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  مقدمه - ١

  چيست؟ بهداشت حرفه اي

 يها و حوادث شغليمارياز ب يريکارکنان همه مشاغل جلوگ يو اجتماع يروان – ين درجه ممکن وضع جسميتر ين عاليتقاء و تامار
  ق کار با انسانيا بطور اختصار تطبيقدرت انجام آنرا دارد و يو روان يکه از لحاظ جسم يط وشغليمح يا کارمند برايانتخاب کارگر و 

  ياصول بهداشت حرفه ا

v يياشناس  

ند، يص فرآيه، تشخيد اوليبازد.گردد  يل ميتشک ياست و از مراحل مختلف ييشناسا يبهداشت حرفه ا يات اجرائين قدم در عملياول
  . . .ن شدت خطر و افراد در معرض ين منابع خطر و مزاحم، تخمييتع

د ي، وتولينينابيه، مواد بيمواد اول. شود  يم ييط کار شناسايکار، مح يات کلي، خصوصيد مقدماتيک بازدي ين مرحله، طيبا انجام ا
ن و متعاقبا با در نظر گرفتن شدت خطر، ييخطر تع يزات بکار گرفته شده، منابع احتماليو بر حسب کار، مواد و تجه ييشناسا يينها

  .شود يت فراهم ماس يري، که اندازه گيمرحله بعد يشده و مقدمات اجرائ يت بندياولو) Work Load(افراد در معرض، نوع کار

v يرياندازه گ  

به کار  ياقدامات کنترل يين کارآيين افراد در معرض و باالخره تعييآلوده، تع يزان و شدت خطر، محل هايبه منظور نشان دادن م
  .رديگ يصورت م يريط کار اندازه گيگرفته شده و موجود در مح

با  ين منظور ممکن است کارشناس بهداشت حرفه ايبد. ان آور است يعامل ز ين حدود نسبيي، تعيين اقدام پس از مرحله شناساياول
زان ير نباشد، ميسر و صدا امکان پذ   لي، بدلي، مکالمه عاديک متريکه به فاصله  يطيدر شرا. (د يات خود عمل نماياستفاده از تجرب

و  ييايميش يها ينوع آلودگ Detector tubeمانند  يا استفاده ازوسائل ساده ا بايو ). شود  ين زده ميصدا باالتر از حد استاندارد تخم
 يرياندازه گ.باشد يم يزان آلودگين مييتع ين و فراهم کردن ابزار و روش عمليي، تعيگردد و اقدام بعد ين مييآن ها تع يحدود نسب

  .ديآ يم رد اجرا درک به نوبه خود به اشکال مختلف به مويرد که هر يگ يک صورت ميولوژيو ب يطيمعموال به دو صورت مح

v يابيارزش(ن خطر ييج و تعير نتايتفس(  

زان يد که آن ها را با ميندارند و با يو مفهوم يوبه صورت مجرد معن ييک به تنهايولوژيو ب يطيمح يها يرياعداد حاصل از اندازه گ
  .گردد يمطرح م يبهداشت حرفه ا ين اساس استاندارد هايبر هم. ل قرار داد يه و تحلير و تجزيها، مورد تفس
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زان يان آور نخواهد بود مگر آنکه ميسالمت افراد در معرض، خطرناک و ز يان آور در هر اندازه و مقدار برايوجود هر عامل به اصطالح ز
توانند به يم ياست که اکثر افراد معمول يشتر باشد و آن مقداريب) Threshold Limit Volume(ن شده استانداردييآن از حد تع

  .رنديدر معرض آن قرار گ يسا لها بدون نگران يساعت در هفته برا ٤٠ساعت در روز و  ٨مدت
ان يعامل ز يکه حت يطيها در شرا يمارينه ساز بيتواند زم يافراد م يجسم يت هايو قابل) کار  يسخت(نوع کار  ياگر چه در موارد

  .ز باشديکمتر از استاندارد است ن يآور در حد
  

v ياقدامات کنترل  

و  يجسم يت هايط کار، قابليمربوطه و با در نظر گرفتن شرا يان آور با استاندارد هايزان عامل زيق ميسه و تطبياز مقا پس
  .ديآ يبه مورد اجرا در م يک افراد، اقدامات کنترليولوژيزيف

 :ر است يشامل موارد ز يمعموالً اقدامات کنترل

v وارد  يند کار لطمه ايکه به فرآ يمنابع کم خطر به نوع ينيگزيجا ند وينما يجاد خطر ميکه ا يحذف منابع( ينيگزيجا
 )اوردين

v  ا يکه تعداد افراد در معرض را به حداقل ممکن رسانده و  يبسته ا يقرار دادن منابع خطرساز در محدوده ها(محصور کردن
 )ديحذف نما

v ابدي يزان آن ها کاهش مي، ميد آلودگيلدر منابع تو يجانب يت هايفعال يک سري يق اجرايکه از طر(م و بهبود يترم( 

v جاد فاصله يا 

v يوسائل حفاظت فرد 
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  اهداف بهداشت حرفه اي - ۲
  

  :از مهمترين اهداف كارشناس بهداشت حرفه اي عبارتند از
  :بازديد از كليه بخشهاي بيمارستان به منظور شناسائي عواملي چون          

v يكي در محيط كار شامل نور ،صدا ،گرما،رطوبت ،اشعه وارتعاششناسائي وكنترل عوامل فيز  
v مايعات شيميائي،گردوغبارها حاللها،دمه هاي فلزي وانواع گازها وبخارات:كارشامل  طمحيشناسائي وكنترل عوامل شيميائي در،....  
v انگل ها ،ويروس ها ،باكتريها و:شناسايي وكنترل عوامل بيولوژيكي در محيط كار شامل.... 
v حركات مداوم وتكراري اعضاء بدن،بلند كردن بارو:رزيابي ارگونومي در محيط كار شامل ا.... 
v  شناسائي وكنترل بيماريهاي ناشي از كارجهت كليه پرسنل ،براثروجودعوامل زيان آور در محيط كار 
v   شناسائي وكنترل خطرات وحوادث ناشي از كار 
v  تهيهMSDS مواد مورد استفاده در كليه بخشها 
v نظارت بر سيستم اطفاء حريق وشناسائي مواد قابل احتراق واشتعال در هر بخش 
v  تهيه جزوات آموزشي وبرقراري كالسهاي آموزشي جهت كليه پرسنل در زمينه مسائل مربوط به رعايت نكات ايمني وبهداشتي در

 محيط كار 
v   ات كنترلينظارت بر سيستم تهويه واندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار واقدام 
v      نظارت برتهيه واستفاده از لوازم حفاظت فردي مناسب هربخش 
v      همكاري با پزشكان طب كار در خصوص انجام معاينات قبل از استخدام ودوره اي پرسنل 
v      بررسي نتايج معاينات دوره اي و تهيه آماربيماريهاي پرسنل 
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   وپشتيباني اداري واحدهاي -۳
  

  :وكليه افرادي كه كاربه صورت نشسته انجام مي دهند اداري بخش در اي حرفه داشتبه اهداف
v پرسنل با كار محيط هاي وصندلي ميز تطبيق   
v كار محيط در وسايل چيدمان   
v كامپيوتر با كار بهداشتي اصول رعايت 

v كار در صحيح ريزي وبرنامه تقسيم  

v روشنايي سيستم 

v تهويه سيستم 

v كار محيط در خطرات منظوركاهش به آن آمار وارزيابي حوادث فرم تهيه 

v استانداردومناسب ووسايل ابزار از استفاده  

v حوادث كاهش منظور به ساختمان در ايمني 

v  كاهش استرس هاي كاري                                                             
ناشي از كار به صورت نشسته وبا كامپيوتر ميباشد كه به همين يكي از مشكالت عمده پرسنل اداري ناراحتي هاي اسكلتي وعضالني 

  .:منظور جهت كاهش اين مشكالت راه حل هاي مناسبي پيشنهاد گرديده كه در ذيل به مواردي از آن اشاره شده است
 :كنيد انتخاب خود بدن با متناسب را خود وصندلي ميز

v نشيمنگاه ،ارتفاع است شده توصيه المللي بين سازمان ازسوي كه گونوميار اصول براساس(باشد تنظيم قابل بايد صندلي ارتفاع 
 )شود گرفته نظر در كار ميز سطح از تر پايين متر سانتي ۳۵-۲۵ بايد صندلي

v  موازي ورانهايتان داشته درجه ۹۰ زاويه زانوهايتان و گرفته قرار زمين روي پاهايتان كف كه باشد اي گونه به بايد صندلي ارتفاع 
 .باشد ينزم

v  كنيد نزديك صندلي گاه تكيه به را خود باسن توانيد مي جاييكه تا. 

v بسازد درجه ۱۲۰ زاويه نشيمنگاه با بايد صندلي پشتي. 

v    وباالي پايين تا كنيد استفاده كوچك هاي كوسن از نياز صورت در.گيرد بر در را كمر گودي كه صورتي باشد،به پشتي داراي 
 .باشد شتهدا گاه تكيه هم كمرتان

v  باشد داشته را اطراف به حركت قابليت آن وچرخ باشد چرخان. 

v  باشد محكم پايه داراي. 

v  كشوئي ،ميز كنيد مي كار كامپيوتر كليد صفحه با اگر.باشد داشته شما با را فاصله نزديكترين كه دهيد قرار طوري را خود ميز 
 .نشود چرخش به مجبور كمرتان تا بكشيد خود سمت به امكان حد تا را كليد هحصف خود يا آن

v  ساعد امتداد ودر نشود خم شما هاي دست ومچ گيرد قرار وشل آزاد بتواند شما هاي وشانه آرنج كه باشد طوري بايد ميز ارتفاع 
 با كهبل شويد خم ميز روي نبايد هم نوشتن وبراي شود مي ايجاد وبازو ساعد بين درجه ۱۱۰ زاويه معموالًيك حالت اين در. باشد

 .كنيد مسلط كار به را ،خود وصندلي ميز كردن نزديك

v  باشد داشته تحرك بتواند راحتي به پاها كه باشد اي اندازه به بايد كار ميز زير سطح  
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 :وموس كليد وصفحه مانيتور خصوصيات

v كنيدتاباعث ودداريخ ميزجدداً درگوشه آن قراردادن از.قرارگيرد شما چشم درمقابل مانيتوردرمركزميزودرست است بهتر 
 .نشود گردن چرخش

v  شماست كشيده دست يك معادل يا متر سانتي ۶۰ تا ۵۰ مانيتور با چشم مناسب فاصله. 

v  باشد نزديكتر شما چشم به آن پاييني بخش كه طوري بچرخانيد باال سمت به كمي را ،مانيتور كنيد مي استفاده عينك از اگر. 

v   كرد اجتناب بايد) برفك يا لرزش(دارد نقص هك مانيتوري تصوير به شدن خيره از. 

v  دقيقه۲۰ هر ويا ببنديد را خود چشمان دقيقه ۵كار، ساعت ۲ هر از پس حداكثر.نكنيد نگاه مانيتور به طوالني مدت به هرگز 
 .كنيد نگاه) متري ۶( فوتي ۲۰ فاصله اشياءدر به ثانيه۲۰،

v  دارد قرار آن پشت در كه باشد محيطي روشنايي سطح بهتقريباًمشا كه كنيد تنظيم طوري را مانيتورتان نور . 

v  گيرند قرار آنها با قائم امتداد ودر پنجره از دورتر مكاني در بايد ها مانيتور. 

v  گيرد قرار اپراتور ديد امتداد در مانيتور صفحه قسمت باالترين. 

v  نگيريد قرار تورماني پشت در گاه ،هيچ الكترومغناطيسي ميدانهاي خطرات از جلوگيري براي. 

v  گيرد قرار صندلي دسته با ارتفاع هم يا شما آرنج سطح هم بايد كامپيوتر كليد صفحه . 

v  تا ۸۰ بين اي زاويه وبازوها ساعد ، آن با كار هنگام در كه گيرد قرار محلي ودر فرد دسترس در بايد استفاده مورد كليد صفحه 
 . نمايد ايجاد درجه ۱۰۰

v  وساعد بازو بين وزاويه است درجه ۱۰ تا ۵ وساعد دست مچ بين وزاويه بوده افق با تقريباًموازي دهاساع مطلوب شرايط در 
 وبه شود خم گيرديا قرار جايي روي بر دست مچ نبايد كردن تايپ هنگام در.باشد درجه ۹۰ حدود بايد صندلي دسته روي
 .دهيد نرمش را وآنها داده استراحت دخو مچ به گاهي. باشد نداشته قرار دار زاويه پايين يا باال سمت

v  گيرند قرار سطح يك در كليد وصفحه ماوس حدالمقدور. 

v  باشند گاه تكيه داراي بايستي وساعد دست ،مچ ماوس با كار هنگام در . 

v  نماييد استفاده طبي پدهاي از. 

v گيرد قرار فرد درجلوي دقيق طور به بايد كليد صفحه.  
  

  كار محيط در وروشنائي نور

  
v پرده از نشودويا تابيده مانيتور به بيرون ونور باشد پنجره به پشت كه دهيد قرار اي گونه به را خود ومانيتور كامپيوتر ميز 

 .شود جلوگيري درخشان نور ورود از نماييدتا استفاده پنجره پشت   در ونورگير

v شود استفاده كار محيط در تركيبي طور به وخورشيدي مهتابي نورهاي از . 

v دهيد قرار خود ديد خط موازات به را نور ،منبع مطالعه چراغ از استفاده صورت در. 

v مانيتور از صورتيكه در LCD است نياز مورد بيشتري روشنائي ،ميزان كنيد مي استفاده.  
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  كار محيط در وسايل چيدمان

  
v بدهد را شخص به واضطرار خطر مواقع در منطقه از فرار امكان كه بگيرند قرار طوري بايد كار محيط در ها وفايل ها ميز      

 .باشد نداشته قرار مسير اين در ومانعي بماند باز هميشه حركت ومسير

v  كرد اريخودد جدداًبايد ها قفسه باالي قسمتهاي در وليز تيز نوك وسائل دادن قرار از . 

v  نشود شخص براي حادثه ايجاد باعث كه شود مهار طوري....و ها فايل هاي ولبه تيز نوك وسايل . 

v   وجود ديگر يك روي از آن خوردن ليز امكان كه گيرند قرار قفسه در هم كنار در طوري ومشخص منظم شكلهاي با اشياء 
 .باشد نداشته

v   باشد نداشته وجود سر روي بر آنها سقوط امكان كه وندش بايگاني طوري وجزوات وكتابها ها زونكن. 

v  گردد خودداري...و خالي هاي ،كارتن كيف مانند اضافي لوازم گذاشتن طريق از ها ميز زير حركتي فضاي كردن محدود از. 

v  در كه دهد مي       شخص به را امكان اين ومشخص معين درجاي چيزي هر دادن وقرار وسايل درچيدن وانظباط نظم رعايت 
 .كند پيدا دسترسي خود نياز مورد وسيله به سريعاً لزوم مواقع

v  گيرد قرار دسترسي نزديكترين در استفاده مورد هاي زونكن طوريكه بهوپرونده ها   زونكنها بندي وطبقه بندي دسته. 

 

   كار محل تهويه    
v كرد كمك اتاق عمومي ويهته  ،به باشد مي شدن باز قابل كه ها پنجره كردن باز با است بهتر . 

v  است الزامي هواكش از واستفاده ،نصب تهويه ،جهت پنجره وجود عدم صورت در. 

v  است مناسب صد در ۵۰ گرادورطوبت سانتي درجه ۲۳-۱۹ دماي كار اتاق براي. 
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  ينزم روي بر شده ريخته هاي محلول آوري وجمع كردن خشك دستورالعمل

  
 .دستورات ذيل در صورتي كه ميزان ماده شيميايي ريخته شد كم باشد بايد انجام شود

v   افراد حاضر در محل را بالفاصله مطلع كنيد. 
v   از استنشاق بخارات ماده ريخته شده اجتناب كنيد. 
v از تجهيزات ايمني فردي مانند محافظ چشم و صورت، دستكش و لباس استفاده كنيد.  
v ده را در يك مكان كوچك محدود كنيدماده ريخته ش. 
v  براي خنثي كردن و جذب اسيدها و بازهاي معدني استفاده كنيدمانند يك حوله يا پارچه از مواد مناسب . 
v باقيمانده بي اثر را جمع آوري كرده و بعد از قرار دادن در ظرف مناسب به همراه پسماندهاي شيميايي معدوم كنيد. 
v  ي، مي توان از بسته هاي مخصوص جمع آوري يا جاذب مناسب يا ماسه خشك استفاده كردبراي ساير مواد شيمياي. 
v  بعد از جمع آوري ماده ريخته شده، سطوح با آب شسته شود. 

  
 .در صورتيكه ميزان ماده شيميايي ريخته شده زياد باشد انجام اقدامات زير ضروري است

v  ايي، براي خارج كردن آنها از محيط آلودهكمك به اشخاص مصدوم يا آلوده شده با مواد شيمي. 
v  در صورتيكه مواد ريخته شده قابل اشتعال هستند، تمام منابع حرارتي و شعله ها بايد خاموش شود. 
v   اطالع به افراد ذيصالح براي انجام اقدامات اورژانسي. 
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  بهداشت حرفه اي در واحد تاسيسات - ٤

  
  داربستايمني 

v طزات حفاظت از سقويمن، فقدان تجهيناا ياز سرخوردن، دسترس يرتفاع، ناشسقوط از ا  
v زات، و مواد زائديصدمه بواسطه سقوط ابزار، تجه  
v رو و برقياز برخورد و تماس با خطوط انتقال ن يناش يبرق گرفتگ 

v   ش از حديب يا بارگذاريدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل يصدمه د 

v   من و بديناا يتخته گذار  
  

  ون داربستيفونداس
v ز يداشته باشد وخاک آن ن يد مقاومت کافير داربست باين زيزمCOMPACT شده باشد 

v  ازBASE&SOLE PLATE ر استاندارد ها استفاده شوديز يبرا. 

v  که از  يموقعsole plate متر يسانت ١٠٠٠د حدقل ير هر کدام از استانداردها بايشود منطقه زير داربست استفاده ميز يبرا   
متر کمتر يليم ٣٥د قطر آن از يشود نباياستفاده م sole plateمتر باشد واگراز الوار به منظور يليم ٢٢٠مربع با حداقل قطر 

  باشد 
v نرم منطقه  ينهايدر زمsole plate يمتر کمتر بوده وبرا يسانت ١٧٠٠د از ينبا sole plate ٣٤٠٠ن منطقه به يخاص ا يها 
  رسديممتر مربع  يسانت

   
  داربست يت عمليظرف

v ب و نقص يد قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر بار اعمال شده را بدون عيآن با يداربست ها و اجزا
 ).زات و مصالح استيبار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجه. ( تحمل کنند

v  ب باشديداربست بدون نقص و ع يت عمليظرفبرابر  ٦ت يد قادر به حمايمعلق با يک از طناب هايهر 
v  نچ مربع را داشته باشنديرو بر ايپوند ن ١٥٠٠د حداقل تحمل يحامل با يالوارها. 
v    د تحمل چهار برابر يم بايمعلق قابل تنظ يتوازن و باالنس داربست ها يتعادل مورد استفاده برا  ياتصاالت و وزن ها
 .داربست را داشته باشد ت يظرف
v چوب  يها يرا ممکن است نواقصات و ترک خوردگيا جال دهنده پوشش داده شوند زي يد با مواد رنگينبا يچوب يسکوها
 .شود يعالمت گذار يو نشانه گذار ييشناسا يتواند برايم يالوار چوب يلبه ها. ده نشوديد
v ر باشدمت يسانت ١٨٠ن دو سکو يحداقل فاصله ب. د در نظر گرفته شوديسر با يباال يخال يفضا. 
v  و حداقل . يعرض آنها مساو. داشته باشند يمساو يو ضخامت ها دمتر کمتر نباش يسانت ٥ضخامت الوار از  يچ موارديدر ه
 .متر باشد يسانت ٢٥
v  يين جابجايکارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و همچن يرند چون خطر برخورد پايهم قرار بگ يد رويالوارها نبا 

 .شود يبا مشکل مواجهه م يدست يچرخ ها
v   ا دستک عبورکرده باشديه گاه يسه تک يد حداقل رويايالوارها  
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     انفجار و مواد قابل لاشتعا مواد قابل

           شود تعيينردا صالحيت مقام ازطرف كه فواصلي به جداگانه هاي دارد بايد در ساختمان خطر انفجار و يا اشتعال احتمال كه عملياتي  
 .گيرد از يكديگر جدا باشند صورت مجاز از نوع ديوار ضد حريق وسيله  به  كه  هايي اطاقرياد

v  باشد داشته تمقاوم ارو انفج اشتعال شوند و در مقابل خطر خود بخود بسته در موقع بايد خودكار باشد كه فوق اماكن هاي در و پنجره.  

