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 ٤

  
n مقدمه  

هاي بزرگ توسط خصوص در مقیاستولیدي و اقتصادي بهاي عمرانی، امروزه بسیاري از فعالیت         

واره با مخاطرات هاي صنعتی هم کار در محیط. گیردهاي پیمانکاري و پیمانکاران فرعی انجام میشرکت
حوادث ناشی از کار نیز اتفاق  ها،د و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیتبا افزایش تعدا ایمنی همراه است و

ي کار و منابع مادي و انسانی، ضروري است قوانین و در این خصوص براي حفاظت از نیرو. دنافتمی

اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان و کارگران  مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقاً

  .هماهنگی و همکاري به نحو احسن انجام گیرد 

به منظور  و  یمانکارانجامع آموزش ایمنی پنامه ایمنی پیمانکاران و بر اساس شیوهنامه در اجراي آیین 

ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاري در سطح کارگران و کارآموزان 

اقدام به تهیه و چاپ جزوه حاضر  ، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار،) پیمانکار(

نموده است تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی  تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران پیمانکار

دسترس  زبانی ساده و روان در و بهساعت  8مدت  براي و محتواي یکسان سرفصلو بهداشت کار با 

  .تدریس گرددورت هماهنگ در سراسر کشور مربوطه  قرار گیرد و بص مخاطبان

با کارگران ایمنی و آشنایی بیشتر  با آموزش اصول ایمنی و ارتقاي سطح دانش و فرهنگرود انتظار می 
هاي شاهد کاهش حوادث و بیماريبهبود یافته و  شرایط کار ،هاي ناشی از کارعلل بروز حوادث و بیماري

  .هاي سطح کشور باشیمناشی از کار در کارگاه
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n اهداف :  

 ؛ناشی از کارهاي در برابر حوادث و بیماريهاي انسانی کشور و سرمایهحفظ سالمت کارگران  •
 ؛هاي مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاريارتقاي سطح آگاهی کارگران شاغل در کارگاه •
و هاي کار هاي محیطو ریسکخطرات و عوامل زیان آور  حفظ حقوق کارگران در شناسایی  •

 هاي ناشی از کار؛پیشگیري از بروز حوادث و بیماري

هاي حوادث و بیماريهاي هزینهمحیط کار و کاهش  سازيوري از طریق ایمنافزایش بهره •
  ناشی از کار؛ 
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n تعاریف و اصطالحات  

دهد و جریان عادي کار را ر منتظره که در هنگام کار روي میرویدادي غی  :حادثه ناشی از کار •

ان و خسارات اقتصادي براي گرمتوقف می سازد و داراي پیامدهاي جسمی و روانی براي کار

انسانی، اجتماعی و  هايبرخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیب .سازمان باشدا شرکت ی
شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاري، تأثیر معنی داري بر بهره وري صنعتی جدي می

نی دراز مدت بر و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روا

 .باشدکار می روي نیروي

تولید تواند میهر کاري که با فیزیولوژي بدن انسان تطابق نداشته باشد   :هاي شغلییماريب •

 ناشی از کار نماید، که دو خاصیت عمده آن عبارتست از اینکه  اکثر آنها قبل از وقوعبیماري 

موثر  ر اساسیدو فاکتو. غیر قابل درمان هستندهستند ولی پس از وقوع،  اغلب  قابل پیشگیري

و با کاهش  است با عوامل بیماري زا  شدت تماس و مدت تماس در بروز بیماري ناشی از کار،

 .هاي ناشی از کار را کنترل نمودتوان بیماريهرکدام می

 و میزان دوري از خطر استدر امان بودن از خطر ایمنی به معنی    :ایمنی   •

تواند عامل خطر مه به فرد را داشته باشد میهرعامل داراي انرژي که پتانسیل صد   :خطر •

  .محسوب شود

شود و به معنی ضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن، عدد ریسک گفته می  به حاصل  :ریسک •

شانس قرار گرفتن در معرض خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه بندي ریسک، اولویت اصالح و 
  .سازدت اصالحی مربوط به آن را مشخص میاقداما
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 ٧

n آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار  

بیش از دو میلیون نفر در هر سال دهد و حادثه ناشی از کار در جهان رخ میمیلیون  270ساالنه  •

 .دهندهاي ناشی از کار جان خود را از دست میو بیماريحوادث  اثر

ناشی از  حوادثاز  یجهان به جبران خسارات ناش يکشورها یناخالص مل دیدرصد تول 4از  شیب •

 .ابدییاختصاص م کار

 

n هرم حوادث 

 )ز از محل کاررو 3از  شیب بتیفوت، نقص عضو، غمنجر به ( دیحوادث شد •

  )روز از محل کار کی بتیغمنجر به (کوچک  حوادث •

  )شودرفع می در محل کارگاه هیاول يهابا کمک(  ییجز حوادث •

ه و در واقع به خیر گذشته گر نشدبه کار یکه منجر به صدمه جسم يدادیرو( حادثه  شبه •

 )است
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هاي انجام شده، مشخص شده است که وقتی در یک کارگاه یک حادثه شدید اتفاق افتاده، طبق بررسی

نیز به مراتب بیشتر از ) near miss(تعداد شبه حوادث ، تعداد حوادث کوچک و جزیی بیشتر  بوده است

به حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و ضمن اینکه ش). به یک 600(آن بوده است
به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز . شوندگزارش می

مانند و اقدامات اصالحی نیز در مورد آنها صورت داشته باشند ، بصورت حوادث پنهان در کارگاه باقی می

و نسبت به اصالح موارد غیر ایمن در محیط کار  ادث را ثبت و گزارش نمودایستی شبه حولذا ب. گیردنمی

حوادث شدید از راس هرم حوادث نیز به این ترتیب میتوان امیدوار بود که . ات الزم را انجام داداقدام

   .فتنداحذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نی
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 ٩

n از کار هاي حوادث ناشیهزینه 

هاي هزینه. هاي غیر مستقیم استهاي مستقیم و  هزینهی از کار شامل هزینههزینه هاي حوادث ناش

شود که بابت آن پول مستقیم بخش کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می

ر قابل مشاهده است و هاي غیر مستقیم مانند کوه یخ بخش عمده آن پنهان و غیهزینه. شودپرداخت می
 .برابر هزینه هاي مستقیم است 10تا  4 معموال  هاي غیر مستقیمهزینه .باشداً قابل محاسبه نیز نمیاکثر

                    .  

 هاي مستقیمهزینه •

  درمانی و پزشکی هايهزینه •
 دستمزد غرامت هايهزینه •

  
 هزینه هاي غیر مستقیم •

  د جدید هزینه جایگزینی و آموزش افرا •
 اموال خسارت •
 تولید و کار توقف •
 تجهیزات جایگزینی •
 پاکسازي و اضطراري تمهیدات تهیه هايهزینه •
 حادثه بررسی هايههزین •
 قانونی تعهدات اجراي هايههزین •
 آتی تعهدات و جرایم، غرامت •
  انگیزه کارکنان و روحیه رفتن بین از •
 تجاري هايفرصت و ،آبرو شهرت رفتن دست از •
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 ١٠

n زیان آور محیط کار عوامل: 

شود که در محیط کار باعث اختالل در سطح  به عواملی اطالق میکار  محیطآور  عوامل زیان •

  :شامل موارد زیر استو  گردد سالمت جسمانی افراد در کوتاه مدت و بلند مدت می

 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار •

 عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار •

 ی محیط کارعوامل زیان آور روان •

 عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار •

 عوامل ارگونومیکی محیط کار •

 عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار  •
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 ١١

n عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار 

توانند بر سالمت کارکنان میدر صورت تماس با کارگران  و آور ماهیت انرژي دارند   عوامل فیزیکی زیان

 :مهمترین این عوامل عبارتند از. جاي بگذارند اثرات سوء به

o   سر وصدا: 

 .باشددسیبل می  85 ساعت کار 8براي طبق مقررات ، صداي مجاز  •

) دسیبل  85(در صورت امکان  بایستی نسبت به کاهش صدا  در محیط کار پایین تر از حد مجاز  •

 . ب استفاده نمودها و وسایل حفاظتی مناساین صورت از گوشی اقدام نمود،  در غیر

 یابدتماس کاهش می، زمان بیش از حد مجاز در محیط کار يدر صورت وجود صدا •

o اثرات صدا بر سالمت کارکنان:  

در ایجاد افت شنوایی موقت و  نخستین اثر صدا بر سالمت کارگران: اثرات بر مکانیسم شنوایی •

 .باشدمی میداصورت تماس طوالنی افت شنوایی 

مثل افزایش ضربان قلب افت شنوایی،  عوارضی  سر و صدا عالوه بر : یکیفیزیولوژ اثرات •
  .نمایدنیز ایجاد می افزایش ریتم تنفس ، افزایش فشار خون ،

کاهش تمرکز ،  تاثیر سر و صدا بر : روانی اثرات •

افزایش هیجان پذیري ، افزایش اشتباهات فردي 

، عالوه بر بیماري هاي روحی و عصبانیت و افسردگی
روانی، ممکن است باعث ایجاد حوادث ناشی از کار 

 .شود
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 ١٢

o در محیط کار کنترل صدا: 

 :کاهش مواجهه با صدا تا حد مجاز •

، تعمیر قطعات معیوب  کاري قطعات ماشین آالتسرویس و روغن :کاهش صداي منابع صوتی  •

 اي ضد ارتعاش هو نصب پایه

 جادیا، ارگاه و کاهش صداي انعکاسینصب مواد جاذب در سطوح ک: کاهش صدا در مسیر انتشار •

 اتاقک اپراتور، فاصله تا منبع صدا

 ) ایرپالگ(داخل گوش ؛ گوشی)ایرماف(روي گوش گوشی: هاي حفاظتیاز گوشی استفاده •

o ییعوامل موثر در افت شنوا: 

