آمًزش عمًمی ایمىی ي بُداشت کار
يیژٌ مدیران شرکت َاي خدماتی

افزايش درآمد
کارفرما
افزايش توليد و
بهره وري
کاهش هزينه هاي
مربوطه
کاهش حوادث و
بيماري هاي شغلي
ارتقاء سطح
دانش ايمني
آموزش موثر ايمني

کاهش حوادث و بيماري
هاي شغلي

افزايش رفتارهاي ايمن
ناشي از کسب دانش

شرکت در کالس هاي
آموزشي

نگرش مثبت به مقوله
ايمني

زوجيره آسيب
حادثه
شبه
حادثه
توقف
كار

رويداد

خطر بالفعل

عمومي

شغلي
مرتبط
با شغل

بيماري

نقص

خطر بالقوه

تعاریف و اصطالحات
• ايمنی :ايمنی به معنی در امان بودن از خطر و ميزان
دوري از خطر است
• خطر :هرعامل داراي انرژي که پتانسيل صدمه به فرد را
داشته باشد ميتواند عامل خطر محسوب شود.
• ريسک :به حاصل ضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن،
عدد ريسک گفته می شود و به معنی شانس قرار گرفتن در
معرض خطر و ايجاد حادثه بوده و درجه بندي ريسک،
اولويت اصالح واقدامات اصالحی مربوط به آن را
مشخص می سازد.

آهار حْادث ّ بیواري ُاي ًاضی اس کار در ILO
ساليانه  270ميليون
نفر حادثه ديده ناشی
از کار

دو ميليون نفر
فوتي در سال
كاهش بيش از
 4درصدي توليد
ناخالص ملي كشورها

آثار سْء حْادث ّ بیواري ُاي ًاضی اس کار در جاهعَ
اقتصادي
فرهنگي

سياسي
حادثه/
بيماري
شغلي

رواني

امنيتي
اجتماعي

ُزم حْادث
•

•
•

•

حوادث شديد)منجر به فوت،
نقص عضو ،غيبت بيش از 3
روز از محل کار)
حوادث کوچک (منجر به غيبت
يک روز از محل کار(
حوادث جزيی)با کمکهاي اوليه
در محل کارگاه رفع ميشود(
شبه حادثه )رويدادي که منجر به
صدمه جسمی به کارگر نشده و
در واقع به خير گذشته است(

ُشیٌَ ُاي حْادث ًاضی اس کار
• هزينه هاي حوادث ناشی از کار شامل هزينه هاي مستقيم و
هزينه هاي غير مستقيم است.
• هزينه هاي غير مستقيم معموال 4تا 10برابر هزينه هاي
مستقيم است.

ُشیٌَ ُاي هستقین
هزينه هاي پزشکی و درمانی

هزينه هاي غرامت دستمزد

ُشیٌَ ُاي غیز هستقین
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هزينه جايگزينی و آموزش افراد جديد
خسارت اموال
توقف کار و توليد
جايگزينی تجهيزات
هزينه هاي تهيه تمهيدات اضطراري و پاکسازي
هزينه هاي بررسی حادثه
هزينه هاي اجراي تعهدات قانونی
جرايم ،غرامت و تعهدات آتی
از بين رفتن روحيه و انگيزه کارکنان
از دست رفتن شهرت ،آبرو و فرصتهاي تجاري

مهمترين علل ايجاد حوادث ناشی از کار
اعمال ناايمن ( 88درصد)
شرايط ناايمن ( 10درصد)
غير قابل پيش بينی ( 2درصد)

تخلفات
خرابکارانه

تخلفات
استثنايی

تخلفات روتين

تخلفات

تخلفات
موقعيتی

اعمال نا ايمن

خطای مبتنی
بر مهارت

خطاهای
انسانی

خطای مبتنی بر
عدم دانش

خطای مبتنی
بر تصميم
گيری

مهمترين اعمال ناايمن در محيط کار
 انجام کار بدون مجوزهاي الزم
 بی توجهی به نکات ايمنی و دستورالعملهاي ايمنی (آيين نامه هاي حفاظتی)
 ترك دستگاه در وضعيت خطرناك
 جداکردن تجهيزات ايمنی از دستگاه
 کار با ماشين با سرعت غير مجاز
 عجله هنگام کار
 کار هنگام خستگی و خواب آلودگی
 انجام اعمال پر خطر
 اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ايمنی
 شوخی هنگام کار
 استفاده از ابزار معيوب
 عدم توجه به اخطارها
 عدم استفاده از وسايل حفاظت فردي

•
•
•

•
•
•
•

عوامل موثر در ايجاد رفتار ايمن در پرسنل
تعهد مديريت ارشد سازمان به ارتقا سطح ايمنی
شناسايی و ارزيابی مخاطرات و تعيين اهداف و برنامه های عملی و قابل
حصول
ايجاد انگيزه در نيروی کار به منظور متعهد نمودن افراد در انجام امور
تامين منابع کافی در زمان مناسب
ارزيابی موفقيتها
تالش در ايجاد فرهنگ مسوليت پذيری در افراد و ايفای نقش در مديريت و
سرپرستی امور

ًقص هسائل اقتصادي در بزّس رفتار ایوي یا ًاایوي کارگزاى

بروز رفتار ناايمن

حضور در محيط کار همراه
با خستگي و عدم تمرکز

اضافه کاري و
شب کاري

بروز رفتار ناايمن

حضور در محيط کار همراه
با آگاهي کم

حضور در کالسهاي آموزش
ايمني همراه با خستگي و عدم
تمرکز

ًقص هسائل اجتواعي (هحیظ)
در بزّس رفتار ایوي یا ًاایوي کارگزاى

.محيط خاوىادگي که محل رشد فرد بىده

(وافرماوي و )....