v هر  و كن خشك و دستگاه آتش كوره وجه هيچ شود به مي صالحيتدار تعيين فني مقام از طرف كه اي مذكور و در فاصله ابنيه در اطراف
 باشد نبايد وجود داشته و حرارت  توليد جرقه منبع گونه

v   غير  ها از مواد سبك دريچه انفجار باشد اين دريچه شود بايد داراي مي و يا مصرف ، نگهداري انفجار تهيه در آنجا مواد قابل كه اي ابنيه
. باز شود خارج فشار به در نتيجه شود كه ساخته و سقف در بدنه لواليي هاي و با پنجره) ميليمتر ٢ ضخامت به مثالً شيشه(  اشتعال ابلق

 .شود بيني زير پيش ترتيب بايد بهانفجار  هاي دريچه سطح

  . است شده هساخت قوي مسلح ز بتنا كه هايي فضا در ساختمان متر مكعب ٢٤ براي متر مربع يك - الف 
  . است شده ساخته ضعيف مسلح ز بتنا كه هايي در ساختمان متر مكعب ٢٠ براي متر مربع يك - ب
 . سبك هاي فضا در ساختمان متر مكعب ١٥ براي متر مربع يك - ج 

                                            :شود بايد مي ا انبار و يا مصرفو ي انفجار تهيه و مواد قابل اشتعال مواد قابل در آن كه هايي اطاق كف 
  .نفوذ باشد و غير قابل اشتعال غير قابل - الف 
 .نشود توليد جرقه موجب آن اشياء روي يا اصطكاك سقوط باشد كه شده ساخته از مواد و مصالحي - ب 

v يا     كافي خروجي هاي راهدشودباي مي داده و انتقال ا نقليو  انفجار توليد و يا مصرف يا مواد قابل اشتعال مواد قابل ها كه از كارگاه در نقاطي
  .دهند نجات  دارند بتوانند خود را  بكار اشتغال قسمت در آن كه بروز خطر افرادي شود تا در مواقع بيني پيش متناسب در نقاط الزم  وسايل

در معبرها  هيچوجه باز گردد و به خارج به باشد كه تهداش و درهايي بوده دو معبر خروجي شامل فرار بايد الاقل وسايل اين  - تبصره 
 .باشد  وجود نداشته مانعي

  ايمني ساختمان    
  :نرده حفاظتي بايد از جنس مقاوم و محکم بوده و داراي مشخصات فني زير باشد

v مطابق با استاندارد هاي ملي باشد 

v سانتيمتر باشد  ٢٠٠فواصل پايه عمودي از يکديگر حداکثر 

v  سانتيمتر باشد ٨فاصله اولين ميله طولي در نرده راه پله از کف حداکثر. 

v  از ميله فوقاني و تحتاني براي استحکام استفاده شود. 

v عاري از هرگونه تراشه ، براده ، لبه تيز و برنده روي سطوح نرده باشد. 

v    سانتيمتر باشد ١١٠و حداکثر  ٩٠ارتفاع آن براي پرتگاهها حداقل. 

v باشد سانتيمتر مي ٩٤و حداکثر  ٨٥پلکان حداقل  ارتفاع نرده در. 

v  سانتيمتر باشد ٥٠فاصله ميله مياني از کف بايد حداقل. 

v  نيوتن باشد ٩٠٠قادر به تحمل نيروهاي وارد حداقل.   
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کف پلکان بايد از مصالحي ساخته شده باشد که متناسب با نوع محل و شرايط اقليمي بوده و در هنگام برودت هوا   
 .زدگي کف پله جلوگيري بعمل آورد از يخ

 : مشخصات فني پلکان به غير از امدادي و سرويس بايد مطابق با موارد زير باشد

v  سانتيمتر باشد  ٣٣کف پلکان بايد حداقل. 

v    سانتيمتر باشد ٢٠و حداکثر  ١٤ارتفاع پله بايد حداقل . 

v   متناسب با عرض پلکان داشته باشدسانتيمتر در جهت پلکان يا بيشتر ١١٠عرض پاگرد بايد در حدود ، 

v   سانتيمتر كمتر باشد ٩٠مورد از  ها نبايد در هيچ  پلكان عرض. 

v  درجه باشد ٥٠درجه و بيش از  ٣٠شيب راه پله نبايد كمتر از. 

v  ميليمتر باشد ٦يا عرض كف پله در يك راه پله نبايد بيش از ) پاخور(تغييرات ارتفاع پيشاني. 

 
  :و فرار بايد مطابق با موارد زير باشد پلکان سرويس، امداد

v  سانتيمتر باشد ١٥حداقل عرض کف پله. 

v   درجه باشد ٦٠شيب پلکان حداکثر. 

v   در محل هاي مناسب بصورت ايمن نصب گردد 

v    سانتيمتر باشد ٥٥حداقل عرض پلکان مذکور بايد. 

v  متر تجاوز نمايد ٧/٣اختالف سطح بين دو پاگرد نبايد از . 

v ک پلکان بايد داراي عرض و ارتفاع مساوي باشدپله هاي ي.  

v مالً ايمن نصب و اجراء شده باشدگردند بايد بصورت كا پاگرد يا سكوها و كف پله هايي كه با صفحات فلزي اجراء مي. 

v  گاه بايد به نرده در صورت وجود لبه كناري پرت) هركدام كه كمتر باشد(سانتيمتر  ٧٦راه پله با بيش از چهار پله و يا حداقل ارتفاع
  .دستي مناسب محفوظ گردد

v  رسد داراي نرده حفاظتي مناسب باشد سانتيمتر مي ١٥راه پله مارپيچي بايد در سمتي كه عرض كف پله به كمتر از. 

v   عرض در بازشو در نظر گرفته شود سانتيمتر بيشتر از 50در صورت وجود بازشو به پاگرد، عرض پاگرد بايد حداقل. 

v   ميليمتر تجاوز نمايد تا اشياء متفرقه امکان  ١١هاي آن نبايد از  اند ابعاد چشمه سکوهايي که از مصالح مشبک ساخته شدهپلکان و
  .سقوط از آن را نداشته باشد

v  مجهز  ماده طبق  دستي نرده وسيله  به  هم  بسته  و در سمت  نرده  با يك پرتگاه  سانتيمتر بايد در سمت  ١١٠از  بيش با عرض پلكان
 . گردند

v  نيز مجهز باشد دستي ميانه  نرده به يك  كناري  هاي سانتيمتر بايد عالوه بر نرده ٢٢٥از  بيش عرض  با  پلكان. 

v از سطح ديوار يا  اعم برخورد با موانعي بدون  آزادانه  دست شود كه ساخته  شود بايد طوري مي ديوار نصب  به  آن هاي  پايه كه  دستي  نرده
 .سانتيمتر باز باشد و ديوار بايد حداقل  دستي  نرده سانتيمتر و بين  ٢٠٠ها از يكديگر  پايه كند حداكثر فاصله  حركت ده كنار نر

v  در مورد  كه  شرائطي ها بايد با كليه  رمپ اين .  است درجه ١٠افراد  مورد استفاده ) دار شيب راهروهاي(رمپ  مجاز براي حداكثر شيب
 .باشد داشته  مطابقت و غيره  و نرده و عرض ساختمان  شود از حيث ها منظور مي پلكان
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v  پاگرد كمتر  با سطح  سانتيمتر و فاصله  ٣٠از  آنها بيش  پهناي  كه  شود در صورتي  باز مي پلكان  در پاگردهاي  كه  هايي  پنجره ورودي
 .شوند حفاظت نرده  وسيله  به  سانتيمتر باشد بايد ٩٠از 

v کارگاه که از سطح زمين يا کف طبقات ارتفاع داشته و الزم است کارگران هر چند به صورت موقت در آن محل  هايي از قسمت
 .فعاليت داشته باشند بايد راه دسترسي مناسب نظير پلکان، نردبان و نظاير آن تعبيه گردد

v سانتيمتر باشد ٦٠ر از آالت، تأسيسات، انبوه مواد و تعميرات نبايد کمت رو بين ماشين عرض گذرگاههاي آدم. 

v   ه رار دارند بايد از دو طرف بوسيلآالت و نوارهاي متحرک ق تمامي معابر، راهروها و جايگاههاي کار که روي دستگاه، ماشين
 .هاي حفاظتي ايمن گردند نرده

v  ن بايد بصورت مرتب از برف و يخ پاک هاي فرار، معابر پياده، راهروهاي سر باز و نظاير آ پله ها، راه زننده پلکان گير و يخ سطوح برف
 .زدگي اين سطوح گردد گرديده و يا با مصالحي ساخته شوند که مانع از هرگونه يخ

v  هاي آن  هايي که احتمال انفجار در آنها وجود دارد بايد در مقابل انفجار مقاوم و مستحکم بوده و شيشه ها و محيط در و پنجره اتاق
  .زشوي آن به سمت خارج باشداز نوع ضد انفجار بوده و با

v  هاي سربي با ضخامت مناسب مطابق با مقررات  برداري با اشعه ايکس وجود دارد بايد با ورق هايي که در آنها فعاليت عکس اتاق
  .مراجع ذيصالح پوشيده گردد

  
 ايمني در تعميرگاه ماشين آالت

  :سرويس چاله
 
v باشد برخوردار كافي ديد از كارگر كه نحوي به هبود ثابت نوع از بايد سرويس چاله داخل وشنايير. 

v است الزامي سرويس چاله داخل به خودرو سقوط از جلوگيري منظور به سرويس چاله دهانه اطراف در آستانه نصب. 

v است ممنوع سرويس چاله داخل در غيرضرور اشياء و وسايل كردن انبار و قراردادن. 

v باشد نظافت و شستشو قابل آساني به كه شود ساخته مصالحي از بايد سرويس چاله بدنه. 

v باشد فاضالب تخليه دريچه و كفشوي داراي بايد سرويس چاله كف. 

v است ممنوع سرويس چاله داخل در انفجار و اشتعال قابل مواد قراردادن. 

v باشد سرويس چاله از مجزا بايد هوا كمپرسور قرارگيري محل. 

v نكند برخورد آن بدنه با خودرو زير در حركت يا خروج و ورود زمان در كارگر كه شود طراحي طوري بايد سرويس چاله ابعاد. 

v باشد مناسب درپوش به مجهز بايد سرويس چاله دهانه. 

v نمود مناسب پلكان تعبيه به اقدام طرف دو هر در بايد سرويس چاله داخل به كارگران خروج و ورود منظور به 

v است الزامي سرويس چاله جلوي در وخودر انحراف از جلوگيري براي آينه نصب. 

v باشد سوخته روغن انتقال لوله و تخليه شير داراي بايد روغن تخليه مخزن. 

v در همچنين و سرويس چاله سقف، روي بر ها جعبه و ها كارتن ضايعاتي، و فرسوده قطعات يدكي، لوازم و مواد كردن انبار 

 .است ممنوع تعميرگاه محوطه

v باشد داشته قرار مناسب محل در بايد تعميرگاه در استفاده مورد تجهيزات و وسايل كليه . 
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v است ممنوع عنوان هر تحت بسته طهاي محي در احتراقي موتورهاي گذاشتن روشن. 

v كارگاه داخل در استاندارد غير بخاريهاي از استفاده همچنين و گرمايش عنوان به باز شعله و آتش افروختن دخانيات، استعمال 

 .است ممنوع

v باشند محفوظ ضربه و جرقه شعله، حرارت، از كه شوند نگهداري مكاني در بايد اشتغال قابل مواد ديگر و روغن بنزين، ظروف. 

v باشد مقاوم شدن سوراخ يا و شكستن حرارت، برابر در و بوده مستحكم و بسته در بايد اشتعال قابل مواد نگهداري ظروف.  
v باشد مي ممنوع كارگاه ديواره و وكف كار لباس بدن، اعضاي خودرو، قطعات ويشستش جهت اشتعال قابل مواد از استفاده. 

v شود تجهيز موثر زمين به اتصال سيستم به بايد الكتريكي تاسيسات همچنين و فلزي تجهيزات و وسايل كليه بدنه. 

v نمود خارج كار محل از را انفجار و اشتعال قابل مواد بايد جوشكاري عمليات انجام از قبل .  
v نمود اقدام باطري هاي ت بس جداكردن به نسبت بايستي مكانيكي و نقاشي صافكاري، جوشكاري، عمليات انجام زمان در. 

v است ممنوع استاندارد غير استيلن مولدهاي از استفاده جوشكاري عمليات در. 

v نمود استفاده آن مخصوص فندك از بايد جوشكاري پيك سر كردن روشن براي. 

v است ممنوع جوشكاري ايمني اصول رعايت بدون انفجار و اشتعال قابل مواد خازنم و باك جوشكاري.  
  

  ايمني ديگ هاي بخار 
  

بخار گذشته از  يگهايتوجه داشت که د يستياد اما بايار زيع بسياج به بخار حاصل از آنها در صنايبخار به جهت احت يگهايکاربرد د
 يرا در پ يو مال يجان يامدهايا پيار خطرناک بوده و مهلک ي، بسيمنيموارد ا يکسريت يتوانند در صورت عدم رعا يد خود ميفوا

  :باشديل ميبخار بشرح ذ يگهايباشد، علل انفجار د يل مينگونه وساين حوادث ايعترياز شا يکيبخار  يگهايداشته باشند که انفجارات د
v است که در طول زمان بر جداره ظرف خود  يب مصرفبودن آ يديا اسيگ از داخل که بعلت مواد موجود در آب يفلز د يخوردگ

 .گردند يو انفجار آن م ياثر گذاشته و باعث خوردگ

v بخار  يهاد يالوله هايگ ين امالح در درون دياز امالح موجود در آب که ا ياز رسوبات که ناش يمين شدن قشر نسبتاً ضخيته نش
گ گشته و از يدن حرارت به آب درون ديباعث نرس يد که از طرفينما يرا م يميجاد قشر نسبتاً ضخيبه مرور زمان رسوب کرده ا

  .گردديو بروز انفجار م يهاد يگر موجب ومسدود شدن لوله هايطرف د
  

  »بخار  يگهايدر رابطه با د يمنيموارد ا« 
  

v آن گرفته شده باشد يفاقد امالح مختلف بوده و باصطالح سخت يستيبخار با يگهايآب مورد استفاده در د. 

v م با يم شسته شود چون کلرورسديمانند کلرورسد يکبار توسط امالحيره هر چند مدت يو غ يهاد يبخار و لوله ها يگهايد
ست و بصورت محلول در آب يد که رسوب نينما يم ميم و کربنات سديد کلرور کلسيب شده توليگ ترکين شده ديرسوبات ته نش

 يرا م) NaOH(د سود سوزآور يه شده توليم در حرارت باال تجزيشد چون کلرورسدباال با يليگ خيد يدما يستيباشد اما نبا يم
اد شده را يرا مشکل يباشد ز يم بهتر مين نظر استفاده از فسفات سديگ شود از ايجاد ترک در ديد که ممکن است باعث اينما

 .ندارد
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v آب و  يکنترل سخت)PH (بخار يگهايه ديآن در تغذ 

v ق گماشتن مسئول مطلع جهت آنهايبخار از طر يگهايدائم به د يدگيرس 

v نان باشديچه سوپاپ اطميمجهز به فشارسنج و حرارت سنج سالم و در يستيبخار با يگهايد. 

v د منظور از استفاده از دو شناور ياپراتور مشخص نما يگ را براياز دو شناور استفاده شود تا ارتفاع آب در د يستيبخار با يگهايدر د
ن يگ نشان بدهند از ايا سطح آنرا در ديان آب يگر بتواند جريکار نکرد شناور د ياز شناورها به علل يکيت که اگر ن لحاظ اسيبه ا

ا زنگ خطر ارتباط داشته باشد تا در صورت باال رفتن سطح آب از حد مجاز بتوانند اپراتور مربوطه يبه آالرم  يستيگذشته شناور با
 .نديرا خبر نما

ه يتوسط تعب يستيداغ کوره وجود دارد و با يان سوخت ادامه داشته که امکان انفجار در فضايمشعل، جر در صورت خاموش شدن
  .ان سوخت گردديدر کوره در صورت خاموش شدن مشعل جر يکيچشم الکتر

  
  ايمني كپسول هاي اكسيژن

  
اكسيژن خالص كه .يژن بسيار واكنش پذير استاكس.رفتار اكسيژن با هوا، هواي فشرده، نيتروژن وديگر گازهاي خنثي متفاوت مي باشد

ساير مواد ممكن است در .بصورت فشرده در سيلندر ذخيره مي شود مي تواند شديداً با بعضي از مواد مانند روغن و گريس واكنش دهد
جاورت با اكسيژن در م  تقريباً اكثر مواد شامل منسوجات،الستيكها و حتي فلزات. مجاورت اكسيژن دچار حريق خود به خودي شوند

 .شديداً مشتعل مي شوند

  .مي باشد  به شرح ذيل .عوامل اصلي كه مي تواند موجب حريق و انفجار در هنگام استفاده از اكسيژن گردد 
v باالتر رفتن ميزان اكسيژن در محيط بواسطه نشت از تجهيزات 

v  استفاده از موادي كه با اكسيژن سازگار نيستند. 

v  تجهيزاتي كه براي كار با اكسيژن طراحي نشده اند استفاده از اكسيژن در. 

v  بهره برداري نادرست از تجهيزات حاوي اكسيژن 

 

  :ناشي از عوامل زير باشد  اشباع اكسيژن مي تواند
  
v نشت اكسيژن ازشلنگها، لوله ها و شيرهاي معيوب ونامرغوب 

v نشت از طريق اتصاالت نامرغوب 

v  باز بودن عمدي يا تصادفي شيرها 

v  ه نشدن صحيح شيرها بعد از استفادهبست 

v   استفاده بيش از نياز از اكسيژن در جوشكاري ،برشكاري و... 

v  تهويه ضعيف مكاني كه در آن از اكسيژن استفاده مي شود. 

v تهويه يا خنك نمودن فضاها و مكانهاي بسته 

v   گردگيري دستگاه ها ،ماشين آالت و لباس ها 
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v ضمناً . و شعله هاي باز خاموش شود  سيژن باشد استفاده از اكسيژن بايد متوقف شده ، سيگار اگر اشباع اكسيژن ناشي از نشت اك
اين احتمال وجود دارد كه اكسيژن در سطح لباس ها .عالوه بر تهويه محل نسبت به شناسايي محل نشت و تعمير آن اقدام گردد

تن بيرون آورده ، در فضاي باز و در معرض هواي آزاد  اگر به اين موضوع مشكوك هستيد بهتر است لباس ها را از. نفود كند
 .قراردهيد

v   رخ  برخي از حوادث خطرناك ناشي از اكسيژن در اثر آسيب ديدن شيلنگ اكسيژن ونشت در فضاهاي بسته در زمان جوشكاري
    .  گردداكسيژن لباس كارگران ناگهان آتش گرفته موجب مصدوميتهاي وخيم مي   در اثر اشباع.مي دهد

v ممكن است اكسيژن با استفاده از شيلنگ به محل كار انتقال . كپسولهاي اكسيژن نبايد بداخل فضاهاي بسته برده شود  

v    در جاهايي كه خطر اشباع اكسيژن زياد است مانند فضاهاي بسته يا اتاق هايي كه بخوبي تهويه نمي شوند ،استفاده از تجهيزات       
 .ه مي گرددتشخيص دهنده اكسيژن توصي

v   استفاده نكنيد  هرگز از مواد ناسازگار با اكسيژن  
حريق   ساير مواد نيز ممكن دچار .فشار واكنشهاي احتراقي مي دهند  بعضي از مواد در زمان تماس با اكسيژن خالص تحت(        

  ).به اين گونه مواد ، مواد ناسازگار با اكسيژن مي گويند. خودبه خودي شوند
  

  :گام تعويض قطعات زير بايد دقت الزم صورت گيرددر هن   
  :واشرها

  .در حال حاضر صدها نوع واشر از جنس الستيك وجود دارد كه سازگار با اكسيژن نيستند
  :فلزات

  .بسياري از فلزات و آلياژها براي استفاده با اكسيژن مناسب نيستند 
  :رگالتورهاي فشار شكن

  . رگالتور از فشارداخلي يك سيلندر پر از اكسيژن كمتر نباشد شما بايد مطمئن باشيد كه توان فشار
  :شيلنگ اكسيژن

  BS EN 739و BS EN 559شيلنگهاي قابل انعطاف اكسيژن كه براي جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرد بايد با استــــاندارد 
  .مطابقت داشته باشد

     :روان كننده ها
تنها بايد از روان كنندهايي كه براي كار با اكسيژن ساخته شده و از طرف سازندگان .ب كرد معموالً بايداز روان كننده ها اجتنا

  .تجهيزات توصيه مي شود، مي توان استفاده كرد
v  شما بايد هميشه از طراحي،ساخت،نصب و داير نمودن سيستمهاي اكسيژن تحت فشار تحت نظر افراد ذيصالح كه اطالعات

 .مطمئن باشيد. تخصصي در اين زمينه دارند

v بر روي همه دستگاه ها و تجهيزات اكسيژن بايد نوع گاز و روش ايمن كار درج شود. 

v تجهيزاتي كه براي كار با آن طراحي نشده اند، استفاده نكنيد  هرگز از اكسيژن با 

v رده يا نيتروژن بسياري از حوادث خطرناك در زماني رخ مي دهد كه از اكسيژن بجاي گاز هاي ديگر مانند هوا ، هواي فش
 استفاده مي شود



