در خصوص هشدار دهنده عالیم توسط کرده و 

.اطالع رسانی گرددمحوطه خطرناك لزوم پرهیز از نزدیک شدن به 

باشد تا از برخوردارحفاظ باید از استحکام کافی به این نکته ضروري است که توجه 
.خطرجلوگیري نمایدسقوط افراد و ورود آنان به محدوده 



وجود مواد خطرانك 

میایی آزبست، سرب، بنزن و سایر حاللها و مواد شیکارگاهی که در آن مواد خطرناك مانند 

اراي  اشتعال و انفجار به دلیل لزوم استفاده در چرخه تولید وجود دارد، دوقابل خطرناك 

حتی ستی خواهد بود و به منظور ایمن سازي محیط کار بایایجادحوادث شانس بیشتري براي 

ت با مواد کم خطري جایگزین نموده و یا در نهایویا آنها را از محیط خارج کرده االمکان 

.اه نمایدرا متوجه کارگران کارگکمترین خطر و به مصرف رساند تا ایمن نگهداري بصورت 



گاه اهي معیوب  وجود ازبار و دست
یا سایر ونقص فنی، شکستگی، فرسودگی، اتصالی برق هرگاه ابزار و یا دستگاهی دچار 

هرگز نباید آن اقدام نمود وتعمیر و یا جایگزینی ، باید سریعا نسبت به فنی باشداشکاالت 
ار از به ناچشرایط اضطراري در کارگاه بماند چون در ابزار معیوب اجازه داد که دستگاه و 

.میشودآن استفاده 



بي نظمي و ریخت و پاش رد کارگاه 

واقع  شود، درحادثهو ریخت و پاش در کارگاه میتواند باعث ایجاد بی نظمی وجود 

.  بیشتر مستعد ایجاد حوادث استنظم باشد کارگاهی که بی 

ول  موکوقت مناسب نباید منظم و مرتب کردن کارگاه را به زمان آینده و در هرگز 

.  کرد

ه بدیده شده که وجود قطعات و ابزار رها شده در کف کارگاه باعث برخورد بارها 

.و ایجاد حادثه شده استافراد 



گاه اهي بدون حفاظ و پوششھاي ایمني دست
ت و  چرخشی یا رفاثرحرکتهاي بوده و یا قسمتهایی از آن در متحرك دستگاههایی که

به ،بایستی را داردیا بدن اپراتور دستگاه یا سایر کارگران با دست امکان برخورد برگشت 
نجر به که ملباس یا حتی قسمتی ازیا بدن نحو موثر حفاظ گذاري شود تا از ورود دست 

.  داخل دستگاه شود جلوگیري نمایدبدن به کشیده شدن 

.فاده کردهمواره از حفاظهاي تعبیه شده دستگاه به نحو مطلوب استنیزباید هنگام کار در 



کاروجود عوامل زیان آور رد  محي ط

ست و  فیزیکی مانند سر و صدا، ارتعاش دزیان آور عوامل هر کارگاه باید از لحاظ وجود 

ل  و غیرقابهواي نامناسب بدن، نور، عوامل جوي و سرما و گرما و ارتعاش تمام بازو و 

یمیایی مضر شگازها و بخارات سمی، حاللها و عناصر مانند شیمیاییو عوامل ... تحمل و 

رفع  ت به بررسی و اندازه گیري شود و نسبزیان آور و سایر عوامل ارگونومیکیو عوامل 

.زیانآور آن اقدام گرددعوامل 



ن یا نقص ردسیستم تهوهی فقدا
تگاهها و  در صورتی که عوامل شیمیایی نظیر گازها و بخارات و گرد و غبار در اثر فعالیت دس

ود تا از کارگاه وجود داشته یاشد، بایستی تمهیداتی اندیشیده و اجرا شتولید در عوامل 
ستم تهویه و نسبت به خروج سریع آن از کارگاه توسط سیکارگاه جلوگیري پخش آن در کل 