.لجاجت  ،پرخاشگري و عامل وراثت

رفتار ُاي ًاایوي ًاضي اس هْاجَِ کارگز با
عْاهل سیاى آّر رّاًي هحیظ کار

• هطىل تغبثك فشد ثب تغييشات
ضغلي ٍ هذيشيتي دس هحيظ
وبس(توبيل ثِ اًزبم وبس)

هطىالت ضخصيتي ٍ گشيض
اص فشهبًجشداسي
(ارتوبعي ٍ فشٌّگي)

خستگي هفشط ٍ عذم توشوض
ًبضي اص وبس دٍم يب اضبفِ
وبسي ثيص اص حذ
(التصبدي)

اضغشاة هذاٍم ٍ عذم
اهٌيت ضغلي
(التصبدي)

استجبط ضعيف وبسگش ثب
ّوىبساى ،سشپشستبى ٍ
هذيشاى (ارتوبعي)

اًتمبل دسگيشيْبي خبًَادگي
ٍ هطىالت هبلي ثِ هحيظ
وبس(التصبدي
)

عذم تٌبست فطبس وبسي ٍ
هسئَليتْبي فشدي ثب تَاى
وبسگش
(اًگيضش ٍ اعتوبد ثِ ًفس)

استشس ًبضي اص سفتبس خطًَت
آهيض ٍ پشخبضگشي دس هحيظ
وبس
(فشٌّگي)

مهمترين شرايط ناايمن محيط کار :
مهمترين علل حوادث در اثر شرايط ناايمن محيط کارعبارتند از:
 لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عاليم هشدار
 وجود مواد خطرناك،
 وجود ابزار و دستگاه هاي معيوب،

 بی نظمی و ريخت و پاش در کارگاه،
 دستگاههاي بدون حفاظ و پوشش هاي ايمنی،

 وجود عوامل زيان آور در محيط کار مانند سر و صدا ،روشنايی کم،
 فقدان يا نقص درسيستم تهويه ،
 فقدان وسايل خاموش کننده حريق ،

وجود ابزار و دستگاه هاي معيوب

بی نظمی و ريخت و پاش در کارگاه

دستگاه هاي بدون حفاظ و پوششهاي ايمنی

وجود عوامل زيان آور در محيط کار
عوامل زيان آور فيزيکی مانند صدا،ارتعاش
دست و بازو و ارتعاش تمام بدن ،نور،
عوامل جوي و سرما و گرما و هواي

نامناسب و غيرقابل تحمل و ...وعوامل
شيميايی مانند گازها و بخارات سمی ،حاللها
و عناصر مضر شيميايی،عوامل ارگونوميکی
و ساير عوامل زيان آور

فقدان يا نقص درسيستم تهويه

تهويه موضعی مکشی

سيستم تهويه عمومي مکشی -دهشی

فقدان يا نقص درسيستم اطفاي حريق
 تهيه و نصب وسايل خاموش کننده دستی و اتوماتيک متناسب
با خطرات موجود درکارگاه و درفواصل مناسب
 آموزش همگانی براي واکنش در برابر حريق
 آموزش و تمرين براي استفاده از خاموش کننده هاي دستی

عْاهل سیاى آّر هحیظ کار
•
•
•
•
•
•
•

عوامل زيان آور محيط کار به عواملی اطالق ميشود که در
محيط کار باعث اختالل در سطح سالمت جسمانی افراد در
کوتاه مدت و بلند مدت می گردد و شامل موارد زير است:
عوامل زيان آور فيزيکی محيط کار
عوامل زيان آور شيميايی محيط کار
عوامل زيان آور روانی محيط کار
عوامل زيان آور بيولوژيکی محيط کار
عوامل ارگونوميکی محيط کار
عوامل زيان آور مکانيکی محيط کار

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار
•
•
•
•
•
•

سر وصدا
ارتعاش
گرما و سرماي محیط کار
تشعشعات و پرتوهاي زیان آور
روشنایي
فشار

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :سزّصذا

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :سزّصذا
•
•

•
•

اثرات صدا بر سالمت کارکنان:
احشات ثش هىبًيسن ضٌَايي ً:خستيي احش صذا ثش سالهت
وبسگشاى ايزبد افت ضٌَايي هَلت ٍ دس صَست توبس
عَالًي افت ضٌَايي داين هي ثبضذ.
احشات فيضيَلَطيىي :سش ٍ صذا عالٍُ ثش افت ضٌَايي،
عَاسضي هخل افضايص ضشثبى للت ،افضايص سيتن تٌفس ،
افضايص فطبس خَى ًيض ايزبد هي ًوبيذ.
احشات سٍاًي :تبحيش سش ٍ صذا ثش وبّص توشوض  ،افضايص
ّيزبى پزيشي،افضايص اضتجبّبت فشدي عصجبًيت ٍ افسشدگي،
عالٍُ ثش ثيوبسي ّبي سٍحي ٍ سٍاًي ،هوىي است ثبعج
ايزبد حَادث ًبضي اص وبس ضَد.

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :سزّصذا
•
•
•
•

کاهش مواجهه با صدا تا حد مجاز :
کاهش صداي منابع صوتی :سرويس و روغنکاري قطعات
ماشين آالت  ،تعمير قطعات معيوب و نصب پايه هاي ضد
ارتعاش
کاهش صدا در مسير انتشار :نصب مواد جاذب در سطوح
کارگاه و کاهش صداي انعکاسی ،ايجاد فاصله تا منبع صدا،
اتاقک اپراتور
استفاده از گوشيهاي حفاظتی :گوشی روي گوش)ايرماف(؛
گوشی داخل گوش)ايرپالگ(

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :سزّصذا
عوامل موثر در افت شنوايی :
ثلٌذي صذا )ثصَست لگبسيتوي(هعلَم ضذُ است وِ دسن ضٌَايي
اًسبى ًسجت ثِ تغييشات همبديش هغلك ،ثصَست لگبسيتوي است .احسبس
ضًٌَذُ ًسجت ثِ همبديش دس فشوبًسْبي هختلف يىسبى ًجَدُ ٍ
ثِ ّويي دليل عالٍُ ثش وويت صذاً ،حَُ دسن ضٌَايي صَت
ثٌبم ثلٌذي صَت تعشيف هي گشدد.
فشوبًس صذا)صذا دسفشوبًس هىبلوِ ثبعج افت ضٌَايي هيطَد)
هذت توبس:ثصَست هضهي ٍ دس 10سبل اٍل وبس هتٌبست ثب
افضايص سي ثشٍص هي وٌذ ٍ دساحشتوبس هىشس ثب صذاي صيبد ٍ
صذاّبي يىٌَاخت ٍ ضشثْبي ايزبد هي ضَد.