 

[17] 
 

v در مجاور روغن ها و گريسها، واكنشهاي انفجاري خواهد شد  اكسيژن. 

v در هنگام كار با سيلندر احتياط الزم صورت گرفته ، از چرخ دستي هايي كه به اين منظور ساخته شده استفاده گــــردد. 

v ري از سقوط مهار شودبااستفاده از زنجير يا تجهيزات ديگر، سيلندرها براي جلوگي. 

v در مواقعي كه مورد استفاده قرار نميگيرد بخوبي تهويه گردد و ازمواد قابل احتراق دور نگه   محل نگهداري سيلندرهاي اكسيژن
 .ضمناً نسبت به جدانمودن كپسولهاي اكسيژن از كپسولهاي حاوي گازهاي قابل اشتعال اقدام گردد. *داشته شود

v خصوصاً شير هاي سيلندر هاي اكسيژن منجر به خروج سريع اكسيژن در يك لحظه  بازكردن سريع . يدشيرها را آهسته باز كن
عالوه بر آن در . در اثر برخورد و ضربه مولكول هاي اكسيژن بهم و اصطكاك ايجاد شده ،گرما توليد مي شود. خواهد شد

. روي سيلندرهاي اكسيژن نصب مي شوند  شار كه بروجود داشته باشد مانند رگالتورهاي تنظيم ف صورتي در سيستم مانعي 
  .كه در هردو صورت حريق از پيامدهاي آن خواهد بود. گرما بواسطه متراكم شدن اكسيژن ايجاد خواهد شد 

v قبل از بازكردن شير سيلندر اكسيژن،   اطمينان از بازبودن كامل پيچ تنظيم فشار رگالتور براي اينكه شير خروجي رگالتور
  .بازمي شود  مخصوصاً زماني كه شير كپسول اكسيژن براي اولين بار پس از تعويض كپسول. باشد بسته 

v براي قطع . اطمينان از بسته بودن شير سيلندر و قطع بودن جريان اكسيژن از منبع تغذيه، در زماني كه كار متوقف است
براي قطع   چ خوردگي در لوله هاي قابل انعطاف اكسيژنضمناًايجاد پي. نمودن گاز از منبع تغذيه از شتاب زدگي پرهيز گردد

 . ممنوع است)سر پيك جوشكاري(جريان به منظور تعويض تجهيزات 

v اسپري هاي اختصاصي يا محلول مايعات   با استفاده از. از شيلنگها و ديگر تجهيزات جوشكاري در شرايط خوب نگهداري شود
البته صابون يا مايع مورد استفاده براي تهيه .سيژن از تجهيزات اقدام كردشوينده مي توان براحتي نسبت به تست نشتي اك

 .محلول نبايد حاوي روغن باشد

v آلودگي تجهيزات با گرد وغبار،ماسه،روغن ها و گريسها باعث ايجاد پتانسيل حريق .تجهيزات اكسيژن را هميشه تميز نگهداريد
 . مي گردد

v   قرار دارند لذا باتميز نگه داشتن آنها ،اقدامات احتياطي الزم صورت پذيردتجهيزات پرتابل بيشتر در معرض آلودگي. 

v  استفاده كنيد) مانند نصب رگالتور فشار و انجام اتصاالت(از دستكش و دستمال هاي تميز براي نصب تجهيزات.  

v  ار حريق مي شودلباسهاي آلوده با مواد روغني مي تواند براحتي دچ. لباس كار مورد استفاده بايد تميز باشد. 

v كنترل كنيد كه كپسولهاي اطفاء حريق در وضعيت خوبي هستند و آماده بكار مي باشند.  

v كنترل كنيد كه راه هاي فرار باز و عاري از وسايل دست و پا گير باشد. 

  
  يو برشکار يجوشکار يمنيدستورالعمل ا

 
  
v لنگها و محکم بودن بستها و فقدان يک، شيز، سر پيها، انبر، پر، کابلها، سوکتيقبل از شروع کار از سالم بودن، دستگاه جوشکار

 . د ياز اتصاالت مطمئن شو ينشت

v  نر، يت( آلوده به مواد قابل اشتعال  يط هايخطرناک همچون مجاورت مخازن و مح يدر مکان ها يو برشکار يجوشکار يبرا
 .باشد يم يمنياداره ا از)ت يصدور پرم(از به صدور پروانهين...) ل وين، روغن، گازوئيبنز
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v  ديهنگام کار در ارتفاع خود را در مقابل خطر سقوط محافظت کن. 

v  آب و )ازت( يخنث يعات قابل اشتعال آنها را با استفاده از گازهايما يا ظروف حاويمخازن، بشکه ها  يقبل از جوشکار ، ...
 .دينمائ يز نموده و اقدام به جوشکاريتم

v دياطفاء آنها اطالع حاصل نمائ ين مواد مجاور و روشهايمواد قابل اشتعال مخازن و همچنت ياز ماه يقبل از جوشکار. 

v ديع از آن استفاده نمائيد تا در زمان بروز حادثه سريمستقر کن يکپسول آتش نشان يدر محل جوشکار. 

v  ان، نوع جوش و يشدت جرمتناسب با  يرگيبا درجه مناسب ت يا نقاب جوشکاريمناسب شامل ماسک  يل حفاظت فردياز وسا
، کفش  شده ي، ساق بند و گتر از چرم دباغ يش بند و دستکش اشبالتي، پيبرشکار يبرا يمنينک ايا عي يالکترود جوشکار

 يدن لباسهايعدم پوش. (دييقه آنها کامال بسته باشد استفاده نمايکه  ي، و لباسها يمناسب جوشکار يو ماسک تنفس يمنيا
 )نيسر آست يدارا

v  دياز آنها کوشا باش يو نگهدار يل حفاظت فردياستفاده مناسب از وسا در. 

v  ماسک  يعالمت اشباع شدگ(  يد ماسک تنفسيا اتمام عمر مفيو يل حفاظتيب و نقص در وسايدر صورت بروز هر گونه ع
 .دي، موضوع را به سرپرست مربوطه اطالع ده) باشد ي،مشکل شدن تنفس م يتنفس

v د يق انبر را با دست برهنه لمس نکنيبدون عا يهاهرگز الکترود و قسمت . 

v  ديينان حاصل نماياطم يه عموميستم تهويسر بسته از روشن بودن س يدر سالن و فضا يدر هنگام جوشکار. 

v  د يياستفاده نما ينده ها از منطقه تنفسيستم دمنده جهت دور کردن آاليبسته از س يدر لوله ها و فضاها يدر هنگام جوشکار
خطرناک انجام  يدر هنگام کار در مکان ها يگريکار را با حضور فرد د" د و حتمايستيستم دمنده باير جهت پشت به سو د
 .ديده

v   دينمائ يپاکساز ير حاللها قبل از جوشکاريها ، روغن ها ، رنگها و سا يسطوح کار رااز چرب. 

v   ديستيبه باد باو در جهت پشت  آزاد اطالع يدر هوا ياز جهت وزش باد درجوشکار. 

v    دين نمائيرا اتصال به زم يزات مورد جوشکاريو تجه يجوشکار ين هاو ترانسفورماتورهايماش يفلز يا بدنه هايمحفظه. 

v   ق باشدين عايبه ماش يمدار جوشکار يمحل اتصال کابل ها. ق باشديکامال عا يدسته انبر الکترود جوشکار. 

v  لن را از ياست يا ستون مهار نموده و کپسولهايوار يبه د يت عمودير در وضعيا زنجيه لن را با تسميژن و استياکس يکپسولها
 .ديد دور نگه داريم خورشيو نور مستق حرارت

v    ديت نمائيلن را رعايژن و استياکس يو محل کپسولها ين محل جوشکاريب) متر  ٥تا  ٤( فاصله مجاز. 

v   دينمائ"  يخوددار" " ژن جداياکس يم و رگالژ کپسول هايتنظل يا وسايسوپاپ ها، فشارسنج ها  يس کارياز گر. 

v  ديباشند استفاده نکن يم مس يدرصد باال يکه دارا يقطعات يبرشکار يلن برايهرگز از گاز است . 

v   نموده و در  يان کار آنها را به طور مرتب جمع آوريد و پس از پاير محافظت کنيو غ يکيلنگها را در مقابل ضربات مکانيش
 .ديمحل مناسب قرار ده

v   ديکپسولها را ببند يبر رو يو عدم استفاده از کپسولها سرپوش حفاظت ييهنگام جابجا. 

v   ،دينمائ يتحت فشار خوددار دن، غلتاندن و وارد کردن ضربه به مخازنيکش از پرتاب. 

v   بدون دستکش به ) شوند  يسط مکه به سرعت منب يگازها( لن و آرگن ياست يق کپسولهايبدون عا يقسمتها از تماس با
 .دينمائ ياعضاء خوددار يجاد سرمازدگيعلت ا
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v بازو بسته کردن  يد و از آچار براينکار را به صورت آهسته انجام دهير کپسولها را با دست انجام داده و ايبستن و باز کردن ش
 .ديآنها استفاده نکن

v  ا کاغذ مشتعل جهت روشن کردن مشعل يت يهرگز از کبراستفاده نموده و يروشن کردن مشعل جوشکار ياز فندک برا
 .دياستفاده نکن

v  گرم وباز کردن آن استفاده  يا شن داغ برايسه آب گرم ياز ک د ويزيبپره لنيخ زده استي ير خروجيک کردن شعله به شياز نزد
 .دينمائ

v  دينمائ يگار در هنگام کار خودداريدن سيدن و کشياز خوردن ، آشام. 

v  ديانه انجام دهيرا به صورت سال يرومتريواسپ ياپتومتر يوره انات ديمعا.  
 

  آسانسور چاه ساختمان
 تاسيسات مكانيكي)الف

 .باشد نداشته ديگري خروجي زير موارد بجز و بوده بسته ارتفاع سراسر در بايد آسانسور چاه

v طبقات درهاي 

v بازدي هاي دريچه و اضطراري درهاي ، بازرسي درهاي 

v سوزي آتش هنگام در دود و گاز جخرو هاي دريچه 

v تهويه هاي دريچه 

v فلكه اتاقهاي يا موتورخانه و چاه بين دائمي باز سوراخهاي 

 و بوده كامل استحكام داراي ساختمان ملي مقررات در مندرج موارد با مطابق بايست مي آسانسور چاه كف و سقف ، ها ديواره كليه   
 .گردد لحاظ معلق بارهاي نيز و متحرك و ثابت اشياء ايباره از ناشي فشار تحمل آن محاسبات در

v      بازرسان  درخواست ودرصورت بوده ساختمان به مربوط مدارك ساير و ها نقشه ضميمه بايست مي مذكور فني محاسبات 

  .گردد ارائه ايشان به كار
v مي  وارد آسانسور چاه سقف بر ، آن ظرفيت بعالوه آسانسور معلق تجهيزات و ثابت قطعات ديناميك و استاتيك بارهاي كل 

 پيشآمدي.گردد ملحوظ چاه وسقف سازه ساخت و طراحي هنگام در بايست مي سقف اين به وارده نيروهاي لذا ، شود

  حفاظ برمقررات

v مي  ها گير ضربه با كابين برخورد نيز و آسانسور ترمز و ازحركت وارد ضربات نيز و موتور ارتعاش از ناشي ديناميكي تاثيرات 

 .شود گرفته نظر در آسانسور نگهدارنده سازه ساخت و طراحي در بايست

v گردد لحاظ آسانسور نگهدارنده سازه ساخت و طراحي در بايست مي زلزله از ناشي خطر. 

v از خطرناك گازهاي حرارت اثر در و شده ساخته آتش برابر در مقاوم مصالح از سراسري تيغه يك از بايد آسانسور چاه ديواره 

 .نگردد متصاعد آنها

v      شود پوشانده ننمايد غبار و گرد ايجاد كه مناسب مصالح با بايد آسانسور چاه ديواره داخلي سطح. 

v باشد متركمتر ميلي 50 از نبايد تعادل وزنه و كابين بين فاصله همچنين و آسانسور چاه و كابين ديوار بين فاصله. 
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v هيچ در آسانسور چاه سقف با كابين باالي فاصله توقفگاه باالترين در كه شود گرفته رنظ در اي گونه به بايد باالسري فاصله 

  .نباشد متر ميلي 800 از كمتر صورت
 
 الكتريكي تاسيسات ) ب

 
v باشد مصرفي ولتاژ با متناسب و استاندارد نوع از بايست مي آسانسور الكتريكي تاسيسات اجزاي تمامي. 

v بايست مي گيرند قرار آزمايش مورد يا و تنظيم بودن برقدار زمان در است الزم كه آسانسور الكتريكي تاسيسات از قسمتهايي 

 تعميركار حضور جهت نياز مورد نقاط در ايمن كار فضاي و بوده ميسر آساني به آنها به دسترسي كه شوند نصب اي بگونه

 .باشد داشته وجود مجاز

v كار هنگام در تا گردد معين شده شناخته برچسبهاي و عالئم از استفاده با ستباي مي الكتريكي تاسيسات اجزاي و مدارها كليه 

 .برساند صفر به االمكان حتي را احتمالي اشتباهات خطر قسمتها اين روي بر

v كه باشد اي بگونه بايست مي وسايل اين آسانسور الكتريكي تاسيسات در دستي الكتريكي فرمان وسايل از استفاده صورت در 

 بصورتي گردد قفل بخش اطمينان بطور دستي فرمان كليدهاي همچنين ، باشد نداشته وجود آنها تصادفي اندازي اهر امكان

 .نمايند استفاده ازآن و كرده باز را آن قفل بتوانند صالح ذي اشخاص فقط كه

v نمايد خطر متوجه را قهمتفر اشخاص تا باشد دهنده هشدار عالئم و برچسب داراي بايست مي دستي الكتريكي فرمان وسايل. 

v كابلهاي و چاه روشنايي سيستم و كشي سيم بجز آسانسور چاه در ديگر تجهيزات و سيم ، كابل ، لوله هرگونه عبور و نصب 

 . باشد مي ممنوع آسانسور چاه داخل در آسانسور برق مخصوص

v نوع از اينكه مگر شده داده قرار لزيف هاي لوله در بايد آسانسور كابين برق مخصوص هاي سيم بجز برق هاي سيم كليه 

 *.باشد مسلح كابلهاي

v يا فيوزها ، جريان حامل سيمهاي كوتاه اتصال و سوزي آتش اثر در چنانچه تا باشد مستقل بايد آسانسور براي برق تغذيه كابل 
 .باشد فعال و متصل همچنان آسانسور برق سيستم ، نمايند قطع را ساختمان از قسمتهايي برق جريان ، حفاظتي كليدهاي

v گردد تامين مناسب نحو به بايد آسانسور چاه روشنايي. 

v منظور به آسانسور تغذيه مدار قطع صورت در كه شود گرفته نظر در طوري بايد پريزها و روشنايي سيستم تغذيه مدارهاي 

 .بماند برقرار آنها تغذيه مدار ديگر موارد و احتمالي تعميرات

v يك داراي زمين بااتصال الكتريكي تاسيسات ايمني نامه آيين اساس بر بايد آسانسور الكتريكي هاي دستگاه و تجهيزات كليه 

  .باشد موثر زمين اتصال
 
 آسانسور چاه تهويه )ج

 
v تخليه موتورخانه ازطريق يا مستقيما بايد باشد داشته امتداد طبقه دو از بيش و داده جاي خود در را آسانسور كه چاهي هواي 

 .باشد آسانسور چاه مقطع مساحت درصد يك از كمتر نبايد هوا تخليه دريچه مساحت ، گردد

v نمايد جلوگيري چاه به مشابه موارد ديگر و پرندگان ، برف ، باران نفوذ از كه شود محافظت نحوي به بايد تخليه دريچه. 
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v باشد داشته وجود هوا تخليه ارتباط آنها بين نبايد آسانسورها تعدد صورت در. 

v نمايد عمل دستي صورت به بايد هوا تخليه ريچهد. 

v باشد ساختمان هواي تخليه وسيله نبايد آسانسور چاه. 

v  چاه درون به آتش از ناشي گازهاي و دود احتمالي نفوذ و سوزي آتش بروز زمان در تازه هواي تامين و چاه تهويه منظور به ، 
 قرار استفاده مورد لزوم زمان در تا تعبيه مخصوص و مناسب واييه داكت همكف طبقه در يا نقطه ترين پايين در ضروريست

 .گيرد

v عمل به جلوگيري آسانسور چاه به آن طريق از حيوانات يا و افراد ورود از تا شود محفوظ نحوي به بايد شده ياد هوايي داكت 

 .آيد

v بازديد و اضطراري هاي ،دريچه طبقات درهاي 

v بصورت درها اين ، باشد درطبقه داراي بايد آسانسور چاه ، تركيبي و باركش ، بر نفر هايآسانسور كابين هاي توقفگاه كليه در 

 .بود خواهد دو اين از تركيبي يا كشويي يا معمولي

v  باشد متر 2 بايد عادي ورود براي طبقات در كابين ورودي مفيد ارتفاع حداقل. 

v الزم تمهيدات آنكه مگر باشد بيشتر طرف هر از كابين درب عرض از متر ميلي 50 از بيشتر نبايد طبقات درهاي مفيد عرض 

 .آيد بعمل احتمالي مخاطرات از پيشگيري جهت

v هيچ و پوشانده سقف تا كف از را چاه دهانه تمام بودن بسته موقع در و شده نصب اصولي صورت به بايست مي طبقات درهاي 

 .باشد نداشته معمول غير باز جاي يا شكاف گونه

v  نشوند باز كليد بدون بيرون ازسمت كه باشد اي بگونه بايد آسانسور چاه اضطراري هاي دريچه و درها شدن بسته و باز نحوه 

 ، شوند بسته و باز كليد به نياز بدن و راحتي به داخل از ولي

v شدن باز صورت در كه اي بگونه ، باشد درآمده اينترالك صورت به آسانسور فرمان مدار با ها دريچه و درها اين قفل همچنين 

  حفاظتي برمقررات درآمدي پيش.گردد متوقف آسانسور عادي كاركرد ها دريچه يا درها

v شود محافظت ، نمايد مختل را آن مناسب كاركرد تواند مي كه ، خاك و گرد شدن جمع خطر برابر در بايد قفل . 

v به خود صورت به بايد درب ، باشد نداشته وجود تطبقا درب داشتن نگه باز براي مانعي چنانچه اضطراري، نمودن باز از پس 

 .شود قفل و بسته خود

v 35 ماده در مندرج شرايط با مطابق ايمني قفل به و بوده آسانسور چاه بيرون سمت به بايد ها دريچه و درها اين بازشوي 

 .باشد مجهز

v داراري طبقات درهاي وهمانند بوده زنهرو هرگونه فاقد بايد بازديد هاي دريچه نيز و اضطراري درهاي ، بازرسي درهاي 

 .باشد مناسب استحكام

v  نگردد شيء خارجي هرگونه يا لباس ، دست ناخواسته كردن گير سبب كه باشد اي بگونه بايد طبقات درهاي. 

v باشد بيشتر متر ميلي 20 از نبايد طبقات در و كابين در بين فاصله. 

v باشد مي ممنوع دارد قرار تعادل وزنه كه سمتي در هوا تخليه و اضطراري دريچه ، در هرگونه نصب. 



 

[22] 
 

v  و حريق ، ضربه همچون حوادثي اثر در كه باشد اي بگونه بايد آنها قطعات يا و ها دريچه و درها نصب و ساخت ، طراحي ... 