.گرددمناسب اقدام 

ل تولید  را از نزدیک ترین محزیان آور مناسب سیستمی است که در آن مواد آالینده و تهویه 
زین  و هواي تمیز را جایگ( تهویه موضعی مکشی)خارج از محیط کار منتقل نموده آن به 

(دهشی-سیستم تهویه مکشی) تنفسی کارگر نماید واردمحدوده نموده و 



ن یا نقص ردسیستم اطفاي حریق  فقدا
جود  وسایل خاموش کننده دستی و اتوماتیک متناسب با خطرات موتهیه و نصب 

مناسبفواصل درکارگاه و در 

براي واکنش در برابر حریق  آموزش همگانی 

دستیکننده هاي آموزش و تمرین براي استفاده از خاموش 



شت کار بهبود شرایط ایمني و  کارگاهرد بھدا
رب و  کلیه عوامل خطر نظیر آزبست، سحذف حتی االمکان )اولین و مهمترین اقدام : حذف

(استفاده از حاللها و مواد سرطان زا در خط تولید

کردن مواد کم خطر بهخطر، جایگزین عوامل عدم امکان حذف در صورت : ) جایگزینی
(تولیدمواد پرخطر و اصالح خط جاي 

ید  محدود سازي دستگاه تول)و ایزوله دستگاه آالینده از افراد حاضر در محلجداسازي
(، گرد و غبار و انتشار گازهاي آالیندهسروصداکننده 

ر زمانی  از طریق ایجاد فاصله فیزیکی و یا از نظ)حاضر در محل تفکیک عامل خطر از افراد 
(افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیري نماییمحضور از 



، حفاظ اتوماسیون فرایند و خط تولید، محصورکردن محلهاي خطرناك)کنترلهاي مهندسی 
(دستگاههاگذاري 

ا یک ایجاد چرخش کاري به منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد ب) کنترل هاي مدیریتی
(خطر، جابجایی کارگران، کاهش زمان مواجهه کارگران با عامل خطرعامل 

ویه دهشی  تهویه عمومی کارگاه ، تهویه موضعی در نزدیکترین محل به تولید آالینده ها، ته
ر و  به منظور تامین هواي تمیز براي تنفس کارگران و خروج هواي آلوده از مسیکششی 

(کارگرانمحدوده تنفسی 

وقتی  آخرین راهکار ایمنی استفاده از وسایل حفاظت فردي است که: وسایل حفاظت فردي 
از ه اصالحی در از بین بردن و کاهش عامل خطر موثر نباشد، نهایتا استفادتمام اقدامات 

فردي براي حفظ سالمتی افراد و کارگران توصیه می شودوسایل حفاظت 



ر :نصب اتبلواهي هشدا
چاله هاي بدون سرپوش در  و پرتگاه ها و لبه ها خطر سقوط در اطراف هشدار 

رنده  و اجسام تیز و بماشین آالت با خوردن برخورد محل هاي شیبدار و امکان سر 
و وسایل  نسبت به بکارگیري وسایل ایمنیهشدار اجسام رها شده از ارتفاع سقوط 

.کارگاهحفاظت فردي متناسب با خطرات 



کنترلھاي زپشکي

این عالوه بر . به کار باید توسط پزشک باصالحیت کنترل شودقبل از شروع کارگران سالمت 
تطابق معاینات قبل از استخدام، براي. دورهاي پزشکی نیز باید منظور گرددآزمایشهاي 

ار الزامی  کارگر و اطمینان از توانایی و سالمت او در بدو شروع و در حین کباتوانایی شغل 
.است

زان  براي تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان آور بر سالمت کارگر و می:دوره اي معاینات 
ام  کارگر نسبت به عوامل زیان آور معاینات دوره اي حداقل براي هر سال انجحساسیت 
بیماري ناشی از کار، ضمن انجام  نشانه هاي در صورت لزوم و مشاهده بروز میشود و 
پیشرفت باز بینی و تطابق شرایط کار، نسبت به پیشگیري از ایجاد واصالحی و اقدامات 