 )یتمیبصورت لگار(صدا  يبلند •

 )شودرکانس مکالمه باعث افت شنوایی میدر ف(  صدا فرکانس •

در اثر کند و بروز میسن  شیسال اول کار  متناسب با افزا 10در بصورت مزمن و : س تما مدت •

 .شودي ایجاد میاو ضربه کنواختصداهاي یو  ادیز يتماس مکرر با صدا

  

o ارتعاش: 

یک موج مکانیکی است که در اثر نوسان ذره از جسم ارتعاش  •

  :تو بر دو نوع اس حول نقطه تعادل خود ایجاد می شود  مادي

ل رانندگان وسایو  ي مرتعشهادستگاه کار بر روي( ارتعاش تمام بدن  •
 ) ...و  نقلیه سنگین
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 ١٣

  هاضمه ، دل درد و اسهال اثرات گوارشی مثل سوء •

 تهوع و بی حالی ،سرگیجه: اثرات عصبی شامل •

 یا درد گردن اثرات اسکلتی عضالنی مثل کمردرد  •

  )...و اره برقیمرتعش مانند پیکور ، دریل،  هايهدر اثر کار با دستگا ( :ارتعاش دست و بازو •

هاي داشته و مانع خون رسانی به قسمت عروق خونیو اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست  •
 )رینولد یا انگشت سفیدسندروم ( شودها میانتهایی بدن مانند سر انگشت

 )رتروز مفصل آرنجآ( دارد ها و مفاصلاثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوان •

براي کاهش عوارض ارتعاش بایستی از وسایل حفاظتی مانند از دستکش ضد ارتعاش استفاده  •

 .شود و از محکم گرفتن ابزار مرتعش خودداري نمود

o و هواي قابل تحمل  محیط کار گرما و سرماي:  

 براي مثالً. شد  هاي گرمایی یا سرمایی ، مشخص خواهند، منابع ایجاد استرسسال لوباتوجه به فص

ات کند ، سرماي هوا و براي کارگر سردخانه ، تجهیز می باز کار  محیطدر کارگري که در فصل سرما 

قبیل وسایل  هاي کنترلی ازسیستمدر فصل گرم سال نیز . باشند سرمازا ، منبع ایجاد استرس می

ازجمله تجهیزات کنترلی ... ها و، شیلدهاي محافظ ، هواکش، سایبان ...) کولر ، پنکه و ( کننده خنک

هواي محیط کار باید به نحوي باشد که از هر لحاظ  .باشند  میین قسمت ، باتوجه به نوع استرس در ا

 شده ثبتدر سوابق کاري وي  کارسازگاري فرد با شرایط محیط و میزان تطابق  قابل تحمل یاشد و

دهد فعالیتی که فرد در محیط انجام مینوع  اپوشد بایستی متناسب بمیمیزان لباسی که فرد و  باشد

 :شرایط هواي محیط کار شامل.  باشد



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ١٤

 درجه حرارت محیط  •

 رطوبت محیط  •

 گرماي تشعشعی سطوح اطراف  •

 سرعت جریان هوا در محیط کار •

o هاي زیان آورتشعشعات و پرتو: 

بایستی در ، ... ، بتا و درصورت وجود منابع تولید پرتوهاي یونساز ، ازقبیل آلفا : پرتوهاي یونساز   •

 . خصوص محافظت ویژه در قبال آن تدابیر خاصی اندیشیده شود

هاي صنعتی ، عمده کاربرد پرتوهاي حاضر در بیشتر محیط درحال:  پرتوهاي گاما و ایکس  •

 باشد ، لذا در ، منحصر به پرتوهاي گاما و ایکس می) جهت رادیوگرافی و سایر کاربردها(یونساز 

 .بایستی محافظت ویژه و متناسب با ریسک هاي موجود اندیشیده شوداین خصوص 

بع تولید این پرتوها درصورت مواجهه شاغل  و وجود منا: پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز  •

هاي کنترلی ات مواجهه با آنها و سیستمخطر، ... ، جوشکاري وخورشیدمستقیم ، نور ازقبیل کوره

 .شوند میو توصیه   مشخص هاي حفاظتی با تیرگی متناسب از عینک و در نهایت استفادهمرتبط 

الذکر ، مثل امواج مایکروویو،  درصورت وجود منابع تولید پرتوهایی غیراز پرتوهاي غیریونساز فوق •
 .شود  می خطرات و راههاي کنترلی هرکدام مشخص، ... لیزر و 

گاهی روشنایی . ان دقت مورد نیاز باشدمیزان روشنایی باید متناسب با میز: روشنایی نامناسب  •

  روشنایی. شودیابر روشنایی عمومی محیط انتخاب مبر 3-2روي میز کار از نوع موضعی و یا 
یا زاویه تابش نور و درخشندگی منجر به روشنایی طبیعی و مصنوعی کمبود از   نامناسب ، اعم
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هاي کنترلی مناسب شود و راه ارزیابی می ،، باتوجه به ضوابط و شرایط مذکورخستگی چشم

 .گرددپیشنهاد می

n آور در محیط کار انیعوامل شیمیایی  ز 

میزان . مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد  •

یی حدود تحمل بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیا

شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري ی تعریف میمجاز تماس شغل

شم  راه هاي ورود موارد شیمیایی به بدن از طریق پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چ. نشود

 . مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن از راه تنفس است. باشدمی... و 

o هاي شیمیایی تقسیم بندي آالینده 

محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بینی و گلو شده  :مواد التهاب آور و محرك  •

و  نند مثل آمونیاك، اسید هاکو سطوح مخاط مرطوب را متورم می سوزاننده و تاول آور بودهو 

و فرد به   این مواد بخاطر التهاب ایجاد شده به راحتی قابل احساس و تشخیص می باشند. بازها 
  .نمایدعت از محل دور شده و اقدام به درمان میسر

المت سوزش یا التهابی مشاهده محلول در آب نیستند و در ابتدا هیچ ع این مواد :مواد خفقان آور •

شود و لذا در مراحل ابتدایی تماس قابل تشخیص نیستند و پس از نفوذ در اعماق ریه و نمی

عالیم خود آورند  در اکسیداسیون نسوج پیش میبه علت اختالفی که جذب در خون و بافت ها، 

از اینرو تماس با این مواد میتواند بسیار خطرناك و کشنده باشد و شامل انواع . دنساز ظاهر میرا 

 : زیر است
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 در هواي تنفسی و موجب خفگی  خفقان آور ساده که موجب کاهش اکسیژن به طور جديمواد  •

 شوند مانند اتان می

ها را از کار  یمیایی که به طریق شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن به بافتخفقان آور شمواد  •

که در اثر ایجاد ترکیب پایدار با هموگلوبین از ترکیب آن با اکسیژن جلوگیري  coاندازد مانند  می

 .میکند و باعث خفگی می شود

هاي  هیدروکربوراثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند : مواد بیهوشی آور و مخدر •

 ها،  استیلنی، استر

o گرد و غبار 

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

 . هاي تنفسی میشودقسمتی از دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماري

در دراز مدت ایجاد بیماري در صورتی که گرد و غبار حاوي ذرات کریستالی سیلیس باشد،  •

 .  سیلیکوزیس مینماید

 ها، ریزش از روي نوار نقالهخردایش مواد، ریزش از داخل دستگاهدر اثر  :گرد و غبار اولیه  •

عدم جمع آوري گرد و غبار از گردش مجدد گرد و غبار در محیط کار در اثر  :گرد و غبار ثانویه •

ها،  تمیز نکردن دستگاه، خشک به سایر قسمت غبار از محل تولید روي زمین،گسترش گرد و

 ...و لیفتراك و  بودن محیط، وزش باد، عبور افراد و ماشین آالت

هایی که در معرض تماس با مواد غذا نباید در مکان: تعیین و استفاده از محل مناسب غذاخوري •
دن و آشامیدن در رد و از خورشیمیایی و خطرناك ، انواع بخار یا گرد و غبار هستند، قرار گی
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هاي سربسته و پاك، نگهداري و مصرف شود غذا باید در مکان. هاي آلوده باید پرهیز شودمحیط

 .هایی براي استراحت و غذاخوري اختصاص یابدو محل

o اطالعات مواد شیمیایی ارایه ( MSDS)  

ارد را بشناسد و از خطرات از آنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد شیمیایی که با آن سر و کار د
آن آگاه باشد، ضروري است این اطالعات روي برجسب ظروف مواد شیمیایی درج شده باشد و یا در 

 .بروشور همراه آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد

 هامحتواي مواد داخل قوطی و لیبل هادرج اطالعات مواد شیمیایی روي  •

با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در  ومیت و عالیم مسم مضراتاطالعات مربوط به  •

 در هوا آن امکان انتشار و اطالع از خطرات مواد شیمیایی و کالس خطر آن و ظروف 

 مسمومیتو کمک هاي اولیه در صورت تماس با مواد شیمیایی  •

روي همراه عالیم اختصاري نصب برچسب خوانا  •

ور و اطالعات تکمیلی در بروش ظروف مواد شیمیایی
  مربوطه

براي مواد هشدار هاي و نشانهآشنایی با عالیم  •

خطرناك، سمی، خورنده، قابل اشتعال و انفجار و 

 شیمیاییمواد  روي ظروفرادیو اکتیو 
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n عوامل زیان آور بیولوژیک: 

ها و موجودات زنده اي هستند که بیشتر در مشاغل پزشکی و  عوامل بیولوژیک شامل میکروب •

  شغل  اقتضاي  به  فرد شاغل و شوندمی مواد غذایی دیده فرآوري، صنایع تولید، تهیه و پرستاري

شامل  این عوامل، و تماس شغلی با آنها سبب ابتال به بیماري می گردد بوده  در تماس  خود با آن

  . باشدمی...... ها و ها، انگلها، کرمها، قارچها، ویروسباکتري

،   B، هپاتیت HIV،  ویروس )عامل سیاه زخم(آنتراکس   :مانند  ژیکور بیولوآعوامل زیان