 .ننمايد سقوط آسانسور چاه داخل به

v  باشد قفل خشب اطمينان بصورت بايد آسانسور از استفاده مواقع در جز طبقات درهاي. 

v از قبل كه نحوي به باشد نامه آيين همين 35 ماده در مندرج شرايط با منطبق و مناسب ايمني قفل داراي بايد طبقات درهاي 

 براي حركت امكان است باز درطبقه كه موقعي تا همچنين و گرديده طبقات درهاي شدن باز از مانع كابين حركت شروع

 .باشد نداشته وجود كابين

v باشد پذير امكان نبايست امدادي مخصوص كليد با جز كابين نبودن موقع در طبقات درهاي مودنن باز. 

v تعبيه آنها از تركيبي يا و لواليي و كشويي درهاي يا قائم يا افقي كشويي نوع از بايد باركش آسانسورهاي براي طبقات درهاي 

 .شود

v  باشد مشخص طبقه هر در كابين بودن كه نحوي هب باشند مريي پنجره به مجهز بايد طبقات لواليي درهاي. 

v درهاي ضروريست سوزي آتش زمان در دودكش به چاه شده تبديل و آسانسور چاه به آتش و دود نفوذ از جلوگيري منظور به 

 .گردد انتخاب آتش گسترش ضد نوع از طبقات

  برمقررات درآمدي پيش

 كابين)د 
 
v دليل به كه صورتي در.بماند باقي تراز آن در بار يا مسافر خروج و ورود حين در و نمايد توقف طبقه هر تراز در بايد كابين 

 مجاز محدوده از و دهد سطح تغيير ، مسافر يا بار شدن زياد يا كم از بعد كابين ديگر دليل هر يا و زياد ارتفاع يا و باال ظرفيت

 .گردد اضافه آسانسور به مجدد شدن طبقه زترا مكانيزم بايد ، گردد خارج هطبق تراز به نسبت متر ميلي 25 

v باشد داشته تكان يا و لرزش حركت هنگام در نبايد كابين. 

v دستورالعمل ، گردند خارج كابين از مسافران تا رساند طبقه نزديكترين به را كابين دستي بطور بتوان بايد برق قطع مواقع در 

 .شدبا شده نصب موتورخانه در بايستي كار اين انجام نحوه

v باشد شده ساخته آسانسور ظرفيت و نوع با متناسب مستحكم فلز جنس از بايد كابين يوك. 

v باشد بيشتر نيوتن 150 از نبايد مسافران يا اشياء به كابين در برخورد از ناشي ضربه. 

v باشد بسته بارگيري و خروج و ورود جهت ضروري هاي دهانه استثناء به طرف همه از بايد آسانسور كابين. 

v را ورودي بازشوي محدوده كامال بايد بودن بسته زمان در درب اين ، گردد مناسب درب به مجهز بايست مي آسانسور كابين 
 بازبودن هنگام در كه اي بگونه ، گردد مجهز نامه آيين اين 35 ماده در مندرج شرايط با مطابق مناسب قفل به و داده پوشش

 .نباشد ميسر درب بازنمودن كابين كامل توقف از قبل تا و نبود ميسر كابين حركت امكان درب

v باشد چهارچوب در مانعي ، شدن بسته هنگام در چنانچه تا شده مجهز مناسب حسگرهاي به بايد آسانسور خودكار هاي درب 

 .نمايد باز مجددا را آن و جلوگيري درب شدن بسته از

v ميلي 20 حداقل فاصله با و كابين كف از متر ميلي 900 ارتفاع در اي دستگيره تركيبي يا و بر مسافر آسانسورهاي كابين در 

 .گردد نصب ديواره از متر
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v هاي دگمه باشد اضطراري توقف و ...) و تلفن( طرفه دو مكالمه وسيله ، اخبار زنگ سيستم به مجهز بايست مي آسانسور 

 .گردد نصب كابين كف از متر ميلي 890 ارتفاع در سيستمها اين به مربوط

v باشد مناسب باطري به مجهز بايست مي دوطرفه مكالمه سيستم و اخبار زنگ تغذيه مدار. 

v گردد منظور كابين براي مناسب و دائم تهويه و روشنايي سيستم ضروريست. 

v باشد لوكس 50 حداقل كابين كف در روشنايي شدت 

v مدت به را واتي يك المپ يك حداقل برق قطع هنگام در و بوده شارژ قابل خودكار بطور كه اضطراري برق منبع يك وجود 

 .است ضروري نگهدارد روشن ساعت يك

v مربع سانتيمتر 30هر كه اي بگونه ، شود گرفته نظر در آسانسور ظرفيت با متناسب بايد كابين كف پوشش استحكام و جنس 

 .باشد داشته را متمركز بار كيلوگرم 250 تحمل توانايي كابين كف از

v خطرناك باشد زوائد فاقد و صاف بايست مي آن ورودي آستانه و كابين كف مفيد سطح.  

v باشد داشته را متمركز بار كيلوگرم صد تحمل توانايي بايد كابين سقف از مربع متر يكدهم هر. 

v موارد در را آن ظرفيت تمام با كابين نگهداشتن و كردن متوقف قدرت بايد سيستم اين ، باشد ايمني ترمز داراي بايد كابين 

 .باشد داشته سقوط يا عادي غير سرعت

v افتد بكار سرعت مكانيكي هاي كننده كنترل توسط بايد كابين ايمني ترمز. 

v باشد پذير امكان ، كابين بردن باال با تنها بايست مي كابين ايمني ترمز نمودن آزاد. 

v نمايد عمل عادي صورت به بايست مي ، شدن آزاد از پس ايمني ترمز. 

v طبقات اين كابين در كه نحوي به گردد مناسب حدي ميكروسوئيچ به مجهز توقفگاه ترين پايين و باالترين در بايد كابين 

 فرمان مدار با مستقيما و بوده دركابين موجود فرمان مدار از مستقل بايد حدي ميكروسوئيچ اين ، شود متوقف خود بخودي

 .باشد مرتبط آسانسور اصلي

v شود هدايت توپر و صلب فوالدي ريل 2 حداقل توسط ايدب هركدام تعادل وزنه و كابين. 

v پذيرد صورت نامه آيين همين 6 ماده با مطابق بايست مي كابين هدايت اجزاي ساير و ريلها نگهداري و تعمير. 

v شود داشته نگه فوالدي طناب رشته دو حداقل توسط بايد هركدام تعادل وزنه و كابين. 

v باشد متر ميلي 12 كابل نوع هر قطر حداقل و شده انتخاب آسانسور ظرفيت و نوع با متناسب بايست مي كابلها. 

v الزاميست جبراني بكسل سيم از استفاده مرتفع ساختمانهاي در بكسلها سيم وزن جبران منظور به. 

v به است يينپا آنها ظرفيت كه آسانسورهايي بويژه آسانسور كابين ترجيحا مجاز حد از بيش بار اعمال از جلوگيري منظور به 

 بار تخليه تا آسانسور حركت از هشدار اعالم ضمن مجاز حد از كابين بار افزايش درصورت تا گردد مجهز بار اضافه سيستم

 .شود جلوگيري اضافي

v سيستم اين ، شود آسانسوراضافه كنترل سيستم به نشان آتش كنترل سيستم بايد بيشتر و متر 28 ارتفاع با ساختمانهاي در 

 نمايد متوقف باز درب با را آن و نموده هدايت همكف طبقه به را آتش،كابين يا دود تشخيص با بايست مي آتش بروز مواقع در

 .بود خواهد ممكن نشان آتش كنترل با صرفا وضعيت اين در آسانسور كار ادامه ،

  چاهك)ح 
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v شود گرفته نظر در موجود هاي استاندارد اساس بر دقيقا بايد چاهك ابعاد 

v مناسب بندي عايق داراري رطوبت نفوذ نظر از و شده پوشانده و احداث مناسب مصالح بوسيله طرف همه از بايد چاهك رهديوا 

 قطعات به نسبت ايمن فاصله در بايست مي مذكور نردبان ، شود گذاشته كار آن در دسترسي جهت مناسب نردبان و بوده

 .گردد نصب متحرك

v غير سرعت درهنگام آن ظرفيت تمام با را كابين ضربه بتواند كه گردد نصب گيرهايي ضربه بايد آسانسور چاهك داخل در 

  .تحمل كند سقوط يا عادي
  

  لوازم حفاظت فردي
  
v  استفاده از ماسك فيلتر دارP2 جهت جوشكاران ،نقاشان وافرادي كه لحيم كاري انجام مي دهند.  
v وشكار ،لوله كش وتعميركار واستفاده از كفشهاي ايمني پنجه فلزي جهت كارگران نجار،ج.....  
v  ٠.استفاده از كفش هاي ايمني بدون پنجه فلزي جهت برقكاران  
v  ده شوند و از بكار بردن هرگونه يا چسبيد كالً دوخته و يبا يحفاظت يها وجود دارد كفش يكه خطر برق گرفتگ ييدر مكانها

  .گردد يخ در آنها خودداريم
v  است يالزام يساختمان يها د سوراخ شدن در كارگاهكف مسلح و ض يها استفاده از كفش.   
v  برق ،استيلن،آرگون و(استفاده از عينك هاي جوشكاري وبرشكاري با تناسب نوع جوشكاري...   

 :شود يم يل طبقه بندينك به شكل ذيع يرگيتوان اشاره داشت كه ت يره ميت يدر مورد شماره لنزها

v  ٩تا  ٦آمپر  ٢٠٠دت با برق تا ش يو برشكار يات جوشكاريعمل 
v ١٤تا  ١٠آمپر  ٤٠٠با برق تا شدت  يو برشكار يات جوشكاريعمل 

v ٧تا  ٣  با گاز يو برشكار يات جوشكاريعمل  

v  بودن  ياختصاص. ها را با آب گرم و صابون شستشو نمود نكيع يستيبا يان نوبت كاريا در پايپس از هر بار استفاده و                                
  .ت گردديقاً رعايدر كارگاه دق يستياست كه با يها از موارد نكيع

v استفاده از عينك هاي بغل دار جهت تماس با موادخورنده وخطرناك كه احتمال پاشش آن به چشم ها وجود دارد. 

v ورتويا استفاده از نقاب وشيلدهاي محافظتي تمام صورت به منظور جلوگيري از پرتاب يا پاشش مواد خطرناك به ص. 

v    جهت كليه افرادي كه در ارتفاع از مواد غير قابل احتراق ساخته شده و در مقابل جريان برق عايق باشد  كه يكالهاستفاده از
 گرم تجاوز نماي ٤٠٠وزن كاله ايمني بطور كامل نبايد از .  .كار مي كنند ويا احتمال افتادن اشياء بر روي سر آنها وجود دارد

v  الستيكي و يا مقنعه ضد آب  جهت پرسنل نقاشياستفاده از كاله پ 

v  و  اسيدها  ،ل يعات گازوئيباال و در برابر ما يدارند و در برابر تماس مواد با چگال يخوب ييقدرت تواناكه  نئوپرن يدستکش هااستفاده از... 
 .مقاوم هستند

v   ن گونه مشاغل ممنوع استيدر ا يكيپالستو  يبرزنت يها استفاده دستكش. استفاده از دستكش هاي چرمي جهت جوشكاران. 

v  استفاده شود يستيبا ينجار يها ات حمل و نقل مواد و كاال و پروسهيدر عمل يبرزنت يها دستكش.    
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v استفاده از  دستكشهاي نيتريل جهت تماس با موادتيز وبرنده ،موادخورنده وموادروغني ورنگ وحاللها 

v  متهاي گردنده تماس دارند ممنوع مي باشداستفاده از دستكش براي افرادي كه با قس.  

v ته بودن آنها مناسب با ولتاژ مورد نظر يسيق الکتريق که درجه عايعا يد از انواع  دستکش هايکنند با يکه با برق کار م ياشخاص
  .نديباشد استفاده نما

 ستاندارد و از نوع مرغوب باشدبرق کار بايد دقت نمايد که عايق انبردست و سيم چين ا، در هنگام کار با برق :توجه 

v  ولباس دوتكه براي افرادي كه با .لباس كار يكسره براي افرادي كه در قسمتهاي تعميرات ،لوله كشي، نجاري وجوشكاري هستند
 · .قسمتهاي گردنده تماس دارند

v  سرعت سوختن آنها کم است چسبند و يهنگام سوختن به بدن نم.(ه شوديته يم و سبک و نخيضخ يلباس برق کاران از پارچه ها(.   
  . باشند داشته بر در آن امثال و فلزي نشان يا دكمه – انگشتر –كاران نبايد در موقع كار حلقه برق: توجه 
v برق  ير برق و دکل هايسقوط کارگر از تبه منظورجلوگيري از  يمنيا يکمربندهااستفاده از.  
  

 :ط انتخاب کمربند و طناب نجاتيشرا

  
v ر مواد مناسب باشديا سايا برزنت و يد از جنس چرم محکم يبا يمنيا يکمربندها 

v  ۱۲ يپهنا يدارا cm   ۶و ضخامت mm  ۱۱۵۰د از يپاره شدن نبا يکشش برا يرويو استقامت آن در مقابل ن kg باشدکمتر. 

v است يالزام يمنيا يز گوشبل است استفاده ا يدس ٨٥ش از يساعت كار روزانه ب ٨ يزان تراز سر و صدا برايكه م ييها در محل.    
  

  : حفاظ پرده گوش بايد داراي شرايط ذيل باشد 
  
v   شود انداخته دور بايد استعمال مرتبه يك از پس كه انواعي مگر شود تميز روزه همه .  
v    گردد ضدعفوني نمايد استفاده آن از ديگري شخص آنكه از قبل .  
  

  :ear plugح از يطرز استفاده  صح
 

v ديخود را کامال بشوئ يابتدا دستها. 

v   اگرear plug   ديکبار مصرف است اول آنرا  با چرخاندن شکل دهينوع  از. 

v  ديسر الله گوش را به طرف باال بکش يبا دست مخالف از باال 
v   Erar plug  د يگوش قرار ده يدر مجرا يرا  به آرام.  
v ديبا دست موافق آنرا به حالت اول برگردان.  
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شکل است و  يضيگوش ب ينه شود تا مشخص گردد مجرايست گوش توسط پزشک معايبايحتما م  ear plugفاده از  قبل ازاست :توجه 
 earد از ينصورت باير ايدر غ.باشديم ear plugاستفاده از  يمناسب برا يعنيچرک و عفونت است  يگوش سالم و عار

muff استفاده کرد.  
  

  :ear  muffح از يطرز استفاده  صح
  
v از  يسمتابتدا قear muff يباز کرده و رو يدارد را در هنگام استفاده به آرام يت فنريرد و خاصيگيسر قرار م يرو که 

 . ديسربگذار

v  رديد که تمام الله گوش درون کاسه آن قرار گيگوش بگذار يرو يآنرا طور يسپس قسمت گوش.  
کاربر را داشته  يو مشکل استفاده برا ين ناراحتيکمترن کاهش سروصدا و يشتريمحافظ آن است که ب ين گوشيبهتر : نکته مهم

  .باشد
 يتوان از هردو نوع گوشيتوان آنرا کاهش داد مينم يبه تنهائ  ear plug اي   ear muffاد است که با يز يکه سروصدا بقدر يدر جائ

  .هم زمان استفاده کرد
v يا جرقه هايباشد مانند ماده مذاب گداخته  يرابر خطرات من پاها در بييت پامحفاظت از قس ين نوع برايا: يا گتر ساق پوشها 

  .يجوشکار
  خطرات موجود  در باغباني

 ...و برنده و زيت ابزار د،يخورش نور سرما، گرما، عوامل فيزيکي

بخارات  استفاده از ماسك هاي فيلتر دار مخصوص گازها و(....و ندهيشو مواد کود، ها، کش غبار،آفت گردو التکس، :شيميايي عوامل
  ) ولباس كار مخصوص وقابل شستشو جهت سم پاشي ضروري مي باشد

 )استفاده از ماسك هاي فيلتر دار با اليه ذغال فعال ضروري مي باشد...…(،ياهيگ يها ها،آلرژن قارچ اسپور:بيولوژيکعوامل 

كار در و نامناسب بدن تيوضع وزدن زمين بيل  کردن، بلند اندامها، مکرر حرکات ،وراه رفتن مداوم ستادهيکارا:ارگونوميک عوامل
  يحات الزم داده شده استدر بخش عوامل ارگونوميكي در بخشهاي مختلف توض(...ارتفاع

   به هنگام جوشكاري ويا برشكاريبيماريهاي ناشي از كار
  موجود در جوشكاري يگازها وفيوم ها  
بسياري از مواد موجود در دود جوشكاري مثل كروم ،نيكل  . وگازها مي باشد)فيوم ( دودجوشكاري مخلوطي ازذرات بسيارريز  

تركيبات فلورايد ،مونواكسيد كربن ،كبالت ،مس    آزبست،منگنز ،سيليس ،بريليوم ،كادميوم ،اكسيدهاي نيتروژن ،فسژن ، ك،،آرسني
  .ي متصاعد شود،بسيار سمي هستندجوشكار مواد ديگري كه ممكن است از فلزاتي كه قبالًرنگ شده است و براثر ،سرب ،ازن ،وروي و

  :معموالًگازها وفيوم هاي جوشكاري ازمنابع زير توليد مي شوند
v ماده اصلي يا فلز اصلي تحت جوشكاري يا پوشش الكترود ها 

v پوششها ورنگهاي روي فلز تحت جوشكاري يا پوشش الكترودها 

v گازهاي مورد مصرف حاصله از سيلندرها 
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v الكتريكي وگرما ايجاد مي شوند نور ماوراءبنفش حاصله از قوس واكنش هاي شيميائي كه در اثر 

v فرايند ومواد مصرفي مورد استفاده  
ولي به طور خالصه مي توان اثرات برخي .مي باشد  نام بردن ازتمامي اثرات سوء بهداشتي در اثر جوشكاري بسيار مشكل  

  :از اين مواد رابر دستگاههاي مختلف بدن شرح داد 
  
v عالئم اين . اكسيدهاي آن هاباعث بروز بيماري به نام تب فلزي ميگردد و روي،منگنز ،منيزيم ،مسلزي مانند فيوم هاي ف

بيماري عبارتند از احساس سرماخوردگي ،عطش ، تب ،دردهاي عضالني، درد قفسه سينه ،سرفه ،خس خس كردن، كوفتگي 
 .،حالت تهوع واحساس مزه بد در دهان است 

v  توليد مي كند ازن واكسيدهاي نيتروژن،نتشر شده در اثر واكنش با اكسيژن ونيتروژن موجود در هوا اشعه ماوراءبنفش م .
اشعه توليد شده  با حاللهاي . اين گازها در مقادير زياد منجر به التهاب وتحريك   بيني وگلو وبيماريهاي شديد ريوي مي گردند

كه حتي مقادير كم .مي كند  ن تركيب مي شود وگاز فسژن توليدوپركلرواتيل مانند متيلن كلرايدهيدروكربني كلردار 
 فسژن بسيار سمي مي باشد

v استنشاق اين گاز مي تواند سبب . گازي با سميت باال مي باشد که باعث تحريک چشمها، بيني و پوست مي شود سفينف
فسفين همچنين مي تواند بر . دکشنده باش ppm١٠٠فسفين مي تواند درغلظتهاي باالي .  اسهال، خستگي و سردرد گردد

 .و کليه ها اثر بگذارد سيستم عصبي

v به مقدار زياد در فيوم جوشکاري قوس توليد نمي شود مگر در موارديکه جوشکاري ويژه اي براي سطوح فلزي پوشش  سرب
تنفس فيوم هاي . سرب ممکن است در هنگام تجزيه الکترودهاي پوشش دار به صورت ترکيب توليد شود. دار انجام مي شود

. سرب مي تواند باعث عوارضي از قبيل سردرد، ضعف و غش، درد در عضالت، انقباض عضالني، کاهش اشتها و کاهش وزن گردد
 .در غلظتهاي باال خطر کم خوني و افت حافظه وجود دارد

v خاص مي  مدت زمانتماس با اکسيد آهن بيش از يک . درتمام جوشکاري هاي آهن فلزي يافت  مي شوند اکسيدهاي آهن
، شبيه به سيليکوزيس مي باشد، ولي Xدروزيس بنمايد که در راديوگرافي اشعه يتواند شخص را دچار عارضه اي به نام س

 سيدروزيس  

.خطرناک نبوده و خطري براي سالمتي نداشته و در تماسهاي کوتاه مدت با اکسيد آهن متوقف مي شود   
v  در طول جوشکاري با الکترودهاي پوشش دار توليد مي شونداستنشاق فلوريدها مي تواند  اکثراً ترکيبات فلوئور يا فلوريدها

تنها در محلهايي که محصور بوده يا . باعث تحريک خفيف کانالهاي تنفسي شده و مسموميت عمومي حاد يا مزمن ايجاد کند
 .تاندارد تجاوز کندتهويه ناقصي دارند اين خطر وجود دارد که مقدار حد آستانه فلوئور از حد اس

 

v ظرفيتي کامالً به   صورت اکسيد  ٦ظرفيتي و  ٣کرم ) مانند  فوالد ضد زنگ(به صورت آلياژ با فوالد  کروم در طول جوشکاري
در هر دو فرم، کروم باعث تحريک غشاء هاي موکوس و ايجاد تب دود فلزي شده و همچنين بر جريان تنفس . تشکيل مي شود

کروم . همچنين کروم شش ظرفيتي به عنوان افزايش دهنده  خطر سرطان  در نظر گرفته مي شود.  گذاردو ششها نيز اثر مي 
 .مي گردد   شش ظرفيتي در طول جوشکاري با الکترودهاي پوشش دار توليد 
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  بهداشت حرفه اي در واحد انبار - ۵

 نگهداري مواد شيميايي 

بايد مطمئن شد .براي جلوگيري از پيدايش خسارات مالي و جاني، مواد شيميايي بايد طبق اصول و مقرراتي ذخيره و نگهداري شوند 
  . كه مواد انبار شده با يكديگر واكنش نشان نمي دهند و از ورود افراد غير مسئول جلوگيري شود

بعضي از مواد ممكن است داراي خطرهاي گوناگون باشند،مثالَ بنزن كه عالوه بر سميت، آتش زا و پس از تبخير و مخلوط شدن با هوا 
اقدامات ضروري براي انبارداري . ايمني در نظر گرفته شود  نبار كردن آنها جنبه هاي مختلفقابل انفجار هم هست، لذا بايد هنگام ا