.بیماري اقدام گردد



توانایی کارگري که بیماري اش در معاینات دورهاي مشخص میشود، یا به هر دلیلی
ت بکار  با توانایی آنها اسمشاغلی که متناسب انجام کار معمول را ندارد، باید در 

ش از  در زمان مواجهه اتفاقی یا عوامل زیان آور بی: معاینات ویژه. گماشته شوند
اس داشته حد مجاز بایستی معاینات ویژه براي تمام کسانی که با عامل زیان آور تم

.رنداند انجام شود و در صورت نیاز تحت درمان و اقدامات پزشکی مناسب قرار گی



گام کار :الزامات کارگران رد هن
یا هیزات کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خطر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیچ 

.تولید می شود، انجام دهدتوقف 

مسئول ط صادر شده توسمقررات و دستورالعملهاي حفاظتی کارگر باید کامالً از قوانین و هر 
استفاده مناسببه درستی از وسایل حفاظت فردي خود، مراقبت از پیروي کند و براي ایمنی 

.کند

اري وي سهل انگهر کارگر در طول کار باید از خود یا دیگر افرادي که تحت تأثیر اعمال و یا 
.کنداست صدمه ببینند مراقبت ممکن 

ان را با در صورتی که کارگري از خطرات احتمالی آگاه شود که سالمت خود یا دیگر کارکن
لیه کبی درنگ سازد و خود از عهده رفع آن ناتوان باشد، موظف به آگاه نمودن خطر مواجه 

ه سرپرست خطرساز بگزارش هر نوع وضعیت و بایستی در اسرع وقت نسبت به کارگران بوده 
.کارگاه، اقدام نمایدمسئول ایمنی و 



اد  روید، اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا هر حادثه

تی  ، که درهنگام کار ایجاد میشود، حخطرناك و شبه حوادث
ر  اگر صدمه اي به فرد یا کارگر وارد نکند، باید در دفت

ارش  و به مسئولین و مراجع ذیربط گزثبت شده مخصوصی 
.شود



کارگیري آن استفاده از وسایل حفاظت فردي و چگونگي ب
ز حوادث  او  پیشگیري نداشته باشد، براي حفظ سالمت وجود امکان حذف منابع چنانچه 

، لباسکارکاري و بیماري هاي شغلی بایستی از وسایل حفاظت فردي استاندارد، از قبیل
و غیره ارپیش بند، کاله ایمنی، عینک حفاظتی، ماسک جوشکاري، ماسک ضد گرد و غب

ک یا چند نوع وسایل حفاظت فردي باید با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یاستفاده گردد 
دیهی  ب. طرف کارفرما تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود فردي از وسیله حفاظتی 

ند و کنترل و  به هنگام انجام کار استفاده کنحفاظت فردي است کارگران نیز باید از وسایل 
ام کار داخل کارگاه و زمان انجوسایل در نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این 

نیز بر عهده کارفرما می باشد، 



راه دارد  زیرا عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي پیامدهاي غیر قابل جبرانی به هم
، کوري، صدمات چشمی، ناشنوایی موقت و دایم: و ممکن است عوارضی از قبیل

است بریدگی دست، سوختگی دست و پا و صدمه به سر و ستون فقرات، که  ممکن
.کارگر را به دنبال داشته باشدحتی  فوت ضربه مغزي، قطع نخاع و 

ه طور  تعداد کافی و بباید وسایل حفاظت فردي مناسب را به ( پیمانکار)کارفرما
در اختیار کارگران قرار دهد و از کاربرد مناسب و نگهداري خوب آنها  رایگان

.اطمینان یابد



: لباس کار 
تهیه و در کارفرماازطرف کار اولین وسیله ایمنی و بهداشتی است که می بایست لباس 

و قسمت متناسب با کار و بدن کارگر بودهکارباید لباس . اختیار کارگر قرار داده شود 
ی کمر آنها همیشه بسته بوده و داراي جیب هاي کوچک و حت. هاي آزاد نداشته باشد 