، کوکسیال ) عامل طاعون(کرم هاي حلقوي، قارچ و عوامل عفونت هاي پوستی،  توالرمی

 .....و)  Q  عامل تب(بارنتی

n  و مهندسی انسانی ارگونومیعوامل مرتبط با: 

ن ارگونومی یا مهندسی انسانی به تناسب کار و شغل با بد •

، کار اصالح و بهینه سازي محیطانسان می پردازد و ضمن 

با  ي محیط کار متناسب ساز و  مشاغل و تجهیزات

ارگر، شرایط را به نحوي بدن کهاي  ها و قابلیت محدودیت

در اثر کارگران . کند تا کمترین فشار و آسیب در اثر کار یا شغل به بدن کارگر وارد شودآماده می

کمر  دچار یسال انیم نیدر سنرعایت مسایل مربوط به ارگونومی ، معموال فشار کاري و عدم 

 .شوندیاز کار م یدرد ناش

 

 ، هاي درمانیکاهش هزینهو افزایش تولید  در محیط کار باعث ارگونومی مسایل مربوط به کاربرد •
 وريافزایش بهرهو افزایش رضایت شغلی 
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o در محیط کار النیراه هاي پیشگیري از بیماري هاي اسکلتی و عض: 

 )در حالت نشسته و ایستاده(آرنج طراحی ارتفاع میز کار در سطح  •

 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  •

 کار در فضاي پشت بدن و رتفاع شانهممنوعیت کار باالتر از ا •

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

 هاي استاتیک و ایستا پرهیز از فعالیت •

 ایستا هاي ثانیه براي کار 3حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر  •

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

  )هل دادن به جاي کشیدن( در کاربدن طراحی مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر  •

  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 •

  ناسب با نیروي واردهطریق گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و ت •

  هاي تیز براي بلند کردن اجسامتفاده از لبهپرهیز از کشیدگی پنجه و اس •

 طراحی میز کار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح میز •
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o بلند کردن  دستی کاال و حمل: 

 .بطور کلی دو حالت متمایز براي بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق افتد •

ستون فقرات خم شده و پاها مستقیم هستند در واقع :  )روش اشتباه در بلند کردن بار( حالت استوپ) الف

 اي اعمال شوند هاي بین مهره وهاي زیادي بر دیسکشود که نیر بلند کردن بار به این روش باعث می

ها  و مستقیم، زانوستون فقرات کامال به صورت کشیده  : )روش صحیح بلند کردن بار( حالت اسکات) ب

شود و سپس با نیروي  ها محکم گرفته می بار با دستبار را کامال به بدن نزدیک نموده ، خم شده و 

بر ستون فقرات در حد قابل هاي وارده  در این روش نیرو. شود عضالت پا، بار به طرف باال هدایت می

 .شوند اي کنترل میمالحظه
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n کار طیمح یعوامل روان 

 هاي فردي با توان کارگرو مسئولیت يتناسب فشار کارعدم  •

 و مدیران سرپرستانضعیف کارگر با همکاران، ارتباط  •

  مالی و اجتماعی به محیط کارمشکالت هاي خانوادگی و انتقال درگیري •

  در محیط کار و پرخاشگري آمیزاسترس ناشی از کار و رفتار خشونت •

  در محیط کار ریتیمشکل تطابق فرد با تغییرات شغلی و مدی •

  از فرمانبرداري  زیگرمشکالت شخصیتی و  •

  ناکافی شآموزو تجربه  یکم ،هاي انجام کاراطالعی از شیوهبی •

  ناشی از کار دوم یا اضافه کاري بیش از حد و عدم تمرکزمفرط  خستگی •

 و عدم امنیت شغلیمداوم اضطراب  •
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n مکانیکی محیط کار خطرات: 

زنی، جوشکاري،  سنگ در اثر پرتاب شدهبرخورد با قطعات و مواد یا  طبقات از پرتاب اجسام رها شده

 برشکاري، تراشکاري

 ماشین آالتاجزاي متحرك بین اعضاي بدن گیرافتادن  •

در  ، پولی، پره هايتسمه ، وینچ ، شفت ها، نوار نقالهمانند 

  حال گردش، تراشکاري در ماشین تراش، فرزکاري

داراي حرکت رفت و و  شدگی بین اجسام متحرك له •
 برگشتی مثل ماشین صفحه تراش 

 ) ، سوختگی و پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادلعامل شوك(سطوح داغ و سرد  •

دنده  دو چرخبین ( کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاهگیر کردن دست و لباس و  •

  )هاي دواردرگیر با هم، چرخ و زنجیر یا غلتک

 اعضاي بدن ه شدندبریایجاد ضربه و  •

  برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت •
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o پیشگیري از حوادث مکانیکی 

   تعیین مسیر عبور لیفتراك و ماشین آالت حمل و نقل •

 )اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ( پبشگیري از سر خوردن، پرت شدن و سکندري رفتن •

 سطوح و جمع آوري گل و الي و رفع لغزندگی ها نظافت •

 سکوي کار مناسبایجاد و استفاده از و در مسیرهاي شیبدار وجود دستگیره  •

 حمل و نقل ها  و ماشین آالتباالبر، جرثقیل و استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی  •

 کاردر محل  جمع آوري اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده •

 )کارگران و عابران(  از باالي سر افراد ) با بار یا بدون بار( عدم عبور جرثقیل •

  ور افراد غیر مجاز در محل فعالیت جرثقیلحضعدم  •

 گیردزمانی که فعالیتی صورت نمی ا درخاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان استراحت ی •
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o سقوط  از ارتفاع 

  .سانتیمتر نیاز به حفاظت از سقوط دارد 120هاي ایمنی، ارتفاع طبق مقررات و دستورالعمل

به دلیل سقوط از ارتفاع  و استفاده از ها ن حوادث ناشی از کار در کارگاههاي موجود بیشتریبراساس آمار

تجهیزات  ساختمانی موقت و نا ایمن بوده و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون فقرات معموال 
 .باشدید و از نوع فوتی یا قطع نخاع میشدبسیار 

o  هاي پیشگیري از سقوطراه:   

o کشی و عالمت با نصب حفاظ و نرده :ها محدود کننده

جلوگیري شود و گذاري مناسب از ورود افراد به محدوده خطر 

ها شدن به لبهمحدودیت نزدیک (.احتمال سقوط به حداقل برسد

 ) ها هنگام کار در ارتفاعو پرتگاه

o به طبقه  در زمان کار در ارتفاع از سقوط   :هامتوقف کننده

استفاده از .  کنندجلوگیري می همکف و سقوط از طبقات

و طناب نجات  که  )هارنس(ل نگهدارنده مانند کمربند نجاتعوام

  .داي با فاصله از لبه و پرتگاه متصل باشبه نقطه

o طبقات فرعی،  با نصب تور نجات و ایجاد :کاهش دهنده صدمات

در صورت سقوط، از برخورد فرد با زمین جلوگیري کرده و از بروز 

  .نمایدصدمات شدید جلوگیري می
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 ٢٥

o نصب داربست و سکوي کار مناسب:  

 حیح داربست نصب  ص و  محاسبه استحکام داربست •

 اتصاالتمحکم بستن  •

 نصب پاشنه براي عدم نفوذ در خاك •

  رعایت موارد ایمنی براي عابران •

  مچو  سطح کمر، زانو 3ها در گارد ریلنصب  •

  دسترسی مناسب پله و  راهایجاد  •

  و عدم وجود لبهها الوارهمسطح بودن  •

  ها الوارصحیح به هم بستن  •

 توجه به استحکام آن و آنها ها و لغرنده نبودنعرض مناسب الوار •

  محکم  بستن داربست به ساختمان •

   سنگین نکردن سکوي کار •

  براي نصب صحیح داربستو آموزش داربست بند  •

  استفاده از کمربند ایمنی در مناطق بدون حفاظ •

 چک کردن داربست بر اساس چک لیست ایمنی داربست  •
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 ٢٦

o  هاي محدودفضا، تخریب و موارد ایمنی در عملیات گود برداري: 

 مخازن و فضاي بسته،کار در براي آموزش تخصصی لزوم  •

 ،یرات در داخل مخازنکار و تعم ،هاي گاز و آبنصب  لوله

حفاري  ،ها و سیستم هاي انتقال آب و فاضالبداخل لوله

  هاي زیرزمینیچاه ها و قنوات و سایر حفاري

 کانال و ترانشهگودال، کنترل و نگهداري  شیب و دیواره  •

   هاپس از بارندگی بخصوصها در هر شیفت چک دیواره •

  )متر 2رتفاع ا حداقل(با نردبان و خروج مناسب راه دسترسی  •

و آموزش کارگران  ها و سقفدیواره توجه به عالیم ریزش •

  در زمان ریزشبراي واکنش سریع 

  بستهدر فضاهاي تهویه مناسب و کنترل نشتی گاز  •

  اطراف جرثقیل روشنایی مناسب لبه ها و راه هاي خروج و •

  استفاده از کاله ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردي •

وجود حداقل دو نفر و با افزایش اه در شروع عملیات حفر چ •
 الزامی است حداقل سه نفر ، وجودنفر 5عمق چاه به 

 عملیات تخریب باید از باالترین قسمت و طبقات ساختمان شروع و به پایین ادامه یابد •

قبل از عملیات تخریب و گودبرداري وحفر چاه، زمین مورد نظر باید با توجه به جنس خاك و  •

از لحاظ استحکام و وجود قنات و سیستم آب و فاضالب و برق کامال بررسی الیه هاي زمین و 

  .شود
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 ٢٧

n الکتریکی انرژي از ناشی خطرات:  

 برقمهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژي الکتریکی عبارتست از 

و  حسی اختالالت، عصبی ضایعات و اختالالت، قلبی اختالالت ،گرفتگی

 بستگی بدن مقاومت میزان به آن  تشدکه  گرفتگی برق اثر در سوختگی
   .دارد

o بدن مقاومت میزان در موثر  عوامل:  