ساير خطرات تهديد كننده سالمتي 
  
گرما واشعه  
گرماي شديد وجرقه هاي ناشي از جوشكاري 

فلزات ،جرقه ها و الكترود هاي داغ حاصل مي 
جوشكاران  

ناحيه شكمي وبي حوصلگي آگاهي داشته باشند 
نوشيدن مايعات مناسب م

نور مرئي ،اشعه هاي ماوراءبنفش ومادون قرمز 
چشم مي شود

حاصل از قوس الكتريكي
چشم ،تاري ديد ،  درد شديد ،

قوس الكتريكي بر افراد مجاور محل جوشكاري  ني  
بنفش كار مي كنند ،ممكن است دچار آسيب هاي دائمي چشم شوند

شودكه شبيه آفتاب سوختگي است وخطر ابتال به سرطان پوست را افزايش مي 
سروصدا  
سروصداي زياد در محيط كار ممكن است به سيستم شنوائي  آسيب وارد سازد 

بيماريهاي قلبي مي باشد 
شو

آسيب هاي عضال
در بين 

ماهيچه ها ، درد مچ ،سفيد شدن انگشتان وبيماري ناحيه زانو ديده مي شود 
گرفتن قطعه در  باالي
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جهت يك خاصيت خطرناك ممكن از ديدگاه هاي ديگر نيز كافي باشد ليكن هميشه اين طور نيست و در نتيجه هنگام بر پاكردن انبار 
  . و تدوين روشها بايد همه خواص خطرناك يك ماده را در نظر گرفت

  : تقسيم و طبقه بندي مواد شيميايي   

 :  موادمنفجره

موادي كه مي توانند توسط گرما، شعله و ساير مواد آتش زا سبب انفجار شوند و يا اينكه به شوك و اصطحكاك،حساس تر از دي نيترو 
ز آنها در تماس با فلزات، نمكهاي زيرا به صورت خشك و خطرناك بوده، بعضي ا. تهيه مي شوند) خيس(بنزن هستند،اغلب به صورت تر

اين مواد قادراند مواد قابل انفجاري را . حتي با لوله هاي بخار داغ مي توانند شعله ور شوند. بسيار حساس به انفجار را تشكيل مي دهند
  . مواد منفجره مي باشد نشانه يا عالمت ماده منفجره، يك بمب در حال انفجار و قيد كلمه) EEC(در تقسيم بندي . با هوا توليد كنند

طبقه بندي يك ماده به عنوان ماده منفجره هميشه طبق برآورد هاي آزمايشگاهي انجام نمي گيرد، بلكه قضاوت كلي درباره ي عملكرد 
  : شايد بهتر باشد كه ماده منفجره را به دو نوع تقسيم كرد. آن نيز در نظر گرفته مي شود

v جار به كار برده مي شودماده منفجره اي كه براي ايجاد انف . 
v  ماده اي كه بدين منظور مورد مصرف قرار نمي گيرد ولي به واسطه خاصيت قابل انفجار بودن خود مخاطراتي را به بار مي آورد .                                                                                                       

  :مواد سمي

  

 

ممكن است اين خطر با . ورود مقدار كمي از مواد سمي به بدن مي تواند بيماري مهلك يا مرگ به وجود آورد
بعضي از اين مواد اثر جمع پذيري دارند . بلعيدن، استنشاق بخار، فيوم، غبارها و در بسياري از مواقع در اثر تماس پوستي ايجاد شود

بايد مسئله حفاظت را جدي گرفت و هر گونه تماس شخصي و . مكرر مي تواند خطرناك باشد بنابراين اثرات مقادير كم در تماس هاي
در حالتي كه پوست با مواد آلي سمي تماس پيدا كرده است نبايد آن را با حالل هاي متداول . بدون معطلي رسيدگي كرد  يا لباسي را

  : مواد سمي شامل مواد زير مي باشد. و يا آب داغ شستشو داد

v اد خيلي سمي، كه سبب خطرهاي بهداشتي بسيار وخيم حاد يا مزمن و حتي مرگ مي شوندمو .  
v مواد سمي، سبب خطرهاي بهداشتي جدي بصورت حاد يا مزمن مي شوند .  
v  مواد زيان آور، داراي خطرات محدود براي تندرستي طبق در نظر)EEC ( گرفته جهت اين مواد، به اين صورت است كه يك

  . ستخوان متقاطع را نشان مي دهده و دو امجمج

  :مواد اكسيد كننده
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 موادي كه در اثر تماس با ساير مواد به خصوص مواد آتش زا، گرماي زيادي توليد مي كنند بايد دور از مواد آلي و مواد احيا كننده انبار 
براي . اده به عنوان اكسيد كننده وجود نداردروش استاندارد شناخته شده اي كه درستي آن آزموده شده باشد براي تعيين يك م. شوند

پراكسيد «بطور مثال مي توان . يك ماده در اين گروه به خواص اكسيد كننده ماده فعال به وجود آورنده آن توجه مي شود  قرار دادن
ه بندي مي شوند به را در نظر گرفت كه گرچه در دسته مواد منفجره طبقه بندي نشده اند ولي در اصل هم منفجره طبق» هاي آلي

، اين مواد را با دايره اي كه در درون آن شعله )EEC(دليل بي ثباتي، و هم اكسيد كننده به دليل داشتن اين خاصيت در دستورهاي
  . اي وجود دارد و كلمه اكسيد كننده درج گرديده است، مشخص مي نمايند

  : مواد جامد بسيار آتش گير 

  

 

شامل . (مرطوب واكنش نشان مي دهند و مقادير زيادي گازهاي بسيار آتش گير خطرناك توليد مي كنندموادي كه به آب و يا هواي  
اين مواد خود به خود يا به دليلي آتش مي گيرند و چنان پيگير و .) درجه سانتيگراد دارند ۲۱گازهاي بسيار قابل اشتعال پايين تر از 

را در نظر گرفته » فوق العاده قابل اشتعال«براي اين ماده يك شعله با جمله ) EEC. (شديد مي سوزند كه ايجاد مخاطره مي نمايند
  .است

  :  مواد خورنده 

  

  

 

بسياري از اين . در اين مورد حفاظت چشم ها و پوست در اولويت قرار دارند. موادي هستند كه مي توانند نسوج زنده را خراب كنند
بايد وسايل شستسو در دسترس بوده، اگر كسي از آن بخورد . س از تماس، صدمه برسانندمواد خورنده مي توانند در مدت چند ثانيه پ

تعدادي از مواد خورنده شديداَ به آب واكنش مي دهند و تعدادي نيز با فلزات معيني، گازهاي بسيار . فوراَ بايد مقدار كافي آب بنوشد
  . آتش گير توليد مي كنند

  ) :سوزش آور(مواد تحريک کننده 
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  . و يا تحريک دستگاه تنفس شوند يمخاط يتوانند سبب تورم پوست يا غشا يشامل مواد جامد، مايع، غبار و بخار هستند که م

  

  :  يو انبار انواع مواد شيمياي ينگهدار       

 :  مواد منفجره

مقاصد جنايي  يزديده شدن مواد برااز د ياز نظر ايمن بودن انبارها و جلوگير يمختلف مقررات شديد ياين مواد در کشورها يبرا
سازندگان مواد منفجره . انبارها بايد از ساختمان دور باشند، تا در صورت وقوع انفجار از خسارات زياد اجتناب شود. وضع گرديده است
  .دهند يساخت بهترين نوع انبار در ارتباط با ماده منفجره ساخته شده، ارائه م يالزم را برا يمعموالً دستورها

در اطراف آنها نبايد منبع روغن، . قفل باشد) مگر در مواقع استفاده(انبار ها بايد از مواد بسيار محكم ساخته شده و درب آنها هميشه 
تهويه انبارها بايد خوب و از پيدايش رطوبت و دم جلوگيري . گاز، چربي، بنزين و فضوالت قابل اشتعال و شعله باز وجود داشته باشد

كف انبارها بايد از چوب يا مواد ديگري كه توليد جرقه ننمايد، . ر طبيعي يا المپ هاي الكتريكي قابل حمل بايد استفاده شوداز نو. شود
  . ساخته شود

 :  مواد سمي

مهر و موم كامل ظروف حاوي اين مواد تقريباَ غير ممكن است و هميشه خطر خروج مواد سمي قابل تبخير در محيط اطراف وجود 
اگر امكان تجزيه اين مواد در اثر حرارت، رطوبت، اسيد يا دود اسيد موجود باشد، بايد . لذا انبارها بايد مجهز به تهويه قوي باشند. دارد

آنها در يك محل سرد با تهويه خوب و دور از نور مستقيم خورشيد و دور از حرارت و جرقه داد و آنهايي را كه ممكن است با يكديگر 
  . در انبارهاي جداگانه نگهداري كرد واكنش نشان دهند

  

 : مواد اكسيد كننده

عده اي در دماي هواي انبار، اكسيژن متصاعد . اين مواد كه منبع اكسيژن هستند، احتراق را دامن زده و شدت آتش را زياد مي كنند 
يب ديده باشد، احتمال اختالط آنها با مواد اگر ظروف محتوي اين مواد آس. مي كنند و برخي ديگر براي اين كار احتياج به حرارت دارند

انبار كردن مواد اكسيد كننده قوي در مجاورت . لذا بايد اين مواد را جداگانه انبار كرد. قابل احتراق ديگر و ايجاد آتش وجود دارد
د مواد قابل اشتعال را دور از مايعات، حتي با نقطه اشتعال پايين يا كمي قابل اشتعال بسيار خطرناك است و ايمن تر اين است كه كلي

  . درون انبار بايد خنك، مجهز به تهويه و تأسيسات آن در مقابل آتش مقاوم باشند. مواد اكسيد كننده جاي دهيم

 : مواد قابل اشتعال

ل نگهداري بايد دور مح. محل نگهداي مواد قابل اشتعال بايد كامالَ خنك باشدتا در صورت اختالط بخار آنها با هوا احتراق ايجاد نگردد 
اكسيد كننده هاي قوي بايد دور از مواد بسيار قابل اشتعال و موادي كه ممكن است خود بخود بسوزند، . از منبع آتش و يا حرارت باشد
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اخل انبار هيچ هرگونه دستگاه يا انشعاب برقي در انبار مايعات فرار بايد از نوع ضد شعله بوده و در نزديكي يا در د. انبار و نگهداري شوند
  . نوع چراغ يا شعله باز وجود نداشته باشد

تاسيسات انبارداري بايد داراي اتصال به زمين باشد و بطور دوره اي مورد بازرسي قرار گيرند، تعبيه وسايل آگاه كننده خود كار براي 
  . دود يا آتش ضروري است

 : مواد خورنده

و در فضاي انبار پخش شوند، بعضي از آنها فرار و برخي با رطوبت، مواد آلي و ساير  اين مواد ممكن است به ظروف خود آسيب رسانده 
و وسايل را خراب كند و به كاركنان آسيب   مه و دود اسيدها مي تواند موادساختماني. مواد شيميايي واكنش شديد نشان مي دهند

آنها نگه داشت، زيرا ماده اي نظير اسيد استيك كه ممكن است در اين مواد را بايد خنك و در درجه حرارت باالي نقطه انجماد . برساند
درجه حرارت نسبتاً باال منجمد شود، ظرف خود را مي تركاند و پس از اينكه درجه حرارت به باالي نقطه انجماد رسيد، به خارج منتشر 

كننده قوي نيز مي باشد و مي تواند سبب  بعضي مواد ديگر اسيد پر كلريك عالوه بر قدرت شديد خورندگي، عامل اكسيد. مي گردد
  . آتش سوزي و انفجار شود

محل نگهداري مواد خورنده بايد با ديوار ها و كف نفوذ ناپذير از كارخانه و انبارهاي ديگر مجزا بوده و داراي خصوصيات زير 
  : باشد 

v كف انبار از مواد مقاوم مانند سيمان سخت، زغال سنگ سوخته يا غيره باشد . 
v ف انبار شيب دار و مربوط به محلي براي جمع شدن مواد پخش شده باشدك . 
v تهويه قوي.   
v ًاسيد هيدروفلوئوريك را بايد در ظروف   گاهي الزم است مواد خورنده يا مايعات سمي را در ظروف مخصوص نگهداري كرد، مثال

 . دور نگه داشتقرار داد و از ظروف ساير اسيدها » سرزين«سربي، كائوچويي يا بطري هاي 
v  بايد در دسترس باشد) دوش و بطريهاي مخصوص شستشوي چشم(وسايل كمكهاي اوليه .  

  : عالئم مشخصه براي وسايل و ظروف    

  : هر نوع ظرف بزرگ و كوچك و وسايل ديگري كه مواد خطرناك در آنها نگهداري مي شود بايد    

v داراي رنگ ساده و مشخصي باشد . 
v ويات داخل آن شناسانده شودبا نصب پالك محت . 
v   دستور العمل هاي الزم براي به كار بردن محتويات آن بنحو بي خطر و بدون زيان همراه داشته باشد .  

    
  تحت فشار يلندرهاياز س يو نگهدار يانباردار

  
v نصب گردد" انجام کار گرم ممنوع " ست عالمت هشدار دهنده يبا يلندرها ميس يدر محل نگهدار .  
v محافظت شوند يو زنگ زدگ يست در برابر خوردگيبا يندرها مليس .  
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v محفوظ و خنک نگه داشت ييو گرما يگر حرارتيد از تابش اشعه آفتاب و هر منبع ديانبار را با .  
v ا يتحت فشار  يلندرهايگر سيد در مجاورت ديلن را نبايقابل احتراق مثل پروپان و است يگازها يمحتو يلندرهايس
ست يبا ين امر نباشد ميکه امکان ا يجدا انبار شوند ، در صورت يد در محليبلکه با. کرد يژن نگهد اريساک يلندرهايس
  . متر فاصله در نظر گرفت ٣ن آنهاحداقل يب
v شوند يبه طور جداگانه نگهدار يپر و خال يلندرهايس .  
v نصب شود) ا پر ي يخال( ست برچسب يبا يلندرها ميه سيکل يرو .  
v له ياالمکان بطور سرباال در محل مناسب گذاشته و بوس يد حتيتحت فشار را با يگازها يمحتو يرهالنديمخازن و س
  . شود يريا بدنه آنها جلوگير و يدن به شيب رسيمهار نمود تا از افتادن و آس يفلز يا کمربندهاير يزنج
v لندر نصب ير سيش يد رويشه بايلندر هميشود کالهک س يلندرها استفاده نميکه از س يا هنگامي يدر زمان نگهدار

  . باشد
v اد است يژن با فشار باال آتش گرفته و احتمال انفجار آن زيس به سرعت در مجاورت اکسينکه روغن و گريل ايبه دل
  . شوند يست دور از آنها نگهداريبا يلندرها و متعلقات آن ميس
v يد آنها را در محليره انبار نمود و نبايو غ ياد روغنو مو يد دور از مواد قابل اشتعال مانند مواد نفتيلندرها را بايس 

  . آنها وجود داشته باشد ينگونه مواد از باال رويختن ايگذاشت که احتمال ر
v گر يگرم د يها و جاها يع شده را در مجاورت کوره ها، بخاريما يها دروکربنيتحت فشار و گاز ه يگازها يلندرهايس

  . د انبار نموديدارد نبا وجود يکه خطر آتش سوز يو در اماکن
v انبار شده  يحال افق ل محدود بودن فضا بهيکه به ناچار به دليع شده در صورتيما يا گازهايلن و ياست يلندرهايس

شود  يکه از آنها استفاده م يقرار داده و در تمام مدت يد دو ساعت قبل از استفاده آنها را به حالت عموديباشند با
  . بمانند يباق يمودبه همان حالت ع يستيبا
v د ير از کليغT چگونه ابزار، پارچه و البسه گذاشته شوديها ه لندريس يد رويلندرها نبايشکل خود س .  
v د آنها را در يوجه نبا چيداشت و به ه د از شعله روباز دور نگهيپروپان و بوتان را تا حد ممکن با يمحتو يلندرهايس

 . مجاورت مواد داغ بکار برد

v سر بسته برطرف گردد يدر انبارها ژه يط بويه شود تا امکان جمع شدن گاز در محيتهو يد بقدر کافيبا انبار يهوا .  
v ه گردديلندر، به طور مناسب تهويس يها باشد که همه قسمت يا گونه د بهيه بايتهو . 
v ه شوديفشرده در محل تعب يهوا يدستگاه تنفس يتعداد کاف يمواقع ضرور يست برايبا يم. 

v   ر باشديلندرها امکان پذيس ييجا جابه يشود که در زمان آتش سوز يطراح يست بگونه ايبا يانبار ممحل . 

v ياز تور فلز ييوارهايک سکو و سرپناه و ديآزاد و شامل  يد در هوايتحت فشار با يگازها يلندرهايانبار س 
))Expanded Metal يه کافين تهويرف و باران و تامد، بيمانند تابش اشعه خورش ياز عوامل جو يريجلوگ يبرا 

 . باشد
v اد فشار که در اثر گرما حاصل يد توجه داشت که ازديم نور آفتاب، باد، باران و برف حفاظت شوند و بايتابش مستق
 يحاو يلندرهايش از سيبه مراتب ب CO2ل پروپان، بوتان و يع شده از قبيما يها دروکربنيگاز ه يلندرهايشود در س يم

 . باشد يپر شده است م يتروژن که در حالت گازينا يژن ياکس
v باال محافظت شوند يست در برابر دمايبا يلندرها ميس. 

v  گردد يخوددار يلندر به طور جديس يم رويگر بطور مستقيا هر پوشش ديک، برزنت و ياز قرار دادن پالست . 
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v افظت شوندمح... ) باد، باران، برف و (  يط جويست در برابر شرايبا يلندرها ميس. 

v  لندرها در آن محل قرار يه سيشود و کل يتحت فشار طراح يلندرهايس ينگهدار يبرا يست محليبا يط کار ميدر مح
 . رنديگ

v ست از نوع يبا يقابل اشتعال م يگر گازهايلن و دياست يلندرهايس ينصب شده در محل نگهدار يدهايو کل ييروشنا
 . ضد جرقه در نظر گرفته شود

v  د در محل خود قرار دادير را بايلندرها کالهک محافظ شيو انتقال سهنگام نقل. 
v  بر حذر بود ياطياحت يد از هرگونه بيدر هنگام جابجا نمودن ضمن حفظ آرامش با . 

v شدت به هم برخورد  قرارداد که به يگونه ا ا بهين انداخته يبه زم يو چه پر از ارتفاع يلندر را چه خاليد سيچگاه نبايه
 . نديدا نمايپو تماس 
v ـ  به. آنها صدمه وارد نشود  يمنيزات ايجابجا کرد که به تجه يلندرها را بگونه ايد سيبا گـاز   يلندرهايعنوان مثال س
  . نان هستنديلن مجهز به سوپاپ اطميدورژن و استيتروژن، هياک خشک، نيع شده، آمونيما يها دروکربنيه
v چرخدار مناسب استفاده نمود يد از وسائل دستيد، بلکه بايغلطاند آنها را يچگاه نبايلندرها هيس ييجابجا يبرا .  
v ا پارچه آلوده به روغن جابجا نموديها و  ها ، دستکش د با دستيا متعلقات مربوط به آن را نبايژن و ياکس يلندرهايس. 

v  بااستفاده از زنجير يا تجهيزات ديگر، سيلندرها براي جلوگيري از سقوط مهار شود. 