ا کار می  که با قسمت هاي گردان ماشین هکارگرانی .باشد االمکان تعداد جیب ها نیز کم 
لباس کار . د داشته باشمج بند آستین هایشان چسبیده به تن و کنند باید لباس کارشان 

وق الذکر  هاي فروي دستگاه یکسره براي این قبیل کارها توصیه می شود ، کارگرانی که 
از شانند و بپوکار می کنند اگر موي سرشان بلند است ، باید آنها را زیر سربند یا کاله 

ودداري  در موقع انجام کار خساعت مچی ، مچ بند ، انگشتر و سایر تزئینات استفاده از 
.نمایند 



:پیشبند

بند نسوز  پیشاز بااستفاده و غیره تنور یا پاتیل هاي جوشان کار با مواد داغ مثل پاي 
نباید از د کننکارمی دستگاه ها و متحرك قطعات گردان که در مقابل کارگرانی .است 

. کننداستفاده پیش بند

دي که دارد باید از پیش بنغیره وجود و مایعات خورنده مثل اسید در جاهایی که کار 
.مود استفاده نو غیره باشد کائوچوي طبیعی و از جنس تمام سینه را بپوشاند 

.باشدسب می با ضخامت مناپیش بند سربی با استفاده از اشعه ایکس در برابر حفاظت 



:حفاظتيگتر
رشحات معرض تدر مواقعی که کارگران در حفاظت ساق پا تا روي کفش ها منظور به 

د  قرار دارنهاي آتش ، ریختن مواد مذاب یا مایعات داغ،جرقه اسیدي ، قلیایی 
رکارگاه هاي نوع گترهاي مورد استفاده دمثال . باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند 

شاند و کامال را بپوزانو تا باید باشد و این گترها مواد نسوز ریخته گري باید از جنس 
مذاب به اد به وسیله بندك یا سگک به پاها بچسبند ، بطوریکه مانع داخل شدن مو

.داخل پاهاي کارگر شوند 



(:شیلد) کنیع حفاظتي و حفاظ تمام صورت 
زخم و  ، بماندآسیبی مصون است که باید از هر گونه چشمترین عضو بدن انسان حساس 

ربه در آن ضوارد شدن جسم خارجی صورت ودر چشم به سختی قابل عالج می باشد جراحت
ارضمی ،عرا نیز به دنبال دارد کوري و ضایعات عمیقی که احتماالواردشده شدید به چشم 

.گردد 

ان می  مناسب یکی از راه هاي جلوگیري خطرات چشمی انسعینک هاي حفاظتی از استفاده 
گري ، خته ری:که در مشاغل زیر کار می کنند نیاز به عینک حفاظتی دارند کارگرانی .باشد 

پر حل هاي مجوشکاري ، تراشکاري ، سنگ سمباده ، دستگاه هاي کنکاسور ، کوبیدن چکش ، 
و  سیدها گاز ، دود و مایعات مضر شیمیایی مانند اضمنا در محل هایی که . و غیره گرد و غبار

.، ممکن است باعث سوزاندن چشم یا زخم شدن آن شودها قلیا 



:  اريمافپالك و  ، اري حفاظت شنوایي
و کارگاه هایی ( دسیبل85بیش از )مکانهایی که سر و صدا بیش از حد مجاز باشددر 

اده شود  رنجش گوش کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفصداباعث که سر و 
اي می جشکل گرفته و با کمی فشار در مجراي شنوایی با دست ایر پالگ هاي یاد شده 

الگ ها در این نوع ایر پ. باشندتمیز به آنهاشکل دهی دست ها باید هنگام پس . گیرند
د مگر  و در طول آن جابجا نشونقرار گرفته شروع شیفت کاري به دقت در مجراي گوش 

.تمیزمجبور باشید و آن هم با دست هاي 

اندن  ها وسایل حفاظت از شنوایی هستند که با قرارگیري در روي گوش و پوشایرماف 
اظتی به صوتی به گوش جلوگیري می کنند این نوع وسایل حفرسیدن امواج الله آن از 