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :ارتعاش
• استعبش يه هَد هىبًيىي است وِ دس احش ًَسبى رسُ اص رسن هبدي حَل ًمغِ تعبدل
خَد ايزبد هي ضَد ٍ ثش دٍ ًَع است:
• استعبش توبم ثذى وبس ):ثش سٍي دستگبّْبي هشتعص ٍ ساًٌذگبى ٍسبيل ًمليِ سٌگيي ٍ
ساًٌذُ غلغه)احشات گَاسضي هخل سَءّبضوِ  ،دل دسد ٍ اسْبل احشات عصجي ضبهل :
سشگيزِ ،تَْع ٍ ثي حبلي احشات اسىلتي عضالًي هخل ووشدسد يب دسد گشدى
• استعبش دست ٍ ثبصٍ :دس احش وبس ثب دستگبّْبي هشتعص هبًٌذ پيىَس  ،دسيل ،اسُ ثشلي
ٍ )...احشات ًبهغلَة ثش ًسَد ًشم دست ٍ عشٍق خًَي داضتِ ٍ هبًع خَى سسبًي ثِ
لسوتْبي اًتْبيي ثذى هبًٌذ سش اًگطتْب هيطَد )سٌذسٍم سيٌَلذ يب اًگطت سفيذ(،
سٌذسم تًَل وبسپبل
• احشات ًبهغلَة ثش سٍي ًسَد سخت دست هخل استخَاًْب ٍ هفبصل داسد )آستشٍص
هفصل آسًذ(
• ثشاي وبّص عَاسض استعبش ثبيستي اص ٍسبيل حفبظتي هبًٌذ اص دستىص ضذ استعبش
استفبدُ ضَد ٍ اص هحىن گشفتي اثضاس هشتعص خَدداسي ًوَد(.اپشاتَس دستگبُ پيىَس)

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار :
استرس َاي گرمایی

گزها
سزها
رطْبت
جزیاى ُْا

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار :
استرس َاي گرمایی ي سرمایی

هٌبثع ايزبد استشس ّبي گشهبيي ٍ سشهبيي :

•
•
•
•

تزْيضات سشهبصا
دهبي عجيعي هحيظ ّبي ثبص
رَضىبسي،وَسُ ّبي رٍة فلضات
حفبسي چبُ ٍ تًَل ،وطبٍسصي ٍ ضبليىبسي

ضشايظ َّاي هحيظ وبسضبهل:دسرِ حشاست هحيظ،سعَثت
هحيظ  ،گشهبي تطعطعي سغَح اعشاف  ،سشعت رشيبى َّا
دس هحيظ وبس

ريشُاي کىترل گرما
-1اقذاهات هٌِذسي:
تِْیَ عوْهي
كاُص هیشاى گزهاي تابطي
-2اقذاهات هذیزیتي:
كاُص فعالیت بذًي
هعایٌات كارگزاى
آهْسش كارگزاى
ساسش كارگزاى با گزها
 -3تجِیشات حفاظت فزدی

• عْارض ًاضی اس سزها
– کِیز
– سزخی
– سزهاسدگی

• تذابیز حفاظتی
– کن کزدى ساعت هْاجَِ (اًجام فعالیت هقذهاتی در فضای گزم)
– استفادٍ اس اتاقک ُای هخصْظ ّ گزم بزای تعویزات
– استفادٍ اس چادر هخصْظ بزای کارُای ساختواًی
– تٌظین بزًاهَ کار ّ استزاحت
– استفادٍ اس ًْضیذًی ّ غذاُای گزم
– عذم استفادٍ اس افزاد هبتال بَ اختالالت عزّقی یا دارای سابقَ
سزها سدگی ،هعتاد ّ  ...بزای کار در فضای سزد

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار :
تطعطعات ّ پزتُْاي سیاى آّر
• پشتَّبي يًَسبص
 -1الىتشٍهغٌبعيسي :ايىس ،گبهب
 -2رسُ اي :آلفب ،ثتب ،پشٍتَى ،الىتشٍى ٍ پشٍتَى (داساي ثبس الىتشيىي)ًَ ،تشٍى(فبلذ ثبس الىتشيىي)
•

•
•
•

پشتَّبي غيش يًَسبص  :اهَاد ساديَيي،اضعِ هبدٍى لشهض،اضعِ فشاثٌفص،اهَاد الىتشيىي ،اهَاد
هبيىشٍٍيَ ،ليضس
پشتَّبي گبهب ٍ ايىس :دسحبل حبضش دس ثيطتش هحيغْبي صٌعتي  ،عوذُ وبسثشد پشتَّبي
يًَسبص(رْت ساديَگشافي ٍ سبيش وبسثشدّب( ،هٌحصش ثِ پشتَّبي گبهب ٍ ايىس هيجبضذ.
اًشطي ٍ عوك ًفَر گبهب ثيطتش اص ايىس هي ثبضذ.