 
  )در انبار  ايمني برق ،ساختمان ،حريق(:يموممقررات ع

  
v و ساخته شود يشود طراح يکه در آن انبار م يبا توجه به نوع مواد. 

v  ر قابل اشتعال ساخته شوديد از مصالح غيوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء بايد. 

v  ديبعمل آ يريبت جلوگجاد رطويشود تا از ا يزه کش يجانب يوارهايدر فواصل مناسب از د. 

v  ه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه انبار وارد شوديله نقليشوند که وس يطراح يد در نقاطيانبارها با. 

v  رديقرار نگ.....) باران و -دينور خورش( يباشد که مواد درون ان در معرض عوامل جو يآن گونه ا يطراح. 

v مقاوم باشد ين لرزه و اتش سوزيکه در برابر زم ساخته شود يد از مصالحيانبار با   ساختمان. 

v  باشد که آب در  يکف محوطه به گونه ا يب و آب رويا سنگ فرش شود و شيا آسفالت يد بتون يانبارها با   کف تمام
 .ر کاال جمع نشوديز

v  هيتهو  مرتباًانبار  يهواکش نصب شود تا هوا يد به نسبت وسعت آن بر حسب مورد، دستگاههايدر داخل انبارها با  
 .شود

v  وانت حفاظت شوديدر برابر ورود جوندگان و ح. 

v  د يرها باينورگ يالزم به ذکر است که در طراح.باشد  يعياز نور طب يين روشناياالمکان ا يبرخوردار و حت ياز نور کاف
 .شود يريد به کاالها جلوگيم نور خورشيباشد که از تابش مستق يبه گونه ا

v  ر مواد زائد قابل اشتعال پاک شوديد از پوشال و خاشاک و خرده چوب و کاغذ و ساير بامحوطه داخل انبا. 
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v ا بار يبرق  يم هايبرق و تناسب خط س يم کشين سيهمچن يره آب مورد لزوم آتش نشانيزان و مقدار ذخيم
 .ن شوديير نظر متخصصان امر تعيالزم در همه انبارها ز يکيالکتر

v ن در مواقع يمواد و کاالها همچن يريافراد و خودروها هنگام بارگ يباشد که دسترس يد به گونه ايمحل انبار با
 .عاً و به سهولت ممکن باشديسر ياضطرار

v  از هر گونه بوته و علف خشک باشد يد عاريمتر با ١٠محوطه اطراف انبار تا  ياز آتش سوز يريشگيبه منظور پ. 

v باشد يد مجهز به درب اضطراريانبار با. 

v ا يروشن  يبا رنگ ها نيمتر از سطح زم ٢د تا ارتفاع يدان ديش ميافزا يد برايداخل انبار با يها و ستون ها واريد
 .شود يزيرنگ آم) اهينوار مورب زرد و س( يمنيا يرنگ ها

v ممتد به رنگ زرد مشخص شود يد با خط کشيل چرخ دار باير رفت آمد وسايمس. 

v  باشد که يد به گونه اين قفسه ها و کاالها باديانبار، نحوه چ يداخل يرهايمس يطراح : 

v  رديدر اسرع وقت و به سهولت انجام پذ يخروج يافراد به درها يدسترس 

v  ل قدرت مانور داشته باشندين وسايه به قفسه ها و کاال نباشد و ايل نقليفتراک و وسايامکان برخورد ل. 

v   شود يريشود، جلوگ يم يمنتهکه به بن بست  يطوالن يرهايجاد مسياالمکان از ا يحت. 

v  ک به درب احداث شوديدر داخل انبار و نزد يشه ايش يد اتاقکياستقرار مسئول انبار با يبرا. 

v  مختلف خارج انبار در ارتباط باشد يم با قسمت هايس يا بيتلفن  يل ارتباطياز وسا يکيد حداقل با يهر انبار با 

v استاندارد باشد) ريصاعقه گ(ر يگد مجهز به الکترود برق يساختمان انبار با. 

v  ت شبکه ير در وضعييجاد هر گونه تغيباشد و ا يمنيا يقاً منطبق با استانداردهايد دقيدر انبار با يستم برق رسانيس
 .است يمنيو ا يمسئوالن فن يبرق داخل انبار منوط به اجازه کتب

v  ا کوئل يشوفاژ (ش بسته يستم گرمايد از سيبادر محوطه انبار ممنوع است و  يبرق يل گرمازاياستفاده از وسا (
 استفاده کرد

v  ارتفاع . استفاده شود) ده به سقفيچسب( يسقف ياالمکان از المپ ها يد حتيانبار با يمصنوع يين روشنايتام يبرا
تر ف کاالها و مواد موجود در قفسه باالين سطح رديک متر از باالتريد حداقل يزان از سقف بايآو ين المپ هايا

 .باشد

v دارد مجهز باشد يستم هواکش که حفاظ کرکره ايبه س  ديهر انبار با . 

v  د به طور مرتب کنترل شوديدرجه حرارت و رطوبت انبار با. 

v  رديمن قرار بگيا يد از انبار خارج و در جايبرق با يتابلوها. 

v  ن شوديد به رنگ قرمز معيبا يستم خاموش کننده آتش سوزيس يمحل ها. 

v  ک شونديگر تفکيکدياز    نامتجانس يکاالها. 

v آن بر چسب شده باشد يو مشخصات کاال رو يد کدبنديهمه کاالها با. 
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v  که عرض  ييمتر کمتر باشد انبارها ٥/١د از يمتر است عرض راهرو داخل انبار نبا ٢٠که عرض آنها کمتر از  ييانبارها
حمل و  يا موتوري يکيل مکانيد باشد و چنانچه به وسايبامتر ن ٢شتر باشد، عرض راهرو و کمتر از يمتر ب ٢٠آنها از 

از  يانبار خال يد تا انتهايبا يطول يراهرو.ل مذبور منظور خواهد شديبا عبور وسا  متناسب ينقل مجهز باشد راهرو
 .و مشخص شده باشد يد از دو طرف خط کشيکاال باشد و با رنگ سف

v شودت يد در مورد انبار کاال رعايبا  ريز  نکات: 

v ل يوسا يد در برقراريمقامات مربوطه هم با.باشند يکاف يل ارتباطيد با توجه به امکانات محل مجهز به وسايانبارها با
 .الت الزم را فراهم آورنديع کنند و تسهيانبارها تسر يارتباط

v يده آتش نشانک دستگاه خاموش کننيد هر کدام مجهز به يمخصوص رفت و امد در داخل انبارها با يل موتوريوسا    
 .باشد  نوع مناسب

v قرار داده شوند که از حرارت و نور و برف و باران مصون باشند يد در نقاطيبا يآتش نشان يخاموش کننده ها. 

v  د يزات بايممنوع است و تجه يزات اعالم و خاموش کردن آتش سوزيقرار دادن هر گونه کاال و اجناس در مقابل تجه
 .ن آسان باشدبه آ يدن و دسترسيقابل د

v شود يآماده و نگهدار  يمواقع اضطرار يه و برايه تعبياول يک دستگاه جعبه کمک هايد حداقل يدر هر انبار با. 

v داخل انبار نصب شود يبا خط درشت و خوانا در کنار همه تلفن ها يآتش نشان يشماره تلفن ها. 

v  شود ينيش بيپ ياسبمن ييد روشنايدر اطراف باراندازها به منظور کنترل شبانه با. 

v  رند و يرا فرا گ  يه آتش نشانيل اوليو طرز کار با وسا يمنيمات مربوط به حفاظت ايتعمل  ديهمه کارکنان انبارها با
 .ب آموزش کارکنان را بدهديمکلف است ترت يآتش نشان  سرپرست

v د موجود باشدير بايز  ده شده فاصلهيچ ين نقطه کاالين سقف انبار و باالتريب: 

v  متر خواهد بود ٥/١فاصله تا سقف حداقل .شتر باشد يمترب ٥٠/٤ده شده از يچ ياگر ارتفاع کاال. 

v  متر خواهد بود ١حداقل   متر باشد فاصله تا سقف ٥٠/٤تا  ٦٠/٢ن يشده ب  دهيچ يکاال   اگر ارتفاع. 

v متر خواهد بود يسانت ٤٠تا سقف حداقل    متر باشد فاصله ٦٠/٢ده شده کمتر از يچ ياگر ارتفاع کاال. 

v  متر مربع و فاصله  ٢٥٠متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال  ٣٥که عرض آنها کمتر از  ييدر انبارها
 .متر خواهد بود ١گر يآن با قسمت د

v ر آنها در داخل انبارها مطلقا ممنوع استيباطله و نظا يآتش زدن چوب و تخته و کاغذ ها. 

v  جه يد و نتيقاً بازديله مسئول انبار دقيبوس يمنيانبارها از نظر ا  د مقدم محوطهيانبار با   ليبا تعط  همه روزه مقارن
 .شود يدر دفتر مخصوص ثبت م

v  ات ممنوع يعالئم استعمال دخان يات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع است و به تعداد کافياستعمال دخان
 د نصب شود ياست با
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v  متر با سطح يسانت ٥د کاال حداقل يب و آب رو باشد به منظور انجام امور نظافت بايرها فاقد شکه کف انبايدر صورت
 .ن فاصله داشته باشديزم

v د ين فاصله بايمتر کمتر باشد و ا ٦د از يمجاور از هر چهار طرف نبا يوارهايبا د   محصور و سقف ين انبارهايفاصله ب
 بتوانند در انبار به سهولت دور بزنند يآتش نشان يکه خودروها يه اشود و به گون ينگهدار ياز هر نوع کاال خال

v  زات يبا تجه يو جعبه آتش نشان يآب مناسب با فشار کاف يد به لوله کشيانبارها با يت مقررات عموميعالوه بر رعا
 .کامل مجهز باشند

v  است يانبارها اجبار با توجه به نوع و جنس کاال در ياعالم و خاموش کننده آتش سوز ينصب دستگاهها. 

v  ش يبه منظور پ....) و يو برشکار يجوشکار( يات فنيهر گونه عمل يبرا يمنيو ا ياخذ مجوز از واحد آتش نشان
 .است يالزام ياز حوادث احتمال يريگ

v  جهز متر مربع م ١٠٠ک طبقه احداث و به نسبت هر يد در يعات قابل اشتعال بايو ما ييو دارو ييايميمواد ش يانبارها
ن به نسبت يباشد همچن ييلويک ٥٠ک دستگاه کپسول پودر و گاز يو  ييلويک ١٢دستگاه کپسول پودر و گاز  ٢به 

مناسب  يماسه خشک الک شده در محل ها يدر باز محتو يمخصوص آتش نشان يحجم انبارها تعداد سطل ها
 )NFPAمحاسبات طبق استاندارد .(گذاشته شود

v  ت شوديد رعايل هم بايدر مورد انبارها موارد ذ:  
v در سقف انبار به منظور  .متر مربع تجاوز نخواهد کرد ٣٠کاال که از  يهر پارت يچه هواکش مناسب در بااليه دريتعب

 . يخروج دود در صورت بروز آتش سوز

v ر انبارينورگ يچه هايا زنگ زده در دريمات  يشه هاينصب ش. 

v شوند يکه به خارج از انبار باز م ييآنها ژهيهمه پنجره ها به و يدر جلو يميس ينصب تور.   
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  )لنژري(رختشويخانه بهداشت حرفه اي در  -٦

يكي ديگر از مهمترين مراكزي كه در پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني نقش دارد رختشويخانه بيمارستان است وظايف كلي 
  .مل ،پتو وشستن هفته اي دو بار لباس پرسنل استشست وشوي لباس بيماران ،البسه مورد استفاده در اتاق ع:شامل

در بخش لنژري قسمت ديگري به نام خياط خانه نيز فعاليت مي كندكه وظيفه آن دوخت وتعمير لباسهاي پرسنل،روپوش وگان اتاق 
     .عمل مي باشد 

 : موارد ايمني كه در رختشويخانه بايد به آن توجه شود عبارت است از

v  تهويه مناسبدر نظر گرفتن سيستم  
v يتوسط کارگران اين بخش و در اختيار گذاشتن امکانات حفاظت فرد يرعايت بهداشت فرد  
v استحمام پرسنل اين بخش در پايان کار هر شيفت  
v سرويس هاي بهداشتي مناسب 
v با برق گرفتگي،آتش سوزي،ليزخوردن ،بريدگي ،سوختگي ومسموميت :رعايت نكات ايمني به منظورجلوگيري ازخطراتي چون

 موادشوينده وضد عفوني كننده
v ضد عفوني ونظافت مداوم كف وديوارهاي سالن 
v آشنائي با موادمورد مصرف وخطرات آنهاMSDS)( 
v  رعايت مسايل ارگونوميكي 

  تهويه    

v چون بيماريهائي ايجاد در امر همين باشد مي زياد دماورطوبت داراي محيط ،دماي پرحرارت هاي دستگاه وجود علت به 
 . است مؤثر مدت طوالني هاي سرماخوردگي وحتي دگيگرماز

v از جلوگيري جهت منظور همين به.دهد مي افزايش را ساكن الكتريسيته وايجاد گرفتگي برق خطر همچنين باال ورطوبت دما 
 .باشد داشته وجود محل در مناسبي تهويه است نياز مذكور مشكالت

 

  وروشنائي نور
 

v باشد داشته وجود درمحل نوركافي بايد ، كثيفي ويا بودن تميز لحاظ از والبسه فهملح وضعيت از بازديد منظور به . 

v نكند چشم در خيرگي ايجاد كه باشد طوري بايد روشنائي. 

 

  ارتعاش
 

v فاصله دستگاه ،از بدن به ارتعاش رسيدن از جلوگيري جهت  شستشو دستگاههاي كردن كار هنگام به حداالمقدور 
 .بگيريد
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  شيميائي دموا با كار
  
v وتوليد داده واكنش هم با مواد اين زيرا كنيد خودداري جدداً كننده عفوني وضد شستشودهنده ماده نوع چند كردن مخلوط از 

 . كنند مي خطرناك وبخارات گازها

v نمائيد توجه آن مصرف ودستورالعمل هشداردهنده عالئم ،به كننده عفوني ضد مواد با كار از قبل. 

v نمائيد جدداًخودداري شده توصيه حد از بيش واستفاده بردن كار به از . 

v روي را آب نه بريزيد آب رادر اسيدي مواد بايد مثال عنوان به (.نمائيد توجه دهنده هشدار عالئم به مواد كردن رقيق هنگام به 
 )اسيد

 

  فردي حفاظت لوازم
 

v دستوالعمل طبق.(نمائيد استفاده مناسب يفرد حفاظت لوازم از كننده عفوني وضد شوينده مواد با كار هنگام به 
 ) فردي حفاظت لوازم

  .باشد مي ضروري....... و ملحفه مانند موادعفوني با تماس هنگام به التكس دستكش از استفاده -١
  .شود شسته روزانه طور به وآلوده موادعفوني با ههمواج صورت ودر شود شسته ميان در روز يك كه راحت كار لباس از استفاده -٢
 كاغذي ماسكهاي از واستفاده.كننده وضدعفوني شوينده مواد با تماس هنگام به فعال زغال داراي دار فيلتر هاي ماسك از ستفادها -٣

  . زدن وجارو نظافت هنگام به
 از استفاده كننده عفوني وضد شوينده مواد با وكار محيط شستشوي صورت در و شستشو وقابل وراحت مناسب كفش از استفاده -٤

 .باشد مي روريض چكمه

 .است ضروري كننده ضدعفوني مواد با كار هنگام به صورت تمام هاي شيلد ويا  اسيد ضد هاي عينك از استفاده -٥

  
   سوختگي

 
v  شستن ماده شيميايي از روي پوست با جرياني ازآب 
v  دقيقه  ٢٠در سوختگي با اسيد شستشوي مداوم با جريان آرام آب حداقل به مدت 
v   دقيقه ٣٠-٦٠  ليا شستشوي مداوم با جريان آرام آب حداقل به مدت در سوختگي با ق 
v به مواد شيميائي را درآوريد   با ماليمت لباس يا کفش ها ،جوراب و جواهرآالت آلوده  
v  خيس کردن محل سوختگي با اب . با پاشيدن آب سرد يا فرو بردن محل سوختگي در آب سرد نقطه سوختگي را سرد نماييد

 .تورم را کم ميکند و ميتواند درجه سوختگي را کاهش دهد . سکين ميدهد سرد درد را ت
v هيچ کرم ، پماد يا روغني را بر روي زخم . تاول هاي محل سوختگي را پاره نکنيد چون عفونت بيشتر در زخم نفوذ ميکند

روي سوختگي تبخير  وجود يک پوشش استريل بر.سوختگي نماليد ، چون مانع خارج شدن حرارت از محل سوختگي ميشود 
 .مايع از آن محل را کمتر کرده خطر عفونت را کاهش ميدهد 
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v   در سوختگي دست و پاها هرگونه حلقه و جواهرآالت را سريعا درآوريد چراکه بعدا در اثر ايجاد تورم  درآوردن آنها مشکل ميشود
 .قه پايين تر از خود را مختل کند و ممکن است با فشاري که بر ناحيه تورم يافته وارد ميکند خون رساني منط

v  در صورتيکه چشم ها دچار سوختگي شده اند ،چشم سالم را با گاز بالشتکي استريل بپوشانيد تا از حرکت چشم غير مجروح نيز
 .دقيقه با آب بشوييد  ٢٠اگر سوختگي چشم از نوع غير شيميايي است ، چشم را بمدت .جلوگيري شود 

v  وسيعي شده است يا کامال هوشيار نيست  بر روي يکي از پهلوهايش بخوابانيد تا در صورت شخصي را که دچار سوختگي
 .استفراغ کردن بعلت ورود محتويات استفراغ به ريه دچار خفگي نشود 

v  به مصدومي که سوختگي شديد و وسيعي دارد هرگز از راه دهان غذا يا نوشيدني ندهيد .  
v نطقه بي خطر قرار داريد مطمئن باشيد که خود و مصدوم در يک م. 
v  در سوختگي به دنبال برق گرفتگي با ولتاژ پايين جريان برق را قطع کنيد و با يک وسيله نارسانا مانند چوب ،سيم را از شخص

  .دور کنيد 
v  هرگز به مصدومان دچار برق گرفتگي با جريان ولتاژ باال نزديک نشويد، مگر زماني که مطمئن شويد جريان برق

 .مصدوم از برق رها شده باشدقطع و 
v  براي خنک کردن موضع سوختگي، مقادير زيادي آب سرد روي آن بريزيد و در صورت لزوم، لباس هاي سوخته

 .شده را بريده و از بدن مصدوم جدا کنيد
 

  بيولوژيكي عوامل    
  

 ژنوپات  هاي ارگانيسم  ميكرو با است ممكن كه باشند مي پرسنل يا بيماران هاي لباس و ها ها،حوله ملحفه شامل كثيف هاي پارچه
 ناچيز شوند وشستشو آوري،حمل جمع مطمئن روش با كه صورتي در ها، آن طريق از بيماري سرايت خطر هرچند .باشند آلوده
   :شامل ها رختشويخانه آلودگي كنترل براي كليدي اصول.است
  
v  نكند حركت آئروسل صورت به هوا در عفوني عوامل تا هيدند تكان برداشتن موقع را ها آن كنيد سعي امكان صورت در. 
v  كنيد اجتناب ها آن با خود هاي لباس و بدن تماس از. 
v  دهيد قرار آن مخصوص سطل يا پين در را يخانه رختشو به مربوط آلوده اشياء. 
v نگردد وارد آنها به وآسيبي نباشد اآنه بين در وبرنده تيز ابزار ويا تيغ،سرسوزن شود دقت آلوده هاي ملحفه جداكردن هنگام به. 
v دگير انجام الزم تااقدامات نمايند گزارش واحد مسئول به را آن ،حتماً تيز ابزار ويا سوزن با بدن تماس درصورت  
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  )CSR(مركز استريل بهداشت حرفه اي در  -۷
  

  :مقدمه  
  

ن بردن تمام موجودات ياز ب يل کردن به معنياستر. دار است بر خور يت بسزائيشک از اهم يب يل کردن ست ها و لوازم جراحياستر 
مارستان يمارستان را اگر نتوان قلب بيدر بCSR .ل استيکامال استر يطيشرا ير انجام اعمال جراحيالزمه اجتناب نا پذ. زنده است

ن يعملکرد نادرست ا. نظر گرفت مارستان در يو خدمات ب يت هايه فعاليکل ياتيتوان آن را به عنوان شاهرگ ح يشک م يد بينام
ل مورد لزوم بخش ها و اتاق عمل يه وساياست که کل يل، مکانيا مرکز استري CSR. ت اتاق عمل را ناکام خواهد کرديبخش فعال

  .شوند يل ميو استر يمارستان در آنجا ضدعفونيب
  

  خصوصيات مركز استريل
  

  .است  ينکار استفاده از تابلو و برچسب الزاميا يبرا. مشخص باشند ل نشده کامال از هم مجزا ويف و استريانبار اقالم کث
  .ها کامال کنترل شده باشد  د کامال از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آنيل بايف بخش استريز و کثيقسمت تم
  .ر باشد يامکان پذ يبه راحت و برانکار يتا عبور و خروج ترال) متر  ٢٠/٢حدودا ( بزرگ باشد يد به اندازه ايباCSRبخش  يدرب ورود
شود و  يت آن الزاميل کامال مشخص و با نصب تابلو رعايم قسمت استرياست خط قرمز به منظور حفظ حري، سCSRبه  يدر ورود
ن يا. دن گان در نظر گرفته شود يض کفش و پوشيبه عنوان رختکن جهت تعو يمکانCSRبخش  يدر ورود.الزم ارائه شود  يهشدارها
ه يدر آن تعب) ف يکث/ ز يتم(  ييکفش و دمپا يريرد و مکان قرارگيالزم را در برگ ي، فضاCSRت يد با توجه به حجم فعاليز بايمکان ن
. ک درب جهت ورود و خروج کارکنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و کامال کنترل شوديل يدر مرکز استر.شود 
د از يل بايل استريوسا يقسمت نگهدار.رد يافته است انجام پذين کار اختصاص يکه به ا يق پنجره ايرز از طيل نيض وسايا تعويل يتحو

ت داشته يار اهميبسCSRه يستم تهويس.ل جلوتر باشد يل استريل وسايد حتما از درب تحويبا ين جداسازيجدا باشد و اCSRمحوطه 
د با استفاده از ين بايبنابرا. اتوکالو عموما باال است  يل کارکرد دستگاه هايدلدما در بخش مذکور به . کار کند  يد بتواند به خوبيو با
ستم يد سيد بايلن اکسايراتينظ يگاز يدر صورت نصب اتوکالوها.گراد نگه داشت يدرجه سانت ٣٧تا  ٢٧ه مناسب بتوان آن را در يتهو
 ينک هايشستشو و س يمکان ها.مستقل باشد  يه مرکزيهوستم تين اتوکالوها در نظر گرفته شود تا از سيا يه جداگانه برايتهو