، پوست تماس سطح  ،حرارت درجه رطوبت،، پوست ضخامت

، جریان عبور مدت، جریان عبور مسیر، الکتریکی جریان شدت

  الکتریکی فرکانس و جریان نوع

o گرفتگی انواع برق: 

 -برق هاي سیم مانند(زنده برقدار  اجزاء با مستقیم تماس -1

 )شبکه توزیع هوایی و زمینی

  )اتصال بدنه -ها دستگاه فلزي بدنه مانند( برقدارشده تماس اثر در اجزاء با غیرمستقیم تماس-2

o مستقیم تماس برابر در حفاظت: 

 بازدارنده توسطاز نزدیک شدن به منطقه خطر  حفاظت -1

   نرده حصار و حفاظ و نظیر ،موانع و ها

 قرار دسترس از فاصله و دور ایجاد  توسط ظتحفا -2

 )برق انتقال خطوطاز ایمن رعایت فاصله (دادن

 برقدار  هايبخش نمودن عایق -3
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 ٢٨

 ایمنی خودکار ها و کلیدهايفیوز بوسیله حفاظت -4

   خطرناك شرایط دیگر و  نمناك و مرطوب شرایط در کارممنوعیت  -5

ینی هنگام عملیات حفاري و هاي برق زمشناسایی محل عبور کابل -6
  ساختمانی

o مستقیم غیر  تماس برابر در حفاظت: 
 

با حفر  تجهیزات به آسیبسوزي و آتش و برق گرفتگی از پیشگیري

هاي مصرف براي تمام دستگاه اتصال به زمین چاه ارت و سیستم

  )ارت(کننده 

اي که با یا هر وسیله ، بیل مکانیکیپرهیز از خارج شدن از جرثقیل

  .است شبکه برق اتصال پیدا کرده

o با برق و نجات افراد حادثه دیده امداد رسانی: 
 

 حفظ خونسردي و پرهیز از دست پاچگی  •

به روش برق  مدار از مصدوم جداسازي و برقجریان  قطع •

  ایمن

  )مصنوعی تنفس( تنفسی احیاء •

   )قلبی ماساژ( قلبی احیاء •

 درمانی مراکز به مصدوم  انتقال •
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 ٢٩

n خطرات حریق:  

در حضور حرارت  اکسیژن و سوختنی ماده یک بین که است زاییشیمیایی حرارت واکنش حریق

  .دهدمی رخ

 را شان جان زیادي افراد ساله هر .است صنعتی حوادث ترین شایع از یکی سوزي آتش و حریق
 را زیادي هايهزینهها و صنایع نیز و سازمان دهند می دست از سوزي آتش و حریق بواسطه

  .شوندمی متحمل سوزيآتش و حریق ابتب

  

  

  

  
  

o محصوالت حریق 

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

و  دارد شعله که قسمت قابل رویت حریق است و شدت گرماي آن بستگی به میزان اکسیژن -2

 .رنگ آن وابسته به ماده سوختنی است

رژي حریق که وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان گرما یا ان -3

 گسترش آتش است

  

  

 سوخت حرارت

 ژنیاکس
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 ٣٠

o حریق بروز شرایط و علل ترین مهم:  

  )و قابل اشتعال سوختنی مواد به شعله دنش نزدیک (: مستقیم گیريآتش.1

  . شودیآن م سوختن به منجر سوختنی که و آلی مواد یادر مجاورت  دما تدریجی افزایش.2

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

   باال مقاومت داراي هادي یک از برق جریان عبور از حاصل حرارت: و ساکن جاري الکتریسیته.6

o حریق هاي عمومی اطفاءروش 

 ،کنترلتوسط اعمال زیر را ) حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی(حریق  مثلثاگر بتوان یکی از اضالع 

 :شامل  . شودحریق مهار می  ،نمودمحدود یا قطع 

 )دي اکسید کربن یا توسط آب( سرد کردن  -

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

  سد کردن یا حذف ماده سوختنی -

  )هالن و پودرهاي مخصوصترکیبات ( اي هاي زنجیرهواکنشکنترل  -

  )نیتروژن و دي اکسید کربن( رقیق کردن هوا  -

  آتش کننده خاموش مواد -

o ي دستیهاکننده خاموش:  

 در عادي توسط افراد توانندمی زیرا ،است دسته این شامل کننده خاموش وسایل فراگیرترین

 و بوده ساده و ارزان هادستگاه این. شوند گرفته کار به مؤثري طور به حریق بروز اولیه لحظات
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 ٣١

 شروع یا کوچک هايحریق اطفاء در و شوندداده می  آموزش به سادگی باشند،می دسترس در

  .هستند مناسب کامالً بزرگ هاي حریق

o نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی  

 
 . ع حریق و فضاي مورد نظر باشدها بایستی متناسب با نوخاموش کنندهو نوع تعداد  .1

  .باید پشت به باد باشددر فضاي باز، اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق  .2
هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش مواد به صورت جارویی در  .3

 .سطح قاعده حریق انجام گردد

رژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شا .4
که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند بایستی به تعداد مناسب وقتی . منتفی نیست

د تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی از نجایگزین موقت در محل هاي مربوطه نصب نمای
  . نظر دسترسی بوجود نیاید

 و مداوم آموزش تحت باید اند شده گرفته نظر در اطفاء براي که کارکنانی یا عملیاتی تیم پرسنل .5
 به کننده خاموش از استفاده باشند ندیده آموزش افراد که زمانی. گیرند قرار اي دوره تمرینات
 .شود می استفاده بیشتري کننده خاموش و رود می هدر کننده اطفا مواد افتد،می تاخیر
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 ٣٢

  
n مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار  

شرایط و  اعمال ناایمنهاي انجام شده مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار شامل طبق بررسی

  :می باشد ناایمن

آیند که عامل بوجود می اعمال ناایمنحوادث در اثر درصد  88طبق آمارهاي موجود در دنیا،  حدود 

 دو .ایجاد میشوند ناایمن شرایطدر اثر  حوادث نیز در صد 10حدود  انسانی در بروز آن نقش دارد و

  .باشندحوادث نیز غیر قابل پیش بینی می درصد

ایمن و اشتباهات و خطاهاي فردي در بروزحوادث نقش بسیار مهمی دارند، البته بنابراین انجام اعمال نا

 بروز حوادثندهند که این خطرات باعث   اگر افراد در همه اوقات از خطرات محل کار آگاه باشند و اجازه

هرچند احتمال وقوع حوادث  در اثر خطاي انسانی هیچ گاه صفر . تر خواهد شدشرایط کار ایمن. شوند
 .توان به سمت حداقل ساختن آن حرکت کردنخواهد شد، ولی می

آموزش ایمنی و بهداشت کار و ارتقاي سطح آگاهی نسبت به خطرات محیط کار، در کنترل و بهبود 

ر است و اصالح این رفتارها از طریق آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث رفتارهاي ناایمن بسیار موث

  .ناشی از کار نقش مهمی دارد
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 ٣٣

n  در محیط کار اعمال ناایمنمهمترین  

  هاي الزمکار بدون مجوزانجام  •

 )هاي حفاظتیآیین نامه(هاي ایمنی دستورالعملو  توجهی به نکات ایمنیبی •

 ترك دستگاه در وضعیت خطرناك •

 کردن تجهیزات ایمنی از دستگاهجدا •

 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز •

  عجله هنگام کار، •

  کار هنگام خستگی و خواب آلودگی، •

 انجام اعمال پر خطر، •

  اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی، •

  شوخی هنگام کار •

  استفاده از ابزار معیوب، •

  عدم توجه به اخطارها،  •

 ل حفاظت فردي،عدم استفاده از وسای •
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 ٣٤

o  هاي الزمکار بدون مجوزانجام   

برخی از کارها در مناطق حساس و با ریسک باال در 

شرایط عادي ممنوع است، مانند جوشکاري روي 

مخازن سوخت یا نزدیکی انبار و مواد قابل اشتعال و 
انفجار، ولی در شرایط خاصی و با اخذ مجوزهاي الزم 

)permit (ایمنی در محل کار و  و با حضور مسئول

از آنجا که این . باشدهاي ایمنی ذکر شده امکان پذیر میها و دستورالعمل نکاتی که در آیین نامهرعایت 

دستورات براي انجام کارهاي ذکر شده ضروري می باشد، تحت هیچ شرایطی نباید از آنها صرف نظر و یا 

صرف وقت، دقت، انجام امور اداري و نامه گاهی ممکن است دریافت مجوزها مستلزم . سرپیچی نمود

این موضوع نباید باعث . کنیم  بر احساسنگاري و تحمل شرایطی باشد که آنرا قدري پیچیده یا زمان
یمن و به تصور خود اعی کنیم با انجام کار به روش غیرشود که نکات ایمنی را نادیده گرفته و یا س

  .در معرض حوادث ناشی از کار قرار دهیم تر، خود و همکاران خود راسریعتر و راحت

o و دستورالعمل هاي ایمنی بی توجهی به نکات ایمنی  

کنند که بدون در نظر گاهی اوقات افراد گمان می

شوند و تر انجام میتر و راحتگرفتن ایمنی، کارها سریع

کنند، از این نکات ایمنی را مزاحم کار خود احساس می

هاي میان بري را براي انجام کار انتخاب میکنند رو راه

ع دارند، ولی و با وجود اینکه از نکات ایمنی نیز اطال
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 ٣٥

  .نمایندب خود و دیگران را دچار حادثه میگیرند و به این ترتیآنها را نادیده می

خانواده و  را به کام ما،یک حادثه یا بیماري ناشی از کار، کافی است تا زندگی توجه داشته باشیم که 