.گوشی هاي فنجانی معروفند



:  حفاظت تنفسي، و ماسکھا
ود ، در می شسمی تولید زیان آور و گرد و غبار یا گازهاي کلی در کارگاه هایی که بطور 

کارگران  باشد ، می بایست برايوجود نداشته صورتی که امکان تهویه مناسب در کارگاه 
نها  آور و یا گرد و غبار به داخل محدوده تنفسی آگازهاي زیان جهت جلوگیري از ورود 

:مناسب تهیه و در اختیارشان قرار گیردهاي حفاظتی ماسک 

کاغذي هاي مذکور داراي فیلترهایی از جنسغبار ماسک ماسکهاي فیلتر دار ضد گرد و 
ز طریق ابوده و موقع استفاده گرد و غبارهاي معلق در محیط کار الیاف مختلف ، پنبه و 

ویض  توان تمیز یا تعرا می فیلتر ماسک هاي مذکور . فیلترهاي مذکور جذب می شود 
.نمود



:ماسک اهي فیلتردار ضد گاز 
ن ، بخارات کربدي اکسید گاز کلر ، محیط هاي کار که گازهاي سمی تولید می شوند مانند در 

جاذب و یا ي ضد گاز که داراي فیلترهافیلتردار و غیره، باید از ماسک هاي اسید سولفوریک
وع جاذب  زمان اعتبار و ظرفیت و نو هنگام استفاده به استفاده نمود هستند خنثی کننده 

و  غلظت گازها دقت نمود و از صحت و دقت آن با توجه به نوع و توجه و آن فیلتر 
.نموداطمینان حاصل موادآالینده 

کوچک که استفاده از ماسک هاي فیلتر دار تصفیه کننده در محل هاياست که به تذکر الزم 
ي اکسیژن آن کم می باشد یا ممکن است حاوي گازهاومیزان تهویه کامل نمی باشد 

می  وعممنفاضالب و مخازن مواد شیمیایی مثل چاهاي ، ناشناخته و با غلظت زیاد باشند
ارسان که همراه کپسول و یا پمپ هوهاي هوارسان از ماسک باشد و در این مکانها بایستی 

.هستند استفاده نمود



:، مجهز هب کپسول هوا هوا رسانماسکھاي 
هاي وجود ندارد، استفاده از ماسکاکسیژن کافی توجه به اینکه در محل هایی که با 

رفتار شده گبراي نجات کارگران معموال . بودبی فایده خواهد تصفیه کننده فیلتردار 
ی  چاه ها دچار گاز گرفتگدر دود و آتش یا کارگرانی که در یا حریق زدگان درمعادن 

قابل حملهواي کپسول هاي میشوند و نجات مصدومین توسط گروههاي نجات، از 
پسول بعضی موارد میتوان به جاي ماسک تنفسی مجهز به کدر .می نمایند استفاده 

متر است 20الی 15بلند تا حدود الستیکی یک لوله اکسیژن از ماسک تنفسی که داراي 
یا الب ها تخلیه فاضاز این نوع ماسک معموال توسط کارگران استفاده .نمود استفاده 

.صورت میگیرد و غیره نقاشکارگران 



:حفاظت سر، کاله ایمني مناسب
هستندنسرشاروياشیاءپرتوبرخوردیاسقوطمعرضدرکارانجامهنگامکهکارگرانی

.کننداستفادهحفاظتیکالهازبایستمی

.ها،مقنیباراندازها،معدنیکارگران،ساختمانیکارگران

:حفاظتیکالهمشخصات

قابلغیرازموادبایدایمنیکاله،نمایدتجاوزگرم400ازنبایدکاملطوربهکالهوزن
بایدکالهجنسداردوجودگرفتگیبرقخطرکههاییمحلدر،باشدشدهساختهاحتراق

کارگرردنگپشتوصورتوگردنوسرتاباشدداشتهلبهکالهدورتادور،باشدبرقعایق
میريدیگتوسطآنازاستفادهوبودهشخصیوسیلهیککالهضمنا.نمایدرامحافظت