پشتَّبي هبٍساي ثٌفص ٍ هبدٍى لشهض :دسصَست هَارِْ ضبغل ٍ ٍرَد هٌبثع تَليذ ايي
پشتَّب اصلجيل وَسًَُ ،س هستمين خَسضيذ ،رَضىبسي ٍ  ،...خغشات هَارِْ ثب آًْب ٍ
سيستوْبي وٌتشلي هشتجظ ٍ دس ًْبيت استفبدُ اص عيٌىْبي حفبظتي ثب تيشگي هتٌبست هطخص ٍ
تَصيِ هيطًَذ.

برخی از شاغلیه در معرض خطر مًاجٍُ با پرتًَا
ساديَلَطيست ّب
هعذًچيبى اٍساًيَم
وبسوٌبى سبصهبى اًشطي اتوي
دًذاًپضضىبى ٍ پضضىبى
وبسوٌبى َّاپيوبيي
ثيَلَطيست ّب
داسٍسبصاى ٍ استشيل وٌٌذُ گبى

ساديَگشاف ّبي صٌعتي
ضبغليي پباليص ًفت
سبصًذگبى هيىشٍسىَح ّبي الىتشًٍي
ٍ اپشاتَس آى
سبصًذگبى سيستن اعالى حشيك ٍ ...

عْاهل فیشیکی سیاى آّر در هحیظ کار  :رّضٌایی ًاهٌاسب

• ميزان روشنايی بايد متناسب با ميزان دقت مورد نياز باشد .
گاهی روشنايی روي ميز کار از نوع موضعی و يا 3-2
برابر روشنايی عمومی محيط انتخاب می شود.
• راهبر قطار مترو،مقني ،كشاورز
• ساعت ساز،طال ساز

پيامذهاي كار تحت سيستم روشنایي نامطلوب:
 خستگي چشم
 اشكال در تطابق و ديد اشياء و رنگها
 كاهش بهرهوري و کارايی شغلی
 خيرگي و صدمه به شبکيه
 افزايش حوادث
 اختالالت اسکلتی عضالنی


....

استانذاردهاي شذت روشنایي
در محيطهاي مسكوني ،تجاري ،عمومي و صنعتي براي آسايش افراد ،شذت روشنايي در جذاول مخصوصي بيان
گرديذه است .حذاقل شذت روشنايي قابل قبول  50لوكس مي باشذ

Lx

عْاهل ضیویایي سیاى آّر در هحیظ کار :
• ساُ ّبي ٍسٍد هَاسد ضيويبيي ثِ ثذى اص عشيك پَست ،
تٌفس ،دستگبُ گَاسش ،هخبط چطن ٍ ...هي ثبضذ.
• هْوتشيي ساُ ٍسٍد هَاد ضيويبيي ثِ ثذى اص ساُ تٌفس
است.
• حذٍد هزبص توبس ضغليTLV

مقادیر حد آستاوٍ مجاز TLVs

• TWAمیاوگه زمان يزوی Time Weight Average
• STEL

تماس کًتاٌ مدت ( 15دقیقٍ)

Short Term Exposure Limit

•  Ceilingسقف (حتی براي مدت زمان کًتاٌ ویس وباید تماس تا ایه حد برسد)

عْاهل ضیویایي سیاى آّر در هحیظ کار :
تقسین بٌذي آالیٌذٍ ُاي ضیویایی
• مواد التهاب آور و محرك :محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بينی و گلو
شده و سوزاننده و تاول آور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم ميکنند مثل آمونياك ،اسيد
ها و بازها .اين مواد بخاطر التهاب ايجاد شده به راحتی قابل احساس و تشخيصمی باشند و
فرد به سرعت از محل دور شده و اقدام به درمان مينمايد.

• مواد خفقان آور :اين مواد محلول در آب نيستند و در ابتدا هيچ عالمت سوزش يا التهابی
مشاهده نميشود و لذا در مراحل ابتدايی تماس قابل تشخيص نيستند و پس از نفوذ در اعماق
ريه و جذب در خون و بافت ها ،به علت اختالفی که در اکسيداسيون نسوج پيش ميآورند عاليم
خود را ظاهر ميسازند .از اينرو تماس با اين مواد ميتواند بسيار خطرناك و کشنده باشد و شامل
انواع زير است:
• مواد خفقان آور ساده که موجب کاهش اکسيژن به طور جدي در هواي تنفسی و موجب خفگی
ميشوند مانند اتان
• مواد خفقان آور شيميايی که به طريق شيميايی يکی از مراحل انتقال اکسيژن به بافتها را از
کارمی اندازد مانند  coکه در اثر ايجاد ترکيب پايدار با هموگلوبين از ترکيب آن با اکسيژن
جلوگيري ميکند و باعث خفگی می شود.
• مواد بيهوشی آور و مخدر:اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند هيدروکربورهاي
استيلنی  ،استرها

عْاهل ضیویایي سیاى آّر در هحیظ کار

• گردوغبار
• گرد و غبار اوليه :دراثر خردايش مواد ،ريزش از داخل
دستگاهها ،ريزش از روي نوار نقاله
• گرد و غبار ثانويه :گردش مجدد گرد و غبار در محيط کار در اثر
عدم جمع آوري گرد و غبار از روي زمين،گسترش گرد و غبار از
محل توليد به ساير قسمتها ،تميز نکردن دستگاه ،خشک بودن محيط،
وزش باد،عبورافراد و ماشين آالت و ليفتراك و...
• بيماري سيليکوزيس

• تعيين و استفاده از محل مناسب غذاخوري:

ريشُاي کىترل عًامل شیمیایی
الف .اقدامات كنترلي محيطي:
-1طزاحي ٍجاًوايي هٌاسب تجْيشات
 -2حذف ياكاّص آاليٌدُ در هحل تَليد:
• هتَقف كزدى فزايٌد(عدم استفادُ اس بٌشى بِ عٌَاى حالل)
• جايگشيٌي هَاد(جايگشيٌي تزكيبات سَلفيدي فسفز قزهش
بجاي فسفز سفيد)
• تغييز فزايٌد تَليد يا تجْيشات( استفادُ اس اتَهاسيَى)