  .تلخ کند نمانزدیکان

o ترك دستگاه در وضعیت خطرناك  

ها مانند جرثقیل و تجهیزات حمل و برخی از دستگاه

بارگیري مانند لودر و لیفتراك داراي دستورالعمل خاصی 

سازي تراحت یا حالت خاموش دارند و رهابراي زمان اس

آنها در حالت نیمه آماده و با بار معلق بدون کنترل 

  . راتور حتی براي زمان کوتاه و موقت ممنوع استاپ

o جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه  

تجهیزات ایمنی به منظور اطمینان از وارد نشدن دست یا قسمتی از بدن به محدوده خطر که امکان 
د یا هر گاه کاربر دستگاه براي سرعت بخشی به کار خو. اندماشین آالت وجود دارد، تعبیه شدهبرخورد با 

سهولت دسترسی به قطعه کار تجهیزاتی از قبیل حفاظ 

هاي هاي قطع خودکار یا پرتوها و پردهدستگاه یا کلید 

ایمنی را از مدار خارج کرده و بدون حفاظ به کار خود 

  .ادامه دهد، خود را در معرض حادثه قرار داده است
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 ٣٦

o کار با ماشین در شرایط غیر ایمن  

هاي خاصی وجود دارد  و کارگر نبایستی براي سرعت بخشی آالت دستورالعملیمن با ماشینبراي کار ا

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

  :مواردي از قبیل

  رعایت سرعت و شرایط مجاز کار با دستگاه،  •

 رعایت ترتیب انجام کار،  •

  فاظت فردي،بکارگیري وسایل ح •

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

اعالم شروع به کار دستگاه و اطالع رسانی به سایر کارگران در صورتی که امکان برخورد با آن  •

  براي سایر کارگران وجود داشته باشد،

 مراقبت از عبور رهگذران در نزدیکی دستگاه،  •

  

  

 

 

o  

 

  

 



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٣٧

o عجله هنگام کار  

برخی از کارها که بصورت کنتراتی بوده و میزان 

ید شده با درآمد کارگر محصول یا تعداد قطعات تول

باشد ، انگیزه کارگر را  براي سرعت متناسب می
عجله . کندبخشی و عجله هنگام کار  بیشتر می

براي اتمام کار براي درآمد بیشتر یا پرداختن به کار 

مان استراحت موجب دیگر و یا استفاده بیشتر از ز

  .دهدو شانس بروز حادثه را افزایش می کم دقتی و بروز اشتباهات بیشتر و افزایش خطاهاي انسانی شده

o کار هنگام خستگی و خواب آلودگی  

بعضی از کارگران به دلیل وضعیت اقتصادي نیاز به کار دوم یا اضافه کاري در شیفت شب دارند و با 

عدم هوشیاري کافی بخصوص هنگام کار با . ل کار خود حاضر میشوندخستگی و خواب آلودگی در مح
ماشین آالت حساس که نیاز به تمرکز زیاد دارد مانند اپراتوري جرثقیل ها، وقوع حوادث براي خود کارگر 

به این موضوع اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از قرص هاي روان . و  دیگران را به دنبال خواهد داشت

  .شودتمرکز و هشیاري فرد را کاهش میدهد نیز اضافه میگردان که 
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 ٣٨

o اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی  

ورود به کارگاه و شروع به کار بدون کسب اطالعات کافی در خصوص ایمنی آن کار و ایمنی عمومی 

وارد کارگر تازه وارد به دلیل عدم در بسیاري از م. کارگاه،  فرد را مستعد برخورد با انواع حوادث مینماید

آموزش ایمنی متناسب با هر شغل به . آموزش ایمنی در روزهاي اولیه شروع به کار دچار حادثه میشود
  .مدت حداقل سه ساعت در زمان شروع به کار و یا زمان جابجایی و تغییر کار در کارگاه الزامی است

هاي ایمنی عمومی براي تمام کارگران در و دستورالعمل ر دستگاههاي ایمنی در کنار هوجود دستورالعمل

  .نمایدمحیط کار از بسیاري از حوادث پیشگیري می

o انجام اعمال پر خطر  

کسانی که . دهندتر خود را در معرض خطرات قرار میحوادث معموال براي کسانی اتفاق می افتد که بیش

- راین به استقبال اعمال پر خطر میافتد و بنابق نمیان اتفاکنند حادثه براي آنبه دالیل مختلف گمان می

کار بدون رعایت موارد ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی، تظاهر به شهامت و احساس تفاخر و . روند
تواند یک انگیزه براي گروهی از افراد غرور در جمع دوستان و همکاران به خاطر انجام اعمال پر خطر می

ها سایر انگیزه. طر باشدل پر خدر انجام اعما

مانند اجبار کارفرما و نیاز مالی کارگر ممکن 

است باعث تن دادن به اعمال پر خطر باشد ، 

حاضر به از دست دادن کارگران نباید منتها 

  .باشندجان خود در قبال دریافت حقوق ناچیز 
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 ٣٩

o شوخی هنگام کار  

ث کاهش تنش کاري و رفع خستگی شود، باعانجام شوخی و ایجاد تنوع و مزاح در محیط کار میتواند 

ها  در حین انجام کار بخصوص در کارهاي حساس باعث ایجاد حوادث ولی گاهی از اوقات همین شوخی

بهتر است انجام کارهاي حساس را از محیط شوخی و تفریح جدا کرده و . شودو صدمه به افراد می
  .هرکاري را در زمان و محیط مناسب خود انجام دهیم

  

o استفاده از ابزار معیوب  

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

تنبلی و سستی در تعمیر ابزار معیوب ، قانع بودن به کار سخت و ناایمن . این ابزار جزو اعمال ناایمن است

وجود در کار با ابزار معیوب، همگی میتواند باعث ایجاد به جاي تعویض ابزار معیوب، پذیرش ریسک م

گاهی ممکن است فردي که از نقص ایمنی یک ابزار اطالع دارد ، خود با رعایت بعضی . حادثه گردد
 موارد تا مدتها از آن ابزار استفاده کند ، ولی افراد دیگري که از این موضوع اطالعی ندارند در اولین

گفته میشود که هرگاه ابزار معیوبی در کارگاه وجود داشته باشد، . شوندچار حادثه میاستفاده از آن ابزار د

پس در اولین فرصت بایستی نسبت به تعمیر یا خارج نمودن ابزار و . نمایدحتما فردي را دچار حادثه می

  .وسایل معیوب از کارگاه اقدام نمود و هرگز به ادامه کار با ابزار معیوب رضایت نداد
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 ٤٠

o عدم توجه به اخطارها  

ممکن است بی توجهی به نکات ایمنی در اثر غفلت و خطاي انسانی یا اشتباه باشد ولی گاهی هم انجام 

شود و با وجود تذکر و اخطار همکاران و مسئوالن ایمنی ، اعمال ناایمن با عمد و قصد و اصرار انجام می

  . گرددین امر منجر به وقوع حوادث میدهند و همبازهم به انجام کارهاي غیر ایمن ادامه می
  

  
 

o بی توجهی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردي  

استفاده از وسایل حفاظت فردي به عنوان آخرین راهکار ایمنی توصیه میشود تا از وقوع حوادث در آخرین 

تلزم تحمل مرحله پیشگیري نماید، منتها چون استفاده از این تجهیزات اضافی باعث مزاحمت و مس

کنند که ممکن است از این شود، گاهی افراد به این موضوع بی توجهی میسختی استفاده از آن هم می

 .طریق خود را دچار حادثه نمایند

  

  

  



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٤١

n  محیط کار  شرایط ناایمنمهمترین:  

  :محیط کارعبارتند از شرایط ناایمن مهمترین علل حوادث در اثر

 عالیم هشدار لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و •

  وجود مواد خطرناك،  •

  وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب،  •

  بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه،  •

  هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی، دستگاه •

  صدا، روشنایی کم، سر و وجود عوامل زیان آور در محیط کار مانند  •

  فقدان یا نقص درسیستم تهویه ، •

  فقدان وسایل خاموش کننده حریق •

o هاي بدون حفاظ لبه ها و پرتگاه 

کلیه قسمتهایی از کارگاه که امکان سقوط وجود دارد مانند چاله آسانسور، لبه پرتگاهها و طبقات 

ساختمان، کلیه  چاله ها و گودالهاي باز بایستی توسط 

حفاظ مناسب محفوظ و محصور شوند به نحوي که از 

ده و توسط ورود افراد به داخل محدوده خطر جلوگیري کر

عالیم هشدار دهنده مشخص شده و در خصوص خطر 

سقوط و نسبت به لزوم پرهیز از نزدیک شدن به محوطه 

توجه به این نکته ضروري . خطرناك اطالع رسانی گردد
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 ٤٢

است که حفاظ باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا از سقوط افراد و ورود آنان به محدوده خطر 

  جلوگیري نماید 

o مواد خطرناك وجود  

ها و مواد شیمیایی خطرناك و ند آزبست، سرب، بنزن و سایر حاللکارگاهی که در آن مواد خطرناك مان
قابل اشتعال و انفجار به دلیل لزوم استفاده در چرخه تولید وجود دارد،  داراي شانس بیشتري براي ایجاد 

االمکان آنها را از محیط خارج کرده و یحیط کار بایستی حتحوادث خواهد بود و به منظور ایمن سازي م

یا با مواد کم خطري جایگزین نموده و یا در نهایت بصورت ایمن نگهداري و به مصرف رساند تا کمترین 

   .خطر را متوجه کارگران کارگاه نماید

o  وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب  

صالی برق و یا سایر اشکاالت فنی فرسودگی، ات ابزار و یا دستگاهی دچار نقص فنی، شکستگی،هرگاه 

باشد، باید سریعا نسبت به تعمیر و یا جایگزینی آن اقدام نمود و هرگز نباید اجازه داد که دستگاه و ابزار 
معیوب در کارگاه بماند چون در شرایط اضطراري به ناچار از آن استفاده میشود و در صورتی که با وجود 

ر با آن اقدام شود، هر چقدر هم که با احتیاط باشد، باالخره یک نفر را نقص در دستگاه و یا ابزار، به کا