آنداخلنوارهايوچرمتعویضلزومصورتدروکالهداخلنمودنضدعفونیبابایست
.شودانجام



:حفاظت پااه، کفش حفاظتي مناسب
ا مواد  که موقع کار پاهایشان بمورد کارگرانی که خطر لغزش یا صدمه دیدگی پاها وجود دارد و در زمانی 

د ، خطر  دارنسنگین قرار ، در رطوبت کار می کنند ، در معرض سقوط اجسام تماس دارند اسیدي و قلیائی 
کارگرانی  . ایند حفاظتی متناسب با نوع کار استفاده نمبایدازکفش ... برق گرفتگی آنها را تهدید می کند و 
بایست کامال  بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها میکالستیکی که با مواد خورنده سر و کار دارند از 

کی با ساق هاي  نوع الستیو رطوبت کار می کنند باید از در آب که کفش کارگرانی . پا و قوزك پا را بپوشانند 
باشد و  ه فوالدي پنجمی باشند باید داراي سقوط اجسام سنگین کسانی که در معرض کفش .باشدتا زانو بلند 

باالخره  باشد وتخت الستیکی گرفتگی قرار دارند باید داراي برقکه در معرض خطرات کفش کارگرانی 
ز  اهایی که در اثر ایجاد جرقه امکان خطر انفجار و آتش سوزي وجود دارد ، به هیچ عنوان نباید درمحل 

.استفاده شود میخ دار کفش 



:حفاظت دستھا
قابل خطراتی  براي حفاظت دستها آنها در م( الستیکیدستکشهاي حفاظتی، دستکشچرمی و )

حفاظتی  ي ها، ساییدگی ، بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش مثل سوختگی در اثر گرما 
ي حرکت  هیچگونه ناراحتی نیز برادستها ، بطوریکه ضمن حفاظت از مناسب استفاده نمود 

ا دستگاههایی که بکارگرانی .پوست دست نیز نشوند حساسیتانگشتان ایجاد نکرده و باعث 
ا آنها  کارگر ببرخورددستان دارند و احتمال گردان و غیره که قسمت هايمته یا تراش مثل 

تکش دسوجود دارد و دقت عمل کارگر نیز به همراه استفاده از دستکش کم می شود نباید 
.  استفاده کنند 

حملهاي براي کاردستکش پنبه ايو کار با فلزات و چرمی براي کار جوشکاري هاي دستکش 
رق کاران ، براي بعایق الکتریسیته الستیکی یا جنس مخصوص مشابه نقل، دستکشهاي و 

و تحریک و مواد سمیظروف اسید براي جا به جا کردن یا پالستیکی الستیکی دستکشهاي 
باشد که ند ساق آنها به قدري بل: باید داراي شرایط زیر باشند کاردارند کننده و عفونی سر و 

ک کننده تحریسمی و قسمتهاي آن داراي مقاومت کافی در مقابل مواد کلیه را بپوشاند بازوها
.باشد فاقد سوراخ یا پارگی . باشد 



:  وسایل حفاظت الکتریکی•
ر برق  دستکش عایق ، کفش و کاله عایق، در کارگاهها و هنگام کار ، زمانی که خط•

تم غیر برقی وجود دارد و کار همراه با وجود برق در سیسبا وسایل گرفتگی در کار 
.قابل اجتناب است توصیه میگردد



:  کمربند ایمني، طناب نجات، اهرنس
.سقوطجلوگیري از به منظور 

قه کمربند طناب نجات را به حلیک سر استفاده از کمربند ایمنی بدین ترتیب است که نحوه 
حل کار امثال آن در مویا قالب نموده و سر دیگر آن را به تیر چوبی یا یک میله فلزي ثابت 

به و شوك ربه ضساختن باشد تا از وارد شوك گیر کمربند ایمنی باید مجهز به . محکم میبندند 
مانند  ادي صدمات زیبدن و ستون فقرات جلوگیري نماید ، در غیر اینصورت ممکن است باعث 