• ًگِ داضت ٍتعويز تجْيشات

ريشُاي کىترل عًامل شیمیایی
 -3جداساسي:
• هحصَر ساسي
• سيستن ّاي بستِ
• ديَارّاي جداكٌٌدُ
• فاصلِ

ريشُاي کىترل عًامل شیمیایی
 -4تَْيِ:
تزقيقي :تعَيض َّاي هحيط كار بِ گًَِ اي كِ تزاكن آاليٌدُ بِ
سيز حد هجاس بزسد.
هَضعي :سٍدٍدى آاليٌدُ پيص اس رسيدى آى بِ هٌطقِ تٌفسي
كارگز

 -5رٍضْاي تز
ً -6ظافت كارگاُ ،اًبار كزدى هَاد ،بزچسب گذاري
ب .اقدامات كنترلي فردي
 -1رٍش اًجام كار
ٍ -2سايل حفاظت فزدي
 -3كاّص سهاى كار
 -4بْداضت فزدي

عْاهل سیاى آّر بیْلْژیک :
• ضبهل ثبوتشيْبٍ ،يشٍسْب ،لبسچْب ،وشهْب ،اًگلْب ٍ غيشُ
هي ثبضذ وِ ثيوبسي ّبيي هبًٌذ آًتشاوس(عبهل سيبُ صخن) ،
ّپبتيت ٍ، Bيشٍس ٍ ،HIVيشٍس وشم ّبي حلمَي ،لبسس ٍ
عَاهل عفًَت ّبي پَستي ،تَالسهي)عبهل عبعَى( ،وَوسيال
ثبسًتي)عبهل تت  (Qايزبد هي ًوبيٌذ.

• هطبغل پضضىي ٍ پشستبسي ،صٌبيع تَليذ ،تْيِ ٍ فشآٍسي
هَادغزايي،داهپشٍسي،وطتبسگبُ،دثبغي،پَست،وطبٍسصي،حف
س چبُ،وبسگشاى هعبدى صيش صهيٌي

عْاهل هزتبظ با ارگًْْهی ّ هٌِذسی اًساًی:
• ارگونومی يا مهندسی انسانی به تناسب کار و
شغل با بدن انسان می پردازد و ضمن اصالح
و بهينه سازي محيط کار ،مشاغل و تجهيزات
و متناسب سازي محيط کار با محدوديتها و
قابليتهاي بدن کارگر ،شرايط را به نحوي
آماده ميکند تا کمترين فشار و آسيب در اثر
کار يا شغل به بدن کارگر وارد شود .
• کاربرد مسايل مربوط به ارگونومی در محيط
کار باعث افزايش توليد و کاهش هزينه هاي
درمانی ،افزايش رضايت شغلی و افزايش
بهره وري مي گردد.

عوامل ارگونوميكي

راٍ ُاي پیطگیزي اس بیواري ُاي اسکلتی ّ عضالًی در هحیظ کار :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طراحی ارتفاع ميز کار در سطح آرنج)در حالت نشسته و ايستاده(
حذف بار اضافی  ،تکرار ،شرايط و پوزيشن نادرست ،استراحت ناکافی
حمل بار سبک با تواتر زياد
تنظيم زوايا در ابزار کار و فضاي دسترسی و اعمال نيرو در ارتفاع مناسب
ممنوعيت کار باالتر از ارتفاع شانه و کار در فضاي پشت بدن
ممنوعيت استفاده از کف دست يا مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکش
پرهيز از فعاليتهاي استاتيک و ايستا
حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعايت حداکثر  3ثانيه براي کارهاي ايستا
ايجاد تکيه گاه هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کار
طراحی مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر بدن در کار )هل دادن به جاي کشيدن (
پيشگيري از فشار به يک قسمت از دست يا بدن و تناسب با ابعاد بدن
تنظيم ابزار کار به تناسب نيروي الزم براي کار
تنظيم زاويه دست و بازو
طريق گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و تناسب با نيروي وارده
پرهيز از کشيدگی پنجه و استفاده از لبه هاي تيز براي بلند کردن اجسام
طراحی ميز کار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح ميز

عوامل ارگونوميكي
حول ّ بلٌذ کزدى دستی کاال
• بطور کلی دو حالت متمايز براي بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق افتد .
• الف )-حالت استوپ (روش اشتباه در بلند کردن بار ) :ستون فقرات خم شده و پاها مستقيم
هستند در واقع بلند کردن بار به اين روش باعث ميشود که نيروهاي زيادي بر ديسکهاي
بين مهرهاي اعمال شوند
• ب )-حالت اسکات (روش صحيح بلند کردن بار ) :ستون فقرات کامال به صورت کشيده
و مستقيم ،زانوهاخم شده و بار را کامال به بدن نزديک نموده  ،بار با دستها محکم گرفته
ميشود و سپس با نيروي عضالت پا ،بار به طرف باال هدايت ميشود .در اين روش
نيروهاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظهاي کنترل ميشوند.