  .کسره باشند ي يستين امر بايافته بدياختصاص 
  

  خطرات موجود در بخش استريل 
  

  :عوامل ارگونومي      
  

هاي وكار به صورت ايستاده از جمله مسايل ومشكالت  ارگونوميكي است كه به دنبال آن ناراحتي بلندكردن ،هل دادن ،كشيدن بار 
  .اسكلتي وعضالني به وجود مي آيد 

جهت جلوگيري و پيشگيري اين  بيماريها ،ميتوان با تقويت عضالت وانجام نرمشهاي بدن از پيشرفت ومزمن شدن آنها جلوگيري كرد 
  كه در بخش ورزش به ان اشاره شده است 
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  عوامل فيزيكي  

  گرما ورطوبت

v چون بيماريهائي ايجاد در امر همين باشد مي زياد دماورطوبت داراي طمحي ،دماي پرحرارت هاي دستگاه وجود علت به 
 . است مؤثر مدت طوالني هاي سرماخوردگي وحتي گرمازدگي

v از جلوگيري جهت منظور همين به.دهد مي افزايش را ساكن الكتريسيته وايجاد گرفتگي برق خطر همچنين باال ورطوبت دما 
 .باشد داشته وجود محل در مناسبي تهويه است نياز مذكور مشكالت

  

  لوازم حفاظت فردي         
  

a. نمائيد استفاده مناسب فردي حفاظت لوازم از كننده عفوني وضد شوينده مواد با كار هنگام به 
b. باشد مي ضروري موادعفوني با تماس هنگام به التكس دستكش از استفاده. 
c. شسته روزانه طور به وآلوده موادعفوني با ههمواج صورت ودر شود شسته ميان در روز يك كه راحت كار لباس از استفاده 

 .شود
d. وضدعفوني شوينده مواد با تماس هنگام به فعال زغال داراي دار فيلتر هاي ماسك از استفاده 

e. استفاده از لباس كار مخصوص به هنگام كار با اتيلن اكسايد  
 

  عوامل شيميائي
  
v  تماس با مواد شوينده وضد عفوني كننده 
v اس با اتيلن اكسايد تم  

  مراجعه نمائيد )  MSDS(جهت اطالع از اثرات اين مواد بر بدن ويا محيط زيست به بخش اطالعات ايمني مواد 
  شيميائي مواد با كار

  
v داده واكنش هم با مواد اين زيرا كنيد خودداري جدداً كننده عفوني وضد شستشودهنده ماده نوع چند كردن مخلوط از 

 . كنند مي خطرناك وبخارات گازها وتوليد

v نمائيد توجه آن مصرف ودستورالعمل هشداردهنده عالئم ،به كننده عفوني ضد مواد با كار از قبل. 

v نمائيد جدداًخودداري شده توصيه حد از بيش واستفاده بردن كار به از . 

v را آب نه بريزيد آب رادر اسيدي مواد بايد مثال عنوان به (.نمائيد توجه دهنده هشدار عالئم به مواد كردن رقيق هنگام به 
 )اسيد روي
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  سوختگي       

v  در اثر تماس با لوازم وتجهيزات داغ 
v  اسيد ها وقلياها (سوختگي با مواد شيميائي( 
v سوختگي براثر برق گرفتگي 

 
  :در صورت ايجاد سوختگي به هر دليل بايد    
  

v  شستن ماده شيميايي از روي پوست با جرياني ازآب 

v دقيقه  ٢٠ر سوختگي با اسيد شستشوي مداوم با جريان آرام آب حداقل به مدت د 

v    دقيقه ٣٠-٦٠  در سوختگي با قليا شستشوي مداوم با جريان آرام آب حداقل به مدت 

v به مواد شيميائي را درآوريد   با ماليمت لباس يا کفش ها ،جوراب و جواهرآالت آلوده  
v خيس کردن محل سوختگي با . حل سوختگي در آب سرد نقطه سوختگي را سرد نماييد با پاشيدن آب سرد يا فرو بردن م

 .تورم را کم ميکند و ميتواند درجه سوختگي را کاهش دهد . اب سرد درد را تسکين ميدهد 

v  به مصدومي که سوختگي شديد و وسيعي دارد هرگز از راه دهان غذا يا نوشيدني ندهيد .  
v م در يک منطقه بي خطر قرار داريد مطمئن باشيد که خود و مصدو. 

v  در سوختگي به دنبال برق گرفتگي با ولتاژ پايين جريان برق را قطع کنيد و با يک وسيله نارسانا مانند چوب ،سيم را از
  .شخص دور کنيد 

v  هرگز به مصدومان دچار برق گرفتگي با جريان ولتاژ باال نزديک نشويد، مگر زماني که مطمئن شويد جريان
  .رق قطع و مصدوم از برق رها شده باشدب
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  بهداشت حرفه اي در زباله سوز - ٨

  :وظايف عمده پرسنل اين بخش
v مربوطه هاي پروتكل طبق عفوني غير و عفوني هاي زباله جداسازي 
v مربوطه هاي پروتكل طبق ها زباله ايمن جابجايي و نقل و حمل مناسب، سازي ذخيره و بندي بسته 
v آنها نوع حسب بر مختلف هاي زباله استاندارد و ايينه سازي نابود  

  خطرات موجود دراين واحد
    :  عوامل فيزيكي

 ...گرماو رطوبت و نامناسب تهويه گرفتگي، برق بخار، يا مستقيم شعله از ناشي سوختگي صدا،
   : عوامل شيميايي

v ، گردوغبار ناشي از پارچه ووسايل يك بار مصرف 
v  التکس،تماس با دستكش  
v جهت اطالع از اثرات اين مواد بر بدن به بخش (...يكسيتوتوكس مواد ها، دترژانت شيميايي، كننده ضدعفوني مواد انواع

MSDS   مراجعه نمائيد(. 
v  بخارات وگازهاي ناشي از سوختن وتبخير داروها وپارچه هاي آغشته به اين داروها ،اسيدها وديگرمواد آزمايشگاهي 

   : يكي ژعوامل بيولو
 ... )يكي پاتولوژ ونسوج ترشحات خون، به آلوده هاي زباله(يپوست و ياستنشاق خون، راه از منتقله يهايماريب

   :يکيارگونومعوامل 
 فتيش ،يشغل استرس .و بدن نامناسب تيوضعهل دادن وكشيدن بار وکردن، بلند اندامها، مکرر حرکات ،يطوالن نشسته اي ستادهيکارا

   )استارائه شده  الزم  مراقبت ها وپيشنهادات،رگونوميكي در بخش عوامل ا(..و يکار
  :عوامل مكانيكي 

v  پركردن دستگاه بيش از حد ظرفيت كه به دنبال آن انفجار را در بر خواهد داشت 
v  خرابي سوپاپ اطمينان ديگ بخار 
v ها زباله در برنده مواد از ناشي جراحت و بريدگي 
v نظافت عمومي وگرد گيري از كليه قسمتهاي دستگاه به منظور جلوگيري (شار بخار انفجار ديگ بخار آن به علت باال رفتن ف

 )از تجمع گردوغبار ودر نتيجه آن آتش سوزي ،به صورت روزانه ضروري مي باشد
v آتش سوزي بر اثر افزايش حرارت ووجود شرايط نا ايمن مانند سوختگي سيم ها وكابل هاي برق و...  

  وسايل حفاظت فردي
v ز كفش ايمني  به طوري كه مانع ورود اجسام تيز وبرنده به پاي شخص شوداستفاده ا  
v ا اليه ذغال فعال   استفاده از ماسك فيلتردار ب
v  استفاده از پيش بند بلند ويكسره وقابل شستشو به هنگام تخليه وپر كردن دستگاه  
v استفاده از لباس كار مخصوص قابل شستشو  
v وبرنده  استفاده از دستكش مقاوم به اجسام تيز 

v  استفاده از عينك ويا شيلد حفاظتي تمام صورت  به هنگام تخليه مواد  
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  بهداشت حرفه اي در آشپزخانه - ٩

  
  :وظيفه پرسنل آشپزخانه 

v يبهداشت مقررات تيرعا با توأم پرسنل و مارانيب نيب آنها ميتقس و روزانه برنامه طبق يميرژ و ياصل يغذاها هيته 
v غذا سرو و يساز آماده 
v  ظاهر شکل و طعم ت،يفيک نظر از شده طبخ يغذاها و روزانه يمصرف مواد لکنتر 
v آشپزخانه ظروف و لوازم و ليوسا يشستشو و فيتنظ 
v  آنها حيصح ينگهدار و آشپزخانه مختلف يدستگاهها کارکرد يچگونگ به کامل ييآشنا 
v  مربوطه سرپرست طرف از محوله امور ريسا انجام 

 
  

  موجود در آشپزخانه خطرات 
   :يکيزيعوامل ف  

 ....و ويکروويم اشعه مرطوب، و لغزنده سطوح ،يسوختگ برنده، ليوسا صدا، رطوبت، ،زياد يدما  
    :ييايميش عوامل  

   يومحلولهـا  برهـا  لکـه  ن،يکلـر  اک،يآمون کننده، يعفون ضد مواد ها، ودترژنت صابون ،ويا الستيكي التکستماس با دستكش هاي    
 .. و ييايقل

    :کيولوژيب لعوام
 ... دام، و انسان نيب مشترک يها يماريب   

  :کيارگونوم عوامل 
  .. و يکار فتيش ،يشغل استرسن، بد نامناسب تيکردن،وضع لندباندامها، مکرر حرکات ،يطوالن شستهناي ستادهيکارا   

  :مكانيكي عوامل 
v تماس مستقيم با آتش ووجود  خطرات برق گرفتگي به علت كار با دستگاههاي برقي وآتش سوزي به علت

 وهمچنين شرايط ناايمن در محل  گرماي زياد در محيط

v گير كردن دست ويا البسه بين قسمت هاي گردنده دستگاههاي موجود  
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  بهداشت حرفه اي درآزمايشگاه -۱۰

  : از موارد مهمي كه در آزمايشگاه بايد به آن توجه شود عبارتند از

  . بودن آن ها به اثبات رسد  ير سمين که غيکرد مگر ا يتلق يسم يستيرابا ييايميهمه مواد ش 

  :  ييايميت مواد شيف سميتعر

د يا توليو  ي،تنفس يستم عصبين مواد سبب اختالل در سيکه تماس با ا ينسوج زنده است به طور ينابود ساز يب برايک ترکي ييتوانا
  )ق پوست يا جذب آنها از طرين مواد ، استشمام و يمانند خوردن ا.(گردد  يسبب مرگ انسان م يماريبا بروز ب يشود و گاه يم  مثل

ز ين ييايمياز مواد ش يبرخ.ت باال هستند يبا سم ييايميد از جمله مواد شيانيدروژن سيد و هيم آزيد ،سديانيم سيک ، سديکلر ، آرسن
توانند  يم ييايمين که مواد شيبا توجه به ا... . فرم ،بنزن و م کربنات کلرويژنه ، کلسيد ، آب اکسيسرطان زا هستند از جمله فرمالدئ

ا هواکش يو روشن نمودن هود  يمنينک اين مواد عالوه بر استفاده از روپوش ،عيا سرطان زا باشند الزم است در هنگام کار با ايو  يسم
  . ز کرد يدپرهياد جداً بادن و تماس با موييدن ، بويشگاه از حداقل مقدار مواد استفاده نمود و از چشيآزما

  :رسد  يبه نظر م يش ها ضرورير در هنگام انجام آزمايت نکات زيرعا
v د يمواد واکنش دهنده قرار نده يظرف محتوا يد با باز سر خود را بااليو واکنش اس ييايقل يش اثر آب بر فلزهايهنگام آزما

 ديد بلکه با آب فراوان آنها را شستشو دهيهان خود نمالن مواد دست خود را به چشم صورت و ديو در صورت تماس دست با ا
v  کرد  يد دوريبا)ژنياکس يه يم کلرات در تهيمانند پتاس(کنند  يد ميکه گاز تول يد موادياز گرما دادن شد. 
v نين ترييد را در پايک اسيتريا نيد و يک اسيد،سولفوريک اسيدروکلريظ هيغل يمانند محلول ها يا خطرناکي يمواد سم 

ر يرا از سا د کننده ياکس يد هاين اسيا.داشته باشد  يکمتر ييد تا در مواقع افتادن اثر تخربيکن يقسمت قفسه ها نگهدار
 .د يد ها دور نگه داريدها و سولفيانيدها ، سيدروکسيمانند ه يباتيا ترکيد و يک اسيمانند است يآل يدهاياس
v   د ، يانجام ده يمنينک ايدن روپوش ،دستکش و عياره با پوشنقل و انتقال مواد خورنده و سوزش آور را همو 
v  يد و بهتر است از چوب پنبه ، درب هايکن يخشک ،خنک و دور از آفتاب نگه دار يد کننده را در محل هايمواد اکس 

فاده ن ظروف استيا يه ياول يکيالست ياز درب ها(ن مواد استفاده نشود يا يبستن ظروف حاو يبرا يا فلزيو يکيالست
 ).ديکن
v  م ،يم ،پتاسيمانند سد يموادP2O5 ، P2S5 ،FeSن مواد يدر هنگام کار با ا. دهند  يم يد با آب واکنش انفجاريم کاربي،کلس

 ن مواد استفاده نمود ين مقدار ايد از کمترياست و با يضرور يمنيت نکات ايرعا
v  يک نگه داريتار يد را در محليديم يوه و نقره و سديج يل اتر ،نمک هايات يحساس به نور مانند برم ،د ييايميمواد ش 

 .ديکن
v گرفت و آن را بو کرد  ينيک بياک را نزديق آمونياز محلول رق يدرنگ ظرف کوچک يد بيدر صورت بو کردن گاز کلر با. 
v  نور و هوا به ت است و در اثر يدرجه فارنها -۴۹ل اتر يات ياشتعال د يد بطور مثال دماياشتعال مواد توجه کن يبه دما

 .د يکن يخچال نگه داريگردد ، اتر را در  يل ميتبد يد خطرناکيپراکس
v د يکن يط خشک نگه داريد ها جدا نموده و در محيمواد سوزش آور مانند بازها را از اس. 
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v  يشه ايل شياآلوده گردد ، وس يتواند به طور اتفاق يم يدنيد ،غذا و نوشيمصرف نکن يدنيو نوش ييشگاه مواد غذايدر آزما 
 .ديدن استفاده نکنيخوردن و آشام يرا هرگز برا...) بشر و (  يشگاهيآزما
v   ديد برق را به خاطر بسپاريه و محل کلياول يکمک ها ي،جعبه  يشگاه محل کپسول آتش نشانيدر آزما. 
v   ديزيو فاضالب نر ييرا در دستشو يت و کاغد صافي،چوب کبر) رسوب(مواد نامحلول 
v  ديد و محلول را آرام به هم بزنيزيآب بر يد را قطره قطره بر رويشه اسيد ، هميکردن اس قيرق يبرا. 
v    سوراخ شده چوب پنبه   يدرون چوب پنبه ، نخست لوله و جداره ها يشه ايرابط ش يا لوله يهنگام وارد کردن دماسنج و

د که يکن يچرخاندن آن را وارد چوب پنبه ا رفته ضمنا لوله را با حوله گيدماسنج و. د يسرول آغشته کنيرا با آب صابون وگل
 ديز با حوله در دست گرفته ايآن را ن

 

  

 ناسازگار است با ماده شيميايي رديف

 الکل  –پر منگنات ها  –نيتريک اسيد  استيک اسيد ۱

 آب اکسيژنه –مخلوط سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد  استن ۲

 کربن دي اکسيد –هالوژن ها  –د کربن تترا کلري –آب  فلزات قليايي ۳

 پر اکسيدها –قلياها  –اسيدها  آلومنيوم ۴

 برم –يد  -–کلر –جيوه  آمونياک ۵

 گوگرد –نيترات ها  –مايعات آتش گير  –فلزات پودر شده  –اسيدها  آمونيوم نيترات ۶

 آب کلسيم اکسيد ۷

 )هيدروژن پراکسيد (آب اکسيژنه مس ۸

 ااسيد ه سيا نيد ها ۹

 سديم پراکسيد  –نيتريک اسيد  –هيدروژن پراکسيد –آمونيوم نيترات  مايعات آتش گير ۱۰

 مواد اتش گير–استن –الکل ها  –نمک هاي فلزي  –آهن  –کروم  –مس  هيدروژن پراکسيد ۱۱

 استيلن -آمونياک  جيوه ۱۲

 اسيدها نيتراتها و نيتريت ها ۱۳

 تش گيرمايعات و گاز هاي آ نيتريک اسيد ۱۸

 هوا –ترکيبات اکسيژن دار مثل کلرات ها –گوگرد فسفر ۱۹

 آب –بازهاي قوي –الکل ها پنتا اکسيد فسفر ۲۰

 سولفوريک اسيد پتا سيم پر منگنا ت ۲۱

 ترکيبات آلومينيوم –تارتاريک اسيد نقره ۲۲

 پر اکسيد ها –قليا ها –اسيد ها–کليه مواد اکسيد کننده روي ۲۳

 استيک اسيد –اتانول –متانول سديم پر اکسيد ۲۴

 پتاسيم پر منگنات–پتاسيم پر کلرات –پتاسيم کلرات سولفوريک اسيد ۲۵
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. م يگر قرارندهيکديرا در کنار  ين موضوع که چه مواديدانستن ا  است و  ييايميمواد ش ينگهداراز نكات مهم ديگر در آزمايشگاه ،
 يم يموارد حت يکه در بعض  را انجام دهند يخطر ناک يرت در کنار هم بودن ممکن است واکنشهادر صو ييايمياز مواد ش ياريبس

  .تواندسبب انفجار شود 

ب يا غفلت بشکند و مواد آن ها با هم ترکيک حادثه و يناسازگار در اثر  ييايميدو ماده ش يحاو يشه يبه هر حال ممکن است دو ش
  :م ير را در کنار هم قرار ندهين گونه حوادث مواد زيار ا يريجلوگ يبرا. را به وجود آورد  يريجبران ناپذ يان هايز شده و

 يمواد نا سازگار با هم اشاره شده و محصول هر واکنش به همراه خطرات احتمال ياز واکنش ها ير به تعداديدر جدول ز
  :د شده استيآن ق

   

 

 

  

  

نبايد در  دو ماده ناسازگاري که رديف
 هم باشند  کنار

 واکنش هاي ممکن

 حاصل يک ماده ي قابل انفجار است فلزآلومينيوم وآمونيوم نيترات ۱

مخلوط اين دو ممکن است باعث احتراق گردد مخصوصا اگر  آمونيوم نيترات و استيک اسيد ۲
 استيک اسيد غليظ باشد

 انفجار است ک واکنش شديد و قابلي هيدروژن پر اکسيدو اکسيد سرب ۳

 ک واکنش شديدا گرمازاستي هيدروژن پر اکسيدو سولفيد آهن ۴

ميتواند باعث ايجاد فولمينات جيوه شود که يک ماده قابل  جيوه نيترات و متانول ۵
 انفجار است

 فسفر در حضور نيتريک اسيد خود به خود آتش مي گيرد  نيتريک اسيد و فسفر ۶

پر پتا سيم سيا نيد و پتا سيم  ۷
 اکسيد

مي تواند باعث    مخلوط اين دو ماده اگر حرارت داده شود
 انفجار گردد

 مخلوط نمونه هاي خشک اين دو مي تواند قابل انفجار باشد  سديم نيترات وسديم تيو سولفات ۸

 واکنشي است شديدا قا بل انفجار  سولفيد سرب وهيدروژن پر اکسيد ۹



 

[50] 
 

  

  . اي خطرناك در آزمايشگاهآشنائي با شرايط و فعاليت ه

 ي در ظروف داراي برچسب مناسب نگهداري همة مواد شيميايو ل هاي ذخيره و نگهداري، يخچال هاوغيرهبر چسب گذاري تمامي مح

v ثبت تاريخ دريافت و بازكردن همه بطري ها . 
v ثبت تاريخ انقضاي مواد شيميايي . 
v ثبت شرايط نگهداري ويژه مواد . 