آن  ملکرد شده و از صحت عمرتبا بازدید کلیه قطعات و ضمایم کمربند باید . شودقطع نخاع 
.دگردتعویض فرسوده یا خراب آن با قطعات استاندارد حاصل نمود و قطعات اطمینان 

مقدارکافی  به تهیه وسایل حفاظت فردي( پیمانکار)اوطبق قانون، وظیفه کارفرما و یا نماینده 
ر زمان  دبر استفاده بموقع و صحیح از آن ونظارت و در اختیار کارگر گذاشتن آن و کنترل 

نگهداري و  همراه با حفظ ووحفاظتی استفاده از وسایل ایمنی کارگر نیز وظیفه . باشدکارمی 
می  هاي ارایه شدهطبق دستورالعمل توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی 

.باشد



زمان که در کارگاه حادثهاي رخ دهد، هر اضطراريشرایط روش اجرایی واکنش در 
:پذیرندکارهاي ذیل باید به سرعت انجام 

لیات کارگري که در عماولیه هر کارگر آسیب دیده به محلی امن براي درمان هاي انتقال 
که ده کارهاي شتابزامداد و نجات نقش دارد، مسئول ایمنی و سالمت فرد است و نباید با 

.اندازدخطرات پنهانی را در خود نهفته دارند، خود و فرد صدمه دیده را به خطر 
ت کارگاه جراحت هر چند کوچک که به کارگر وارد میشود، باید به مسئول ایمنی و بهداشهر 

ترك  دیده قبل از بازگشت به کار یاشخص آسیب تا براي درمان و بررسی گزارش شود 
.شودکارگاه پرداخته 

گر تسهیالت  یا انتقال بیمار به بیمارستان یا استفاده از دیآسیب دیده جابهجایی فرد براي 
.الزم صورت گیردباید هماهنگی هاي پزشکی 



بیشتر و  تمرین و مانور ایمنی و نجات و تعیین گروه هاي امداد و نجات باعث موفقیتانجام 
:مواردي شامل . و ضایعات انسانی در زمان وقوع حوادث خواهد شدکاهش صدمات 

و تمرین راه هاي خروج اضطراري و مشخص ساختن تابلو و عالمت گذاري قرار دادن 
هاي فرار اضطراريراه استفاده از 

و منابع دیگر انرژي قطع و راه اندازي مجدد برق و گاز 
آالرم ها و ابزار و وسایل ارتباطات با تمام قسمتها در شرایط اضطراري  

ار  به کارگاه و شمارش افراد قبل و پس از تخلیه و فرسیستم ورود و خروج افراد نصب 
در زمان وقوع حادثه تجمع در مکان هاي تعیین شده 

به حریق و گزارش آن عکس العمل تمرین 
امداد و نجات و فوریت هاي پزشکی  تمرین 
احتمالی  جانشین هايکه از قبل بدانند چه کار باید انجام دهند و تعیین تیم هایی تعیین 
افراد



کمکھاي اوليه 
اده، پاسخگو کارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به سرعت در برابر حوادث و سوانح رخ د

.دهنداولیه و ضروري درمانی افراد را به سرعت انجام وکمکهاي باشند 
ا حتی از  در جلوگیري از جدیتر شدن آسیبها یاولیه میتواند سریع از طریق کمکهاي درمان 

عبه کمکهاي  کارگاه باید اطمینان یابند که جمسئولین .باشددست دادن جان فرد مصدوم موثر 
.میشودمشابه تجدید با لوازم اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به طور مداوم 

تدار توصیه صالحیتوسط پزشک لوازم کمکهاي اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کار دیگر 
.گردد
باشد ده را دیآموزش کمکهاي اولیه اطمینان حاصل نمود که حداقل یک نفر از کارکنان، باید 

زمان  درامکان آموزش کمکهاي اولیه حداقل براي یک نفر در هر کارگاه فراهم شده باشد و و 
.کار این فرد در محل کارگاه انجام وظیفه کند