خطزات هکاًیکی هحیظ کار :
•

•
•
•
•
•

پرتاب اجسام رها شده از طبقات يا برخورد با قطعات و مواد پرتاب شده در
اثر سنگ زنی ،جوشکاري ،برشکاري ،تراشکاري
گيرافتادن اعضاي بدن بين اجزاي متحرك ماشين آالت
مانند شفت ها ،نوار نقاله ،وينچ  ،تسمه ،پولی ،پره هاي
درحال گردش ،تراشکاري در ماشين تراش ،فرزکاري
له شدگی بين اجسام متحرك و داراي حرکت رفت و برگشتی مثل ماشين
صفحه تراش
سطوح داغ و سرد )عامل شوك ،سوختگی و پرت شدن کارگر در نتيجه
عدم تعادل )گير کردن دست و لباس و کشيده شدن قسمتی از بدن به داخل
دستگاه (بين دو چرخ دنده درگير با هم ،چرخ و زنجير يا غلتکهاي دوار
ايجاد ضربه و بريده شدن اعضاي بدن
برخورد با ماشين آالت در اثر تغيير فاصله آنها با ديواره ها و ساير ماشين
آالت

پیطگیزي اس حْادث هکاًیکی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعييي هسيز عبَر ليفتزاك ٍ هاضيي آالت حول ٍ ًقل
پبطگيزي اس سز خَردى ،پزت ضدى ٍ سکٌدري رفتي)اصالح هسيز رفت ٍآهد ًٍصب حفاظ(
ًظافت سطَح ٍ جوع آٍري گل ٍ الي ٍ رفع لغشًدگي ّا
ٍجَد دستگيزُ در هسيزّاي ضيبدار ٍ ايجاد ٍ استفادُ اس سکَي كار هٌاسب
استفادُ ايوي اس ٍسايل حول ٍ ًقل بزقي،جزثقيل ٍباالبزّاٍهاضيي آالت حول ٍ ًقل
جوع آٍري اضياء تيش ٍ بزًدُ ٍ فلشات بدٍى عالين ّطدار دٌّدُ در هحل كار
عدم عبَر جزثقيل )با بار يا بدٍى بار (اس باالي سز افزاد )كارگزاى ٍ عابزاى(
عدم حضَر افزاد غيز هجاس در هحل فعاليت جزثقيل
خاهَش كزدى كليِ ٍسايل ًقليِ در سهاى استزاحت يا در سهاًي كِ فعاليتي صَرت ًويگيزد.

كاردرارتفاع  -سقْط
طبق مقررات و دستورالعملهاي ايمنی ،انجام كار در
ارتفاع  120سانتيمتر نسبت به سطح مبنا نياز به حفاظت
از سقوط دارد .براساس آمارهاي موجود بيشترين حوادث
ناشی از کار در کارگاهها به دليل سقوط از ارتفاع و
استفاده از تجهيزات ساختمانی موقت و ناايمن بوده و
عواقب آن نيز به خاطر صدمه به سر و ستون فقرات
معموال بسيار شديد و از نوع فوتی يا قطع نخاع می باشد.

كاردرارتفاع
راههاي پیشگیري از سقوط :
محدود کننده ها:
با نصب حفاظ و نرده کشی و
عالمت گذاري مناسب از ورود
افراد به محدوده خطر جلوگيري
شود و احتمال سقوط به حداقل
برسد)محدوديت نزديک شدن
به لبه هاو پرتگاهها هنگام کار
در ارتفاع(

راههاي پیشگیري از سقوط :
متوقف کننده ها :در زمان کار در ارتفاع از سقوط به طبقه همکف
و سقوط از طبقات با استفاده ازعوامل نگهدارنده مانند کمربند
نجات)هارنس(,طناب نجات وشوک گير جلوگيري می کنند.

كاردرارتفاع
راههاي پیشگیري از سقوط :
کاهش دهنده صدمات :با نصب تور نجات و ايجاد طبقات فرعی ،در
صورت سقوط  ،از برخورد فرد با زمين جلوگيري کرده و از بروز
صدمات شديد جلوگيري می نمايد.

ًصب داربست ّ سکْي کار هٌاسب
• محاسبه استحکام داربست و نصب صحيح داربست
• محکم بستن اتصاالت
• نصب پاشنه براي عدم نفوذ در خاك

ًصب داربست ّ سکْي کار هٌاسب
•
•
•
•
•

رعايت موارد ايمنی براي عابران
نصب گارد ريلها در3سطح کمر ،زانو و مچ
ايجاد راه پله و دسترسی مناسب
همسطح بودن الوارها و عدم وجود لبه
به هم بستن صحيح الوارها

•
•
•
•
•
•

عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن آنها و توجه به استحکام آن
محکم بستن داربست به ساختمان
سنگين نکردن سکوي کار
آموزش داربست بند براي نصب صحيح داربست
استفاده از کمربند ايمنی در مناطق بدون حفاظ
چک کردن داربست بر اساس چک ليست ايمنی داربست

موارد ایمني در عمليات گود ترداري ،تخریة و فضاهاي محذود
• لزوم آموزش تخصصی براي
کار در مخازن و فضاي بسته،
نصب لوله هاي گاز و آب ،کار
و تعميرات در داخل
مخازن،داخل لوله ها و سيستم
هاي انتقال آب و فاضالب،
حفاريچاه ها و قنوات و ساير
حفاريهاي زيرزمينی

موارد ایمني در عمليات گود ترداري ،تخریة و فضاهاي محذود
توجه به عاليم ريزش ديواره ها و سقف و آموزش کارگران براي واکنش
سريع در زمان ريزش

کنترل و نگهداري شيب و ديواره
گودال ،کانال و ترانشه

راه دسترسی و خروج مناسب با نردبان (حداقل ارتفاع  2متر)

موارد ایمني در عمليات گود ترداري ،تخریة و فضاهاي محذود
•
•
•
•
•

تهويه مناسب و کنترل نشتی گاز در
فضاهاي بسته
روشنايی مناسب لبه ها و راه هاي خروج و
اطراف جرثقيل
استفاده از کاله ايمنی و ساير وسايل
حفاظت فردي
در شروع عمليات حفر چاه وجود حداقل دو
نفر و با افزايش عمق چاه به 5متر ،وجود
حداقل سه نفر الزامی است
عمليات تخريب بايد از باالترين قسمت و
طبقات ساختمان شروع و به پايين ادامه يابد
قبل از عمليات تخريب و گودبرداري وحفر
چاه ،زمين مورد نظر بايد با توجه به جنس
خاك و اليه هاي زمين و از لحاظ استحکام
و وجود قنات و سيستم آب و فاضالب و
برق کامال بررسی شود.