بارها اتفاق افتاده است که فرد . دچار حادثه خواهد کرد

اپراتور دستگاهی تا مدتها با وجود اطالع از نقص دستگاه، 

از دستگاه یا ابزار معیوب استفاده میکرده و حادثه اي رخ 

آن توسط فرد دیگري، او نداده، ولی به محض استفاده از 

   .را دچار حادثه کرده است
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 ٤٣

o بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه  

میتواند باعث ایجاد حادثه شود، در واقع کارگاهی که بی نظم  بی نظمی و ریخت و پاش در کارگاه وجود

ه و در وقت هرگز نباید منظم و مرتب کردن کارگاه را به زمان آیند. باشد بیشتر مستعد ایجاد حوادث است

بارها دیده شده که وجود قطعات و ابزار رها شده در کف کارگاه باعث برخورد به . مناسب موکول کرد
  .افراد و ایجاد حادثه شده است

   
 

o دستگاه هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی  

دستگاههایی که متحرك بوده و یا قسمتهایی از آن در اثر 
امکان برخورد با هاي چرخشی یا رفت و برگشت حرکت

دست یا بدن اپراتور دستگاه یا سایر کارگران را دارد، 

بایستی به نحو موثر حفاظ گذاري شود تا از ورود دست یا 

بدن یا حتی قسمتی از لباس که منجر به کشیده شدن بدن 

گام کار نیز در هن. به داخل دستگاه شود جلوگیري نماید

  .تگاه به نحو مطلوب استفاده کردهاي تعبیه شده دسباید همواره از حفاظ



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٤٤

o  وجود عوامل زیان آور در محیط کار  

آور فیزیکی مانند سر و صدا، ارتعاش دست و بازو و ارتعاش اه باید از لحاظ وجود عوامل زیانهر کارگ

تمام بدن، نور، عوامل جوي و سرما و گرما و هواي 

و عوامل شیمیایی ... نامناسب و غیرقابل تحمل و 
ازها و بخارات سمی، حاللها و عناصر مضر مانند گ

شیمیایی و عوامل ارگونومیکی و سایر عوامل زیان 

ري شود و نسبت به رفع آور بررسی و اندازه گی

 .آور آن اقدام گرددعوامل زیان

o  فقدان یا نقص درسیستم تهویه  

ها و عوامل تولید دستگاهدر صورتی که عوامل شیمیایی نظیر گازها و بخارات و گرد و غبار در اثر فعالیت 

در کارگاه وجود داشته یاشد، بایستی تمهیداتی اندیشیده و اجرا شود تا از پخش آن در کل کارگاه 

جلوگیري و نسبت به خروج سریع آن از کارگاه توسط سیستم تهویه مناسب اقدام گردد، به نحوي که 

 .دستگاه تنفسی کارگر نشود مواد شیمیایی مضر از محدوده تنفسی کارگر عبور نکرده و وارد

آور را از نزدیک ترین محل تولید آن ست که در آن مواد آالینده و زیانسیستم تهویه مناسب سیستمی ا

و هواي تمیز را جایگزین نموده و وارد ) تهویه موضعی مکشی(به خارج از محیط کار منتقل نموده 

ها و در صورتی که قدرت مکش هواکش. ) یدهش -سیستم تهویه مکشی(  محدوده تنفسی کارگر نماید

دقیق محاسبه نگردد، ممکن طراحی و اجراي مسیر عبور مواد آالینده  و هواي تمیز به صورت صحیح و 

ها، سیستم تهویه عملکرد صحیحی نداشته و عمال کمکی به خروج مواد رغم کار هواکشاست علی
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 ٤٥

از مسیر تنفسی کارگر عبور کرده و وارد سیستم  آالینده ننماید یا هنگاه خروج مواد آالینده ، کماکان

  .تنفسی کارگر شود

o  اطفاي حریقفقدان یا نقص درسیستم 

تهیه و نصب وسایل خاموش کننده دستی و اتوماتیک متناسب با خطرات موجود درکارگاه و در  •

  فواصل مناسب

  آموزش همگانی براي واکنش در برابر حریق  •

   هاي دستیاموش کنندهاستفاده از خآموزش و تمرین براي  •
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n کار در کارگاهو بهداشت  یمنیا طیبهبود شرا: 

حتی االمکان ( آمیز  است مخاطرهعامل حذف اولین و مهمترین اقدام در بهبود محیط کار : حذف •

 ) و مواد سرطان زا در خط تولید حاللهااستفاده از سرب و  ،نظیر آزبستحذف کلیه عوامل خطر 

جایگزین کردن مواد کم خطر به ت عدم امکان حذف عوامل خطر، اقدام به در صور ( :جایگزینی •

 ) نماییمو اصالح خط تولید می جاي مواد پرخطر

 ي دستگاه تولید کننده محدود ساز(آالینده از افراد حاضر در محلدستگاه  زولهیجداسازي و ا •
 )انتشار گازهاي آالیندهو  ، گرد و غبار سروصدا

ی از از نظر زمان ایو فیزیکی فاصله ایجاد از طریق (فراد حاضر در محل عامل خطر از ا تفکیک •
 )حضور افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیري نماییم

، حفاظ هاي خطرناكردن محل، محصورکو خط تولید اتوماسیون فرایند(هاي مهندسی کنترل •

 )هادستگاه گذاري

منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد با یک ي به چرخش کارایجاد ( یتیریهاي مد کنترل •

 )کارگران با عامل خطر کاهش زمان مواجهه ،یی کارگرانجابجا ،عامل خطر

 – یدهش تهویه  ،ی در نزدیکترین محل به تولید آالینده هاموضع تهویه،  ی کارگاهعموم تهویه •

از مسیر و محدوده کششی به منظور تامین هواي تمیز  براي تنفس کارگران و خروج هواي آلوده 

 )تنفسی کارگران

است که وقتی تمام  از وسایل حفاظت فردي استفادهآخرین راهکار ایمنی : وسایل حفاظت فردي  •

اقدامات اصالحی در از بین بردن و کاهش عامل خطر موثر نباشد، نهایتا استفاده از وسایل 

 حفاظت فردي براي حفظ سالمتی افراد و کارگران توصیه می شود
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n هشدار يهاصب تابلون: 

 يهاها و چالهها و پرتگاهاطراف لبهدر  هشدار خطر سقوط •

 بدون سرپوش

 دار و امکان سر خوردن  بیش يها محلدر  •

 و برنده زیاجسام تآالت و ماشینبا  برخورد •

 از ارتفاع  اجسام رها شده سقوط •

   خطرات کارگاه ی و وسایل حفاظت فردي متناسب بامنیا لیوسا يریبکارگهشدار نسبت به  •

n هاي پزشکیکنترل 

عالوه بر این، . سالمت کارگران  قبل از شروع به کار باید توسط پزشک باصالحیت کنترل شود •
براي تطابق شغل با  ،معاینات قبل از استخدام .اي پزشکی نیز باید منظور گرددهاي دورهآزمایش

  .کار الزامی است و در حین روع در بدو ش اوتوانایی کارگر و اطمینان از توانایی و سالمت 

براي تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان آور بر سالمت کارگر و میزان : معاینات دوره اي   •

شود حداقل براي هر سال انجام میحساسیت کارگر نسبت به عوامل زیان آور معاینات دوره اي 

 انجام اقدامات اصالحی  ضمنهاي بیماري ناشی از کار، ر صورت لزوم و مشاهده بروز نشانهو د

 .گردداقدام  به پیشگیري از ایجاد و پیشرفت بیمارينسبت و تطابق شرایط کار، و باز بینی 

، یا به هر دلیلی توانایی انجام کار شوداي مشخص میاش در معاینات دورهيبیمارکه کارگري   •

    .ار گماشته شوندباید در مشاغلی که متناسب با توانایی آنها است بکمعمول را ندارد، 
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آور بیش از حد مجاز بایستی معاینات ویژه مان مواجهه اتفاقی یا عوامل زیاندر ز: معاینات ویژه   •

اند  انجام شود و در صورت نیاز تحت درمان که با عامل زیان آور تماس داشته براي تمام کسانی

 .  و  اقدامات پزشکی مناسب قرار گیرند

n گام کارالزامات کارگران در هن:  

هیچ کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خطر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیزات یا  -

  .توقف تولید می شود، انجام دهد

ه توسط مسئول شد صادرحفاظتی هاي دستورالعملمقررات و هر کارگر باید کامالً از قوانین و  -

  .استفاده کند یل حفاظت فردي مناسببراي مراقبت از خود، به درستی از وساایمنی پیروي کند و 

انگاري وي از خود یا دیگر افرادي که تحت تأثیر اعمال و یا سهلل کار باید هر کارگر در طو -

 .ممکن است صدمه ببینند مراقبت کند

را با خطر خود یا دیگر کارکنان  که سالمت شوداز خطرات احتمالی آگاه  در صورتی که کارگري -

درنگ کلیه کارگران آگاه نمودن بیموظف به د، ناتوان باشهده رفع آن از عمواجه سازد و خود 

گزارش هر نوع وضعیت خطرساز به سرپرست  و مسئول بایستی در اسرع وقت نسبت به و  بوده

 .اقدام نماید، کارگاه ایمنی

هر حادثه، اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا رویداد خطرناك و شبه حوادث، که در  -

اي به فرد یا کارگر وارد نکند، باید در دفتر مخصوصی شود، حتی اگر صدمهم کار ایجاد میهنگا

  . ثبت شده و به مسئولین و مراجع ذیربط گزارش شود

  

  



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٤٩

n آن يریبکارگ یو چگونگ يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا  

حفظ سالمت و  وجود نداشته باشد، برايکارگاه چنانچه امکان حذف منابع خطر به  شکلی مناسب در 

لباس  از قبیل استاندارد، يل حفاظت فردیاز وسا بایستی یشغل يها يو بیمار يحوادث کاراز  يپیشگیر

استفاده  ، ماسک ضد گرد و غبار و غیره ي، ماسک جوشکاری، عینک حفاظتی، کاله ایمن، پیش بندکار
 ی فرديحفاظت هیا چند نوع وسیل با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یکباید  يل حفاظت فردیوسا  گردد

ل حفاظت یاست کارگران نیز باید از وسا یبدیه. قرار داده شود  کارگر تهیه و در اختیار  از طرف کارفرما

کنترل و نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این وسایل  و به هنگام انجام کار استفاده کنند يفرد

وسایل حفاظت عدم استفاده از  بر عهده کارفرما می باشد، زیرا یزن در داخل کارگاه و زمان انجام  کار

صدمات   ري،کو :عوارضی از قبیلممکن است  و ی به همراه داردغیر قابل جبران يپیامدها فردي

که  ،و ستون فقرات صدمه به سردست و پا و  ی، سوختگدست یدگیبر ناشنوایی موقت و دایم،  ،چشمی
  . ه باشدفوت کارگر را به دنبال داشتحتی و  خاع، قطع نيضربه مغزممکن است 

باید وسایل حفاظت فردي مناسب را به تعداد کافی و به طور رایگان در اختیار کارگران  )پیمانکار(کارفرما

  . قرار دهد و از کاربرد مناسب و نگهداري خوب آنها اطمینان یابد

  : وسایل حفاظت فردي اولیه شامل موارد ذیل می باشد

   :کار  لباس •

لباس کار اولین وسیله ایمنی و بهداشتی است که می بایست از 

لباس کار . طرف کارفرما تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود 

باید متناسب با کار و بدن کارگر بوده و قسمت هاي آزاد نداشته 
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جیب ها نیز کم باشد کمر آنها همیشه بسته بوده و داراي جیب هاي کوچک و حتی االمکان تعداد . باشد 

  .  

کارگرانی که با قسمت هاي گردان ماشین ها کار می کنند باید لباس کارشان چسبیده به تن و آستین 
لباس کار یکسره براي این قبیل کارها توصیه می شود ، کارگرانی که روي . هایشان مج بند داشته باشد 

است ، باید آنها را زیر سربند یا کاله بپوشانند  دستگاه هاي فوق الذکر کار می کنند اگر موي سرشان بلند

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

  : پیش بند •

کار با مواد داغ مثل پاي تنور یا پاتیل هاي جوشان و غیره با 

  . استفاده از پیش بند نسوز است 

قابل قطعات گردان و متحرك دستگاه ها کار کارگرانی که در م

می کنند نباید از پیش بند استفاده کنند و اگر کار کردن با این 

دستگاه ها نیاز پیش بند داشته باشد ، باید به صورت دو تیکه 

بوده بطوریکه قسمت پایین تنه از باال تنه مجزا و طوري گره 

اي گردان خورده باشد تا در مواقعی که پیش بند به قسمت ه

کار در جاهایی که مایعات خورنده مثل اسید و غیره . گیر می کند ، به سهولت از تن کارگر جدا شود 

وجود دارد باید از پیش بندي که تمام سینه را بپوشاند و از جنس کائوچوي طبیعی و غیره باشد استفاده 

  . ضخامت مناسب می باشد حفاظت در برابر اشعه ایکس با استفاده از پیش بند سربی با . نمود 
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 :گتر حفاظتی  •

به منظور حفاظت ساق پا تا روي کفش ها در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسیدي ، قلیایی ، 

  . جرقه هاي آتش ، ریختن مواد مذاب یا مایعات داغ قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند 
اه هاي ریخته گري باید از جنس مواد نسوز باشد و این گترها باید مثال نوع گترهاي مورد استفاده درکارگ

تا زانو را بپوشاند و کامال به وسیله بندك یا سگک به پاها بچسبند ، بطوریکه مانع داخل شدن مواد مذاب 

  . به داخل پاهاي کارگر شوند 
 

 ):شیلد( و حفاظ  تمام صورت عینک حفاظتی   •

است که باید از هر گونه آسیبی  حساس ترین عضو بدن انسان چشم

مصون بماند ، زخم و جراحت چشم به سختی قابل عالج می باشد و 

در صورت وارد شدن جسم خارجی در آن ضربه شدید به چشم وارد 

شده و ضایعات عمیقی که احتماال کوري را نیز به دنبال دارد ، 

  . عارض می گردد 

. راه هاي جلوگیري خطرات چشمی انسان می باشد استفاده از عینک هاي حفاظتی مناسب یکی از 

  :کارگرانی که در مشاغل زیر کار می کنند نیاز به عینک حفاظتی دارند  

ریخته گري ، جوشکاري ، تراشکاري ، سنگ سمباده ، دستگاه هاي کنکاسور ، کوبیدن چکش ، محل 

ات مضر شیمیایی مانند اسیدها و  ضمنا در محل هایی که گاز ، دود و مایع. هاي پر گرد و غبار و غیره 

  . قلیا ها ، ممکن است باعث سوزاندن چشم یا زخم شدن آن شود
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عیک هاي حفاظتی مورد استفاده با توجه به هر نوع کار متناسب با نوع کار تهیه شده ، بعنوان مثال 

کارگر تطبیق  عینک ضد گرد و غبار داراي قابلیت هاي شفاف و قابل انعطاف می باشد و کامال با صورت

  . می کند 
عینک هاي حفاظتی کارگران ریخته گر ضمن اینکه اشعه ماوراء بنفش و اشعه خیره کننده را جذب می 

کند ، در برابر گرما و حرارت نیز مقاوم است ، عینک هاي ضد اسید و عینک هاي مورد استفاده در مقابل 

داخل مجهز به جنس نرم و نسوز قابل انعطاف دودهاي خطرناك و ناراحت کننده باید دوره آنها از طرف 

  . باشد و کامال روي صورت چسبیده و فاقد هر گونه منفذي باشند 

  عینک کارگران جوشکار با شیشه هاي رنگی جهت جلوگیري از خیره شدن و خستگی چشم 
  .  می باشد 
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 :شنوایی، ایر پالك و ایرماف حفاظت •

و کارگاه هایی که سر و صدا )  دسیبل 85بیش از (یش از حد مجاز باشددر مکانهایی که سر و صدا ب 

 با شده یاد هاي پالگ ایر باعث رنجش گوش کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفاده شود

 شکل هنگام باید ها دست پس. گیرند می جاي شنوایی مجراي در فشار کمی با و گرفته شکل دست
 قرار گوش مجراي در دقت به کاري شیفت شروع در ها پالگ ایر نوع این .باشند تمیز آنها به دهی

  .تمیز هاي دست با هم آن و باشید مجبور مگر نشوند جابجا آن طول در و گرفته

  
 رسیدن از آن الله پوشاندن و گوش روي در قرارگیري با که هستند شنوایی از حفاظت وسایل ها ایرماف

  .معروفند فنجانی هاي گوشی به حفاظتی وسایل نوع این کنند یم جلوگیري گوش به صوتی امواج

  

  

  

  

  



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٥٤

  :تنفسی، و ماسک ها حفاظت  •

بطور کلی در کارگاه هایی که گرد و غبار یا گازهاي زیان آور و سمی 

تولید می شود ، در صورتی که امکان تهویه مناسب در کارگاه وجود 

گیري از ورود گازهاي نداشته باشد ، می بایست براي کارگران جهت جلو
زیان آور و یا گرد و غبار به داخل محدوده تنفسی آنها ماسک هاي 

  : حفاظتی مناسب تهیه و در اختیارشان قرار گیرد

   ماسک هاي فیلتر دار ضد گرد و غبار -1

ماسک هاي مذکور داراي فیلترهایی از جنس کاغذي ، پنبه و الیاف 

ارهاي معلق در محیط کار از مختلف بوده و موقع استفاده گرد و غب

فیلتر ماسک هاي مذکور را . طریق فیلترهاي مذکور جذب می شود 

در بعضی از کارگاه ها که کارگران . می توان تمیز یا تعویض نمود 

هنگام کار در معرض گرد و غبار قرار دارند، استفاده ماسک هاي 

، می توان از این نوع ماسک ها و یا از فیلتردار ممکن است باعث عرق کردن اطراف دهان و بینی شود 

ماسک هاي کاغذي یک بار مصرف ، استفاده نمود گاهی نیز از پارچه هاي نازك یا گاز استریل چند الیه 

  . ماسک موقت تهیه و مقابل دهان و بینی قرار می دهند 
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   :ماسک هاي فیلتردار ضد گاز  -2

وند مانند گاز کلر ، دي در محیط هاي کار که گازهاي سمی تولید می ش

اکسید کربن ، بخارات اسید سولفوریک و غیره، باید از  ماسک هاي فیلتر 

دار ضد گاز که داراي فیلترهاي جاذب و یا خنثی کننده هستند استفاده 

نمود و هنگام استفاده به زمان اعتبار و ظرفیت و نوع جاذب فیلتر آن توجه 

جه به نوع و غلظت گازها و مواد و دقت نمود و از صحت و دقت آن با تو

مدت استعمال هر فیلتر محدود بوده و پس . آالینده اطمینان حاصل نمود

الزم به تذکر است . از آنکه قابلیت خنثی کردن گاز مورد نظر را از دست داد باید بالفاصله تعویض شود 

یه کامل نمی باشد و که استفاده از ماسک هاي فیلتر دار تصفیه کننده در محل هاي کوچک که تهو

میزان اکسیژن آن کم می باشد یا ممکن است حاوي گازهاي ناشناخته و با غلظت زیاد باشند، مثل 

چاهاي فاضالب  و مخازن مواد شیمیایی ممنوع می باشد و در این مکانها بایستی از ماسک هاي 

  . هوارسان که همراه کپسول و یا پمپ هوارسان هستند استفاده نمود

  