خطزات ًاضی اس اًزژي الکتزیکی :
مهمتریه عىارض واشی از برخىرد با اورژي الکتریکی عبارتست از برق گرفتگی،

اختالالت قلبی ،اختالالت و ضایعات عصبی ،اختالالت حسی و سىختگی در اثر
برق گرفتگی که شدت آن به ميسان مقاومت بدن بستگی دارد.

عوامل موثر در ميزان مقاومت بدن :
ضخامت پوست  ،رطوبت  ،درجه
حرارت  ،سطح تماس پوست ،شدت
جريان الکتريکی  ،مسير عبور
جريان  ،مدت عبور جريان  ،نوع
جريان و فرکانس الکتريکی

انواع برق گرفتگی:
تماس غيرمستقيم با اجزاء در اثر تماس برقدارشده :
مانند بدنه فلزي دستگاه ها -اتصال بدنه

تماس مستقيم با اجزاء زنده برقدار:
مانند سيم هاي برق-شبکه توزيع هوايی و زمينی

خطرات واشی از اورژي الکتریکی
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم :
حفاظت در برابر تماس مستقيم:
پيشگيري از برق گرفتگی و آتش
 -1حفاظت از نزديک شدن به منطقه
خطر توسط بازدارنده ها و موانع ،نظير سوزي و آسيب به تجهيزات با حفرچاه
ارت و سيستم اتصال به زمين براي
حصار و حفاظ و نرده
-2حفاظت توسط ايجاد فاصله و دور از تمام دستگاههاي مصرف کننده (ارت)
دسترس قراردادن(رعايت فاصله ايمن از پرهيز از خارج شدن از جرثقيل  ،بيل
مکانيکی يا هر وسيله هاي که با شبکه
خطوط انتقال برق)
برق اتصال پيدا کرده است.
-3عايق نمودن بخشهاي برقدار
 -4حفاظت بوسيله فيوزها و کليدهاي
خودکارايمنی
-5ممنوعيت کار در شرايط مرطوب و
نمناك و ديگر شرايط خطرناك
- 6شناسايی محل عبور کابلهاي برق
زمينی هنگام عمليات حفاري وساختمانی

خطرات واشی از اورژي الکتریکی
امداد رسانی و نجات افراد حادثه ديده با
برق:
• حفظ خونسردي و پرهيز از دست پاچگی
• قطع جريان برق و جداسازي مصدوم از
مدار برق به روش ايمن
• احياء تنفسی (تنفس مصنوعی) احياء قلبی
(ماساژ قلبی (
• انتقال مصدوم به مراکز درمانی

خطزات حزیق

اضالع مربع آتش عبارتند از :
اکسيژن
سوخت
حرارت
واکنش های زنجيره ای :
عواملی هستند که با ايجاد تغيير در حالت ماده و ترکيب مکرر با اکسيژن يا هوا باعث شعله ور تر شدن آتش
و يا تداوم بيشتر آتش و برگشت چذيری مکرر آتش می شوند.
جهت برطرف نمودن اين عامل از موادی با خاصيت ترکيب پذيری باال مثل بی کربنات پتاسيم و مونو فسفات
آمونيم استفاده شده اين مواد مانع از ترکيب راديکالهای آزاد سوخت با اکسيژن میشوند.

خطزات حزیق
مهم ترين علل و شرايط بروز حريق
.1آتش گيري مستقيم ( :نزديک شدن
شعله به مواد سوختنی و قابل اشتعال)
.2افزايش تدريجی دما در مجاورت يا
مواد آلی و سوختنی که منجر به
سوختن آن ميشود.
.3واکنش هاي شيميائی بعنوان عامل
شروع حريق :نظير ترکيب آب و
اسيد،
.4اصطکاك :مالش بين دو جسم آتش
گير مانند دو قطعه چوب خشک يا
ترمز شديد چرخ ها
.5الکتريسيته جاري و ساکن :حرارت
حاصل از عبور جريان برق از يک
هادي داراي مقاومت باال

روشهاي عمومی اطفاء حريق
به طور کلی اگر بتوانيم يکی از اضالع
هرم آتش را که شامل اکسيژن  ،حرارت ،
مواد اشتعال زا و يا واکنش های زنجيره
ای می باشد را کنترل و محدود نماييم ،
حريق مهار خواهد شد.
 -1سرد کردن (توسط آب يا دي اکسيد کربن)
 -2خفه کردن ( توسط کف ،دي اکسيد کربن ،ماسه و
خاك)

 -3سد کردن يا حذف ماده سوختنی
 -4کنترل واکنشهاي زنجيرهاي ( ترکيبات

هالن و پودرهاي مخصوص)
 -5رقيق کردن هوا (نيتروژن و دي اکسيد کربن)

 -6مواد خاموش کننده آتش

خاموش کننده هاي دستی:
فراگيرترين وسايل خاموش
کننده شامل اين دسته است،
زيرا ميتوانند توسط افراد
عادي درلحظات اوليه بروز
حريق به طور مؤثري به کار
گرفته شوند .اين دستگاهها
ارزان و ساده بوده ودر
دسترس ميباشند ،به سادگی
آموزش داده ميشوند و در
اطفاء حريق هاي کوچک يا
شروع حريق هاي بزرگ
کامالا مناسب هستند.

نکات مهم در به کارگيري خاموش کننده هاي دستی
-1تعداد ونوع خاموش کننده ها بايستی متناسب با نوع حريق وفضاي مورد
نظرباشد.
-2اپراتور هنگام خاموش نمودن حريق در فضاي باز ،بايد پشت به باد باشد.
-3هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حريق ،بايستی پاشش مواد به
صورت جارويی درسطح قاعده حريق انجام گردد.
-4بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول بايد آن را شارژ نمود زيرا
احتمال بروز حريق مجددمنتفی نيست .وقتی که کپسول ها را براي شارژ
تحويل می گيرند بايستی به تعداد مناسب جايگزين موقت در محل هاي
مربوطه نصب نمايند تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی ازنظر
دسترسی بوجود نيايد.
-5پرسنل تيم عملياتی يا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند بايد
تحت آموزش مداوم وتمرينات دوره اي قرار گيرند .زمانی که افراد آموزش
نديده باشند استفاده ازخاموش کننده به تاخيرميافتد ،مواد اطفا کننده هدر ميرود
و خاموش کننده بيشتري استفاده می شود.