  : هوامجهز به کپسول  هوارسان،  اسک هايم -3

در محل هایی که اکسیژن با توجه به اینکه 

استفاده از ماسک هاي فیلتر کافی وجود ندارد، 

  .  بی فایده خواهد بود تصفیه کنندهدار 

گرفتار شده در معموال براي نجات کارگران 

معادن یا حریق زدگان در دود و آتش یا 



  کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                 )                      ویژه کارگران پیمانکار( مومی ایمنی و بھداشت کارآموزش ع

 ٥٦

-نجات، از کپسولهاي توسط گروهنجات مصدومین  شوند ودچار گاز گرفتگی میکارگرانی که در چاه ها 

 .  نمایندهاي هواي قابل حمل استفاده می

توان به جاي ماسک تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن از ماسک تنفسی که داراي یک در بعضی موارد می
. ، استفاده نمود آزاد تماس دارد توسط پمپ با هوايمتر است و  20الی  15لوله الستیکی بلند تا حدود 

یا کارگران نقاش و غیره صورت  استفاده از این نوع ماسک معموال توسط کارگران تخلیه فاضالب ها

  . گیرد می

  

  
  

  

  

  

  
 

  :سر، کاله ایمنی مناسب حفاظت  •

کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض سقوط یا برخورد و پرتاب 

ایست از کاله حفاظتی استفاده اشیاء روي سرشان هستند می ب

مانند کارگران ساختمانی ، کارگران معدنی ، باراندازها ، . کنند 

  .مقنی ها 
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گرم تجاوز نماید ، کاله ایمنی باید از  400وزن کاله به طور کامل نباید از : مشخصات کاله حفاظتی  

تگی وجود دارد جنس کاله باید مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشد ، در محل هایی که خطر برق گرف

عایق برق باشد ، دور تا دور کاله لبه داشته باشد تا سر و گردن و صورت و پشت گردن کارگر را 

ضمنا کاله یک وسیله شخصی بوده و استفاده از آن توسط دیگري می بایست با ضد . محافظت نماید 

  .  ي داخل آن انجام شودعفونی نمودن داخل کاله و در صورت لزوم تعویض چرم و نوارها
  

   :پاها، کفش حفاظتی مناسب حفاظت  •

  زمانی که خطر لغزش یا صدمه دیدگی پاها وجود دارد و در مورد

کارگرانی که موقع کار پاهایشان با مواد اسیدي و قلیائی تماس 

دارند ، در رطوبت کار می کنند ، در معرض سقوط اجسام سنگین 

باید از ... آنها را تهدید می کند و  قرار دارند ، خطر برق گرفتگی
کارگرانی که با مواد خورنده سر و کار دارند از کفش . کفش حفاظتی متناسب با نوع کار استفاده نمایند 

کفش . الستیکی بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها می بایست کامال پا و قوزك پا را بپوشانند 

  . ی کنند باید از نوع الستیکی با ساق هاي بلند تا زانو باشدکارگرانی که در آب و رطوبت کار م

کفش کسانی که در معرض سقوط اجسام سنگین می باشند باید داراي پنجه فوالدي باشد و کفش 

کارگرانی که در معرض خطرات برق گرفتگی قرار دارند باید داراي تخت الستیکی باشد و باالخره در 
ه امکان خطر انفجار و آتش سوزي وجود دارد ، به هیچ عنوان نباید از محل هایی که در اثر ایجاد جرق

  .کفش میخ دار استفاده شود 
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   :دستها حفاظت  •

  )هاي حفاظتی، دستکش چرمی و الستیکیدستکش(

ها آنها در مقابل خطراتی مثل سوختگی در اثر براي حفاظت دست 

هاي گرما ، ساییدگی ، بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش 

که ضمن حفاظت از دست حفاظتی مناسب استفاده نمود ، بطوري

. نشوند   ها هیچگونه ناراحتی نیز براي حرکت انگشتان ایجاد نکرده و باعث حساسیت پوست دست نیز

هایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت هاي گردان دارند و احتمال برخورد کارگرانی که با دستگاه

وجود دارد و دقت عمل کارگر نیز به همراه استفاده از دستکش کم می شود نباید از  دستان کارگر با آنها

انواع دستکش هایی که کارگران باید از آنها با توجه به شغلی که دارند استفاده . دستکش استفاده کنند 

  : کنند عبارتند از 
  . ي کارهاي حمل و نقلدستکش هاي چرمی براي کار جوشکاري و کار با فلزات و دستکش پنبه اي برا

هاي کتریسیته براي برق کاران ، دستکشهاي الستیکی یا جنس مخصوص مشابه عایق الدستکش

الستیکی یا پالستیکی براي جا به جا کردن ظروف اسید و مواد سمی و تحریک کننده و عفونی سر و کار 

  : دارند باید داراي شرایط زیر باشند 

  . که بازوها را بپوشاند ساق آنها به قدري بلند باشد  -

هاي آن داراي مقاومت کافی در مقابل مواد سمی کلیه قسمت -

  . و تحریک کننده باشد 

 .فاقد سوراخ یا پارگی باشد  -
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 :وسایل حفاظت الکتریکی •

دستکش عایق ، کفش و کاله عایق، در کارگاهها و هنگام کار ، زمانی که خطر برق گرفتگی در کار با 

  .گرددتم غیر قابل اجتناب است توصیه میارد و کار همراه با وجود برق در سیسوسایل برقی وجود د

  

  : طناب نجات، هارنس ،کمربند ایمنی •

ها ،کارگران برق و مخابرات در کارگران ساختمانی، مقنی
روي تیرهاي خطوط هوایی و مکانهایی که امکان سقوط 

وجود دارد به منظور جلوگیري از سقوط باید مجهز به 

  . ربند ایمنی و طناب نجات باشند کم

نحوه استفاده از کمربند ایمنی بدین ترتیب است که یک 

 سر طناب نجات را به حلقه کمربند قالب نموده و سر دیگر آن را به تیر چوبی یا یک میله فلزي ثابت و

از وارد ساختن کمربند ایمنی باید مجهز به شوك گیر باشد تا . بندند یا امثال آن در محل کار محکم می

ضربه و شوك به بدن و ستون فقرات جلوگیري نماید ، در غیر اینصورت ممکن است باعث صدمات 

م کمربند باید مرتبا بازدید شده و از صحت عملکرد آن  کلیه قطعات و ضمای. قطع نخاع شود زیادي مانند

  . یض گردداطمینان حاصل نمود و قطعات فرسوده یا خراب آن با قطعات استاندارد تعو

  .در صورت نیاز باید از وسایل حفاظتی تکمیلی نیز استفاده کرد
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طبق قانون، وظیفه کارفرما و یا نماینده او 

تهیه وسایل حفاظت فردي به مقدار )  پیمانکار(

کافی و در اختیار کارگر گذاشتن آن و کنترل و 
نظارت بر استفاده بموقع و صحیح از آن در 

  . زمان کارمی باشد

یفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و وظ

حفاظتی همراه با حفظ و نگهداري و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی طبق 

  .دستورالعمل هاي  ارایه شده می باشد
  

n روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراري  

  :جام پذیرنداي رخ دهد، کارهاي ذیل باید به سرعت  انهر زمان که در کارگاه حادثه

  ه محلی امن براي درمان هاي اولیه انتقال کارگر آسیب دیده ب

 رفع خطرات بیشتري که امکان دارد از حادثه ناشی گردد؛

هر کارگري که در عملیات امداد و نجات نقش دارد، مسئول ایمنی و سالمت فرد است و نباید با کارهاي 

  .ند، خود و فرد صدمه دیده را به خطر اندازدزده که خطرات پنهانی را در خود نهفته دارشتاب
شود، باید به مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه گزارش هر جراحت هر چند کوچک که به کارگر  وارد می

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

ل بیمار به بیمارستان یا استفاده از دیگر تسهیالت پزشکی باید دیده یا انتقاجایی فرد آسیببراي جابه

  . هاي الزم صورت گیردهماهنگی
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انجام تمرین و مانور ایمنی و نجات و تعیین گروه هاي امداد و نجات باعث موفقیت بیشتر  و کاهش 

  :مواردي شامل . صدمات و ضایعات انسانی در زمان وقوع حوادث خواهد شد

تمرین استفاده از راه هاي خروج اضطراري و و و عالمت گذاري و مشخص ساختن قرار دادن تابل •
 راه هاي فرار اضطراري 

  قطع و راه اندازي مجدد برق و گاز و منابع دیگر انرژي •

  ها در شرایط اضطرارير و وسایل ارتباطات با تمام قسمتآالرم ها و ابزا •

  فراد قبل و پس از تخلیه و فرارشمارش انصب سیستم ورود و خروج افراد به کارگاه و  •

  در زمان وقوع حادثه  تجمع در مکان هاي تعیین شده •

  آن  العمل به حریق و گزارشعکستمرین  •

  فوریت هاي پزشکی تمرین امداد و نجات و  •

 هاي احتمالی افرادباید انجام دهند و تعیین جانشین هایی که از قبل بدانند چه کارتعیین تیم •
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  اولیههاي کمک •

کارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به سرعت در برابر حوادث و سوانح رخ داده، پاسخگو باشند و 

هاي اولیه درمان سریع از طریق کمک. هاي اولیه و ضروري درمانی افراد را به سرعت انجام دهندکمک

  .فرد مصدوم موثر باشد ها یا حتی از دست دادن جانتر شدن آسیبتواند در جلوگیري  از جديمی
هاي اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به طور مداوم با مسئولین کارگاه باید اطمینان یابند که جعبه کمک

هاي اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کار توسط دیگر لوازم کمک .شودلوازم مشابه تجدید می

 .دار توصیه گرددپزشک صالحیت

  
 

هاي اولیه را دیده باشد کباید اطمینان حاصل نمود که حداقل یک نفر از کارکنان، آموزش کم

اقل براي یک نفر در هر کارگاه فراهم شده باشد و در حد هاي اولیهو  امکان آموزش کمک

 .زمان کار این فرد در محل کارگاه انجام وظیفه کند