بِبْد ضزایظ ایوٌی ّ بِذاضت کار در کارگاٍ:
حذف :اولين و مهمترين اقدام در بهبود محيط کار حذف عامل مخاطره آميز است
(حتی االمکان حذف کليه عوامل خطر نظير آزبست ،سرب و استفاده از حاللها و

مواد سرطان زا در خط توليد)
جايگزينی ( :در صورت عدم امکان حذف عوامل خطر ،اقدام به جايگزين کردن
مواد کم خطر به جاي مواد پرخطر و اصالح خط توليد مينماييم)
جداسازي و ايزوله دستگاه آالينده از افراد حاضر در محل(محدود سازي دستگاه
توليد کننده سروصدا ،گرد و غبار و انتشار گازهاي آالينده)
تفکيک عامل خطر از افراد حاضر در محل (از طريق ايجاد فاصله فيزيکی و يا از
نظر زمانی از حضور افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگيري نماييم)

بِبْد ضزایظ ایوٌی ّ بِذاضت کار در کارگاٍ:
کنترلهاي مهندسی (اتوماسيون فرايند و خط توليد ،محصورکردن محلهاي خطرناك،
حفاظ گذاري دستگاهها)

کنترل هاي مديريتی (ايجاد چرخش کاري به منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد
با يک عامل خطر ،جابجايی کارگران ،کاهش زمان مواجهه کارگران با عامل خطر)
تهويه (تهويه عمومی کارگاه  ،تهويه موضعی)
كنترل هاي پزشكي  :معاينات قبل از استخدام  ،معاينات دوره اي،معاينات ويژه يا
تخصصي

وسايل حفاظت فردي
نصب تابلوهاي هشدار

استفاده از وسايل حفاظت فردي و چگونگی بکارگيري آن

لباس کار :
لباس کار اولين وسيله ايمنی و بهداشتی است که می بايست ازطرف کارفرما تهيه و در اختيار کارگر
قرار داده شود .

پيش بند:
کار با مواد داغ مثل پاي تنور يا پاتيل هاي جوشان و غيره با استفاده از پيش بند نسوز است .

گتر حفاظتی :
به منظور حفاظت ساق پا تا روي کفش ها در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسيدي
 ،قليايی ،جرقه هاي آتش  ،ريختن مواد مذاب يا مايعات داغ

عينک حفاظتی و حفاظ تمام صورت (شيلد):
ريخته گري  ،جوشکاري  ،تراشکاري  ،سنگ سمباده  ،دستگاه هاي کنکاسور  ،کوبيدن چکش
 ،محل هاي پر گرد و غبار

حفاظت شنوايی ،اير پالك و ايرماف:
كاهش  30تا  40دسي بل از تراز شدت صوت

حفاظت تنفسی و ماسکها:
 -1ماسکهاي فيلتر دار ضد گرد و غبار
 -2ماسک هاي فيلتردار ضد گاز
-3ماسک هاي هوارسان ،مجهز به کپسول هوا

استفاده از ماسک هاي فيلتر دار تصفيه کننده در محل هاي
کوچک که تهويه کامل نمی باشد و ميزان اکسيژن آن کم
می باشد يا ممکن است حاوي گازهاي ناشناخته و با
غلظت زياد باشند ،مثل چاهاي فاضالب و مخازن مواد
شيميايی ممنوع می باشد و در اين مکانها بايستی از

ماسک هاي هوارسان که همراه کپسول و يا پمپ هوارسان
هستند استفاده نمود.
در محيط هاي کار که گازهاي سمی توليد می شوند مانند
گاز کلر  ،دي اکسيد کربن  ،بخارات اسيد سولفوريک و
غيره ،بايد از ماسک هاي فيلتر دار ضد گاز که داراي

فيلترهاي جاذب و يا خنثی کننده هستند استفاده نمود

حفاظت سر ،کاله ايمنی مناسب:
مشخصات کاله حفاظتی :
وزن کاله به طور کامل نبايد از  400گرم تجاوز نمايد. کاله ايمنی بايد از مواد غير قابل احتراق ساخته شده باشد. در محل هايی که خطر برق گرفتگی وجود دارد جنس کاله بايد عايق برقباشد.
 دور تا دور کاله لبه داشته باشد تا سر و گردن و صورت و پشت گردنکارگر را محافظت نمايد .

حفاظت پاها ،کفش حفاظتی مناسب

حفاظت دست ها
کارگرانی که با دستگاههايی مثل مته يا تراش و غيره
که قسمت هاي گردان دارند و احتمال برخورد دستان
کارگر با آنها وجود دارد و دقت عمل کارگر نيز به
همراه استفاده از دستکش کم می شود نبايد از دستکش
استفاده کنند .

کمربند ايمنی ،طناب نجات ،هارنس

روش اجرايی واکنش در شرايط اضطراري و هنگام وقوع حادثه
انتقال کارگر آسيب ديده به محلی امن براي درمان هاي اوليه و رفع خطراتبيشتري که امکان دارد از حادثه ناشی گردد؛
 پرهيز از شتاب زدگي گزارش دادن حادثه و آسيب رخ داده شده به مسئول ايمنيهماهنگي براي انتقال فرد آسيب ديده به بيمارستان يا استفاده از ديگر تسهيالتپزشکی
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از همراهی شما سپاسگزارم