  .خورد وانجام اقدامات حفاظتي هنگاميکه كه در معرض هر يك از  مواد خطرناك زير قرار مي گيريد آشنائي با نحوه بر
v تركيبات راديواكتيو 
v مواد شيميايي خطرناك زيست محيطي 
v   مواد سرطان زا 
v گازهاي فشرده 
v مواد اشتعال زا 
v مواد خورنده 
v مواد سمي 
v مواد واكنش گر  

 
 )مواد منفجر شونده(

ناگهاني، فشار يا دماي باال، سبب آزادكردن مقادير  تركيبي است كه در صورت قرار گرفتن در معرض ضربه تركيب قابل انفجار
 .به محيط مي شود زيادي حرارت و گاز با فشار زياد

اين واكنشگرها به . توليد ماده منفجرشونده را دارند جدول زير نام موادي است كه در صورت تركيب شدن با يكديگر توانايي
 .است عمومي در آزمايشگاهها موجود شكل

  كلروفرم در حضور يك باز+ استون  -

 آنها مس ، نقره جيوه يا نمكهاي+ استون  -
 CL2،  Br2،  I2+(محلولهاي آبي آمونياك(آمونياك  -
 سديم آزيد + كربن دي سولفيد -
  يك الكل+ كلر  -

  منيزيم پودر آلومينيوم يا+ كلروفرم يا تتراكلريد كربن  -
  عامل اكسيد كننده+ شاركول  -
  كلر+ دي اتيل اتر  -
 POCl3 یا SOCl2يك آسيل هاليد ، + سولفوكسيد  دي متيل -

 Cro3 + دي متيل سولفوكسيد -
  كلسيم هيپوكلريت+ اتانول  -
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  نيترات نقره+ اتانول  -
 استيك اسيد يا استيك انيدريد + اسيد نيتريك -
  جيوه يا نقره گين مانند سرب،نمك يك فلز سن+ پيكريك اسيد  -

 اتانول+ آمونياك + اكسيد نقره  -
  هيدروكربن كلردار+ سديم  -
  آمين+ سديم هيپوكلريت  -

v تفكيك موادشيميائي به هنگام نگهداري، درگروههاي سازگار .  
v ذخيره شده در آزمايشگاه  فاده ياكسب آگـاهي از واكنش هاي بالقوة تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي با مواد شيميايي مورد است  
v  بـراي خطرات غيرمعمول از قبيـل مـواد قابـل اشتعال، مواد خطرناك زيست محيـطي ) اخطار(نصب عالئـم هشدار دهنـده

  ) .در محـل هاي مناسب(يا وسائـل بخصوص ديـگر 
v  ،محلول هاي غليظ را به درون آگاهي از نحوه تركيب مواد با يكديگر به عنوان مثال براي جلوگيري از واكنش هاي شديد

  ). يعني هميشه اسيد را به آب اضـافه كنيد، نـه آب را بـه اسيد(محلول هاي رقيـق بريزيد 
v  استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي صرفاً براي کار ويـژه آن. 
v  هاي شيميايي بطور دستگاه هاي مـورد استفـاده بـراي واكنش هاي خطرناك را بدون حركت دادن آنـها تا وقتي كه واكنش

  .كامل تكميـل شود، در جاي مناسب نصب و تثبيت كنيد

  خطرات احتمالي 

v خروجي ها  وراهروها در آزمايشگاه بايد هميشه باز و بدون مانـع باشد .  
v  در  بـرداشته و... همـواره، مواد و وسايـل غير ضـروري را از روي ميزهاي كار، هـودهاي بخار، كف آزمايشـگاه، راهروها و

 محل هاي مناسب قرار دهيد
v  استعمال دخـانيـات، خـوردن، آشاميـدن، نگهداشتن موادغذايي، نوشيدني ها، تنباكو و استفاده از مواد آرايشي در آزمايشگاه

 .مطلقاً ممنوع است
v  مصرف را در محل همواره آزمايشگاه و محل كار خود را تميـز نماييد و مـواد شيميايي، بيولوژيكي غيرضروري و تجهيزات بال

  مخصوص خود قرار دهيد
v  نيـكمت هـا، ميـزهاي كـار و ديـگر سطـوح آزمايشگاهي را پس از هـر بار استفـاده با يك مـاده پـاك كننـده يـا ضـد

  . عفوني كننده تميز نماييد
v همـة تجهيـزات بايستي قبـل از استفاده بازرسي شوند  .  
v  دي كرومات يا اسيد سولفوريك در آزمايشگاه، دقت كنيد كه پاك كردن فقط محدود در صورت استفاده از مواد پاك كننده

  . اسيد سولفوريك آزاد مي شوند/ به هود بخار باشد، در غير اين صورت كلريدهاي سمي كلرومتيل از محلول كرومات
v كف آزمايشگـاه را در همـة اوقـات خشـك نگهداريد .  
v  يا آب، کـف آزمايشگـاه را بالفاصـله تميز كرده و با قراردادن عالئـم هشـدار، ديگران در صورت ريـزش هرگونه مواد شيميايي

  . را نسبت به خطرات بالقوه سرخوردن آگــاه نماييد
v  بر روي همة ماشين آالت و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم، بايستي قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند، برچسب هشدار نصب

 . گردد
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v كف آزمايشگاه و سينك ها بايستي به طور مرتب تخليه شده و شسته شوند تا از خروج گـازهاي نامطبـوع يا آزاد  سيفون هاي
 .شدن بوي مواد شيميايي جلوگيري شود

v  اگر طبيعت كـار شما اقتضاء مي كنـد كه به تنهايي در آزمايشگاه كـار كنيد، بايستي حضور خود را به مسئول آزمايشگاه و يا
 .ديگر اطالع دهيد همكاران

v هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سريعاً به اطالع سرپرست آزمايشگاه و مسئولين ذيربط برسانيد. 

v  در صورت وجود شكاف يا راه آب در كف ،روي آن بايد توسط حفاظي مناسب پوشانده شودبه طوري كه آن حفاظ هم سطح
 زمين قرار گيرد ولبه هاي برآمده نداشته باشد

v وجي هاي ساختمان بايدبا پالك هائي مشخص شده باشد خر. 

v درب هاي خروجي شيشه اي بايد با عالمتهاوبرچسب هائي مشخص گردد. 

v  كليه مسير هائي كه به خارج از ساختمان منتهي مي شود ،بايد توسط هر شخص شناسائي گردد وبداندكه به كجا منتهي مي
 . شود
v درجه ۲۳-۱۹ دماي كار اتاق براي.(ميباشد ضروري محيط دماي نگهداشتن ظيموتن سالن عمومي تهويه جهت هواكش وجود 

 .)است مناسب صد در ۵۰ گرادورطوبت سانتي

 نگهداري سيلندر در آزمايشگاه 

v همة سيلندرهاي گاز فشرده بايستي به طور محكم با زنجير يا طناب بصورت ثابت بسته شوند .  
v مام اقدامـات حفاظتي و ايمني را در مورد آنـها همـانند سيلندرهاي پر رعايت سيلندرهاي خـالي را عالمت گذاري كنيد و ت

  . كنيد
v کليه امور خـدمات و نگهداري بايستي توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذيرد. 

v به رنگ سيلندر ها توجه داشته باشيد  

  اقدامـات اضطـراري 

  : زير را بدانيد )حفاظتي(محل، نحوة استفاده و محـدوديت هاي وسايل ايمني 

v  ايستگاه چشم شوي  
v  هود بخار  
v  زنگ خطر آتش سوزي  
v  جعبه كمك هاي اوليه  
v  دوش ايمني  
v  تنفسي حفاظتي  
v تجهيزات اطفاء حريق / كپسول  
v  مواد پاك كنندة محلولهاي ريخته  

  . وري داردپنجره هاي درب ها وآزمايشگاه را هنگام انجام آزمايشها نپوشانيد تا مشخص باشد كسي نياز به كمك ف
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  .هرگونه نشت يا ريخته شدن مايعات را بالفاصله پاك نماييد

  .دستورات ذيل در صورتي كه ميزان ماده شيميايي ريخته شد كم باشد بايد انجام شود

v  افراد حاضر در آزمايشگاه را بالفاصله مطلع كنيد. 

v  از استنشاق بخارات ماده ريخته شده اجتناب كنيد. 

v  ردي مانند محافظ چشم و صورت، دستكش و لباس استفاده كنيداز تجهيزات ايمني ف. 

v  ماده ريخته شده را در يك مكان كوچك محدود كنيد. 

v  از مواد مناسب براي خنثي كردن و جذب اسيدها و بازهاي معدني استفاده كنيد . 

v  دهاي شيميايي معدوم كنيدباقيمانده بي اثر را جمع آوري كرده و بعد از قرار دادن در ظرف مناسب به همراه پسمان. 

v  براي ساير مواد شيميايي، مي توان از بسته هاي مخصوص جمع آوري يا جاذب مناسب يا ماسه خشك استفاده كرد. 

v  بعد از جمع آوري ماده ريخته شده، سطوح با آب شسته شود.  

  .در صورتيكه ميزان ماده شيميايي ريخته شده زياد باشد انجام اقدامات زير ضروري است
v كمك به اشخاص مصدوم يا آلوده شده با مواد شيميايي، براي خارج كردن آنها از محيط آلوده. 

v  در صورتيكه مواد ريخته شده قابل اشتعال هستند، تمام منابع حرارتي و شعله ها بايد خاموش شود. 

v  اطالع به افراد ذيصالح براي انجام اقدامات اورژانسي. 
 
  هودها

 : ل هنگام استفاده از هود ضروري است رعايت اصول بيان شده ذي
v   فقط موادي در فضاي كار، زير هود قرار گيرد كه براي انجام آزمايش به آن نياز است زيرا بهم ريختگي و شلوغ بودن سبب

 .آزمايشگاه خواهد شد  اختالل جريان هوا و افزايش خطر براي كاركنان
v  حالت قرار داشته باشد هنگام كاركردن، شيشه محافظ جلويي در پائين ترين. 

v   سانتيمتر از دريچه ورودي فاصله داشته باشند ۲۰تا  ۱۵ظروف حاوي مواد شيميايي حداقل. 

v  جریان ھوا برقرار باشد. (قبل از شروع بكار، كنترل شود كھ فن تھویھ ھوا سالم باشد(  
  دفـع ضـايـعات آزمايشگاهي 

v ـدود كردن مقـادير مـواد خريداري شده به حداقل برسانيدسعي كنيد ضـايعات آزمايشگاهي را از ابتدا با مح .  
v ضايعات شيميايي را تفكيك كرده و براي دفـن آماده نماييد .  
v همه ضـايعات را با بسته بندي منـاسب دفن كنيد .  

  حفاظت از چشم ها وصورت

v ر عين حال مانـع از فعاليت و عينک آزمايشگـاهي بايستي راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را فرا گرفته و د
  . جابجايي محقق نباشد

v  در صورت نيـاز به پوشش چشمها، نصب عالئم مبني بر استفاده از عينك يا ماسک محـافظ چشم و صورت درآزمايشگاه
 . الزامي است
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v استفاده از لنز تماسي چشمي، بدون استفاده از عينک محافظ، در آزمايشگاه توصيه نمي گردد.  
v   كار با هر يك از مواد زير، استفاده از عينك يا شيلد حفاظتي مناسب آزمايشگاهي ضروري است در صورت :  
v  مواد محرك، خورنده ها، يا مواد سوزش آور  
v  افزايش يا كاهش فشار(استفاده از شيشه آالت تحت خالء يا تحت فشار (  
v  مواد سرمازا  
v  مواد قابل اشتعال  
v  مواد راديواكتيو  
v  مواد منفجره  
v حفاظت ويژه از ليزرها ضروري است(رها ليز (  
v  نور فرابنفش  
v  مواد خطرناك زيست محيطي  

  حفاظت از بدن 

v استفاده از پيش بند هاي الستيكي به هنگام كار با اسيدها ومواد شيميائي خطرناك ضروري مي باشد.  
v وي كاربر باشدروپوش ويژه آزمايشگـاه بايستي هميشه متناسب با اندازه بدن و قد آن بايستي تا زان .  

  حفاظت از دست ها 

v  پرسنل آزمايشگاه همواره بايد از دستكش هاي محافظ  از جنس التكس وبه هنگام كار با مواد خطرناك مانند اسيدها از
  . دستكش ضد اسيد در داخل آزمايشگاه استفاده نمايند

v انند بخارات را جذب كرده يا دست ها را در عالوه بر حفاظت در برابر مـواد شيميايي خطرناك، بعضي از دستكش ها مي تو
  . حفاظت كنند) گرما(مقابل حرارت 

v  اطمينان حاصل كنيد...) سوراخ شدگي، پارگي و (قبل از استفاده از دستكش ها، از وضعيت و سـالم بودن آنهـا .  
v ن كشيدبـراي درآوردن دستكش ها، ابتـدا از مچ دست شروع كـرده و دستكش را به طرف انگشتان بيرو .  
v بالفاصـله پس از درآوردن دستكش ها، دست هاي خود را بشوييد .  

  حفاظت ازپاها 

v  هدف از حفاظت از پاها، جلوگيري از آسيب ديدگي در هنگـام تماس با مواد شيميايي خورنده، اشياء سنگين، شـوك
  . مي باشد... و ) برق گرفتگي در سطوح خيس( الكتريكي 

v ،هنگام ريزش يا سقوط مواد شيميايي خورنده يا اشياء سنگين، پاها هستند آسيب پذيرترين قسمت بدن .  
v در محيط آزمايشگـاه، كفش هايي توصيـه مي شوند كه به طور كـامل پاها را پوشانده و آنها را كامالً حفاظت كند .  
v پوشيدن انواع كفش هاي زير در آزمايشگاه ممنوع است :  
v  صندل ها و دمپايي  
v  کفش هاي ورزشي  
v  كفش هاي کف چوبي  
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v  كفش هاي پاشنه بلند 

  

  حفاظت از گوش ها 

v  دسي بل باشد الزامي است ٨٥استفـاده از ماسک محـافظ گـوش در مکان ها و مواقعيکه كه سطح صدا باالتر از .  
v  گوش، در مکـان هايي كه صـداهاي بيش از حـد مجاز وجـود دارد، حتماً بايستي عالئم هشدار دهنده استفاده از ماسك

  . نصب گردد
v انواع محافظ گوش عبارتند از :  
v با پوشاندن گوش، حفاظت اوليـه را نسبت به ورود صدا ايجاد مي كنند: داخل گوش .  
v را در مقابل صدا ايجاد كرده و استفاده از آنها بسيار راحت تر از توپي هاي گوش مي باشد يحفاظت بيشتر: خارج گوش .  
v مقابل صدا بوده و استفاده از آنها به هيچ وجه توصيه نمي گردد محافظ هاي ضعيفي در: پنبه گوش .  

  حفاظت از دستگاه تنفس

v لذا حفاظت از . بعضي از روشها وفعـاليت هاي آزمايشگـاهي مي توانند بخارات محرك سمي و مـواد آلوده كننده ايجاد كنند
 . دستگاه تنفسي در اينگونه شرايط ضرورت پيدا مي كند

v  اسب ويا داراي بايد از ماسك فيلتردار من....)اسيدها ،موادخورنده وتحريك كننده و(با مواد شيميائي خطرناك  به هنگام كار
  اليه ذغال فعال ،استفاده نمايند

 اقدامات الزم قبل از ترك آزمايشگاه  

v ه منتقل كنيدضايعات آزمايشگـاهي را شناسايي، بسته بندي و طبق مقررات استاندارد به خارج از محيط آزمايشگا .  
v  خارج كنيد) و دسترس ديگران(تجهيزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محيط كار .  
v سطوح كاري و کليه تجهيزات مـورد استفاده را ضدعفوني كنيد .  
v بازگردانيد به هنگام اتمام كار و ترك آزمايشگاه، تجهـيزات و وسايل استفـاده نشده را به محل اصلي خود .  
v روپوش مخصوص آزمايشــگاه را در داخل آزمايشگـاه قرار دهيد .  
v از خاموش بودن تجهيزات برقي و گازي مورد استفاده اطمينان حاصل نماييد .  
v دست هاي خود را با دقت بشوييـد . 

  :  کيولوژيخطرات ب

: باشـد كـه ممكـن اسـت از طـرق مختلـف        يمـ  يکيلوژويکروبيکنترل خطرات م يبرا يکار ين شامل روشهايشگاه همچنيآزما يمنيا
اسـاس خطـرات   . ن عوامل خواهد بود يا يدارا يمعمول يشگاهيآزما يکهايتکن. برش منتقل شود  يگر ابزار هايا دي،  يق تصادفيبلع،تزر

پـت ،  يات پيـ توسـط عمل د شـده  يـ تول يروسـلها يدهان با حمل مواد آلوده شده ، نمونه و او شامل تماس دست  يولوژيکروبيهمراه با م
  .ا کشتها و غيره مي باشديا مخلوط کردن ، نمونه ها يفوژ يسانتر
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v پـت  يپ يله کـه بـه انتهـا   يک وسياز . د يط کشت انجام ندهيپت به داخل محيق پيله دمش هوا از طريرا بوس يق سازيات ترقيعمل
 .ديماده استفاده کن يدن اتفاقياز بلع يريشگيپ يشود برا يوصل م

v  مـواد   يانجام نشـده ممکـن اسـت دارا    يشان کاريکه هنوز رو ييرا نمونه هايز. ديپت ماده را مکش نکنيه توسط دهان از پچ گايه
 .ب زا باشند يآس
v ديقرار ده ييجهت آلوده زدا يضدعفون يمحلولها يک محفظه داراياستفاده شده را جدا کرده و داخل  يپت هايپ يتمام. 

v  نکها بـدون  يا در سـ يـ شـگاه  يآزما يز، کارتهايم ياستفاده شده را باال يپتهايچ گاه پيه. د ييا بشوآنر يشه اينکه سطح شيقبل از ا
 . ديشده باشند ، قرار نده ييگندزدا ينکه به اندازه کافيا
v ديض کنيرا بطور روزانه تعو يضدعفون يمحلولها . 

v له اتـوکالو  يبوس) استفاده شده  يجراح ياده شده ، ابزارهااستف يشه هايکشتها ، نمونه ها ، ش. (ديزه کنيليمواد آلوده شده را استر
 . رنديا مجدد مورد استفاده قرار بگينکه آنها را از محل دور كرده يقبل از ا

v  استفاده نمائيد) قبالًخصوصيات آن ذكر شده است(به هنگام كار حتماً از ماسك ودستكش مناسب. 
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  تواني وفيزيوتراپيبهداشت حرفه اي در نو -۱۱

  
ارتقاء  يسالم و برنامه ها يک زندگيمار در جهت داشتن يب ير سبک زندگييشامل تغ ياز خدمات طب يقلب، مجموعه ا يبازتوان

ماران يب يزندگ يفيش سطح کيت باعث افزاياست که در نها يعروق يقلب يهايماريب يسک فاکتورهايماران مانند کنترل ريسالمت ب
 .شود يآنان م يزندگ يعير بازگشت به کار و روند طبع ديوتسر يقلب

  .پردازد ي، ميدرمان و نوتوان ،يريشگيبهبود، پ يبرا يحرکت يلهايش پتانسيو افزا ييبه شناسا يوتراپيزيف
  :خطراتي كه پرسنل اين بخش را تهديد مي كند عبارتند از  

  :عوامل فيزيكي 
v  گاهها ي تست ورزش ،ميزان سروصدا در اين بخش باال مي باشد  كه پرسنل اين به علت كار كردن تعداد زيادي از دست:سروصدا

بخش به علت كاهش سروصدا مي توانند از گوشي هائي كه در بعضي از فركانسها ميزان شدت صوت را كاهش مي دهد 
 .،استفاده كرد 

v  ي در چشم مي شود بخصوص افرادي كه با در صورت كاهش ويا افزايش ميزان روشنائي باعث به وجود آمدن ناراحتي وخستگ:نور
 .كامپيوتر هم سروكار دارند از اين قاعده مستثني نيستند 

v  به هنگام كار با كامپيوتر در معرض اين اشعه قرار مي گيرند :اشعه كامپيوتر. 

  : عوامل شيميائي
v يگر وسائل پزشكيت پوستي به علت تماس با التكس موجود در دستكشها و ديحساس. 

v ره يكننده و غ ينده ها و مواد ضدعفونيبخاطر استفاده مكرر از صابونها، شو يپوست يتهايكات و درماتيا، سوزشها، تحرتهيحساس 
v  نده و پاك كننده يعات شويع معلق در هوا از ماي، گلو به علت تماس با ذرات آئروسلها و ذرات ماينيچشمها، ب يآزردگ 

 
  :عوامل بيولوژيكي

v طبق دستورالعمل كنترل عفونت شستشو شود( ز تماس با مايعات وترشحات بدن بيماربيماريهاي عفوني ناشي ا.( 

v  آلوده بودن دستگاهها به علت تماس مكرر با بيماران مختلف 
v شستشوي دستها طبق دستورالعمل مربوط به آن ضروري مي باشد. 

v دماي نگهداشتن وتنظيم سالن عمومي ويهته جهت هواكش ،وجود هوا طريق از ميكروبي عوامل وكاهش عفونت كنترل منظور به 
 ميباشد ضروري محيط
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  MRIبهداشت حرفه اي در راديولوژي ،سي تي اسكن و - ١٢
 

  .باشند  يدر رابطه با شغل خود م يعيمشکالت سخت و خطرات عمده و وس يدارا MRIبخشهاي راديولوژي سيتي اسكن وپرسنل 
  : شهااين بخپرسنل  يبرا ين خطرات كاريمهمتر 

 : يمخاطرات حادثه ا
v ره يو غ ياء ابزار آالت پزشكيب به انگشتان و پاها بعلت سقوط اشيآس 
v ياورژانس يتهايس مخصوصاً در زمان موقعيسطوح خ يليزخوردن و افتادن در رو  
v  غه ها يها با ت يدگيز و برنده مخصوصاً با نوك سرسوزن و برياء تيق اشيها از طر يدگيو بر يسوراخ شدگ 
v  وب يمع يق كاريزات با عايا تجهين غلط يا اتصال به زميوب يزات معيق تجهياز طر يكيشوك الكتر 
v  برق گرفتگي به هنگام كار با سيم ها ودوشاخه هاي معيوب ويا اتصال بدنه دستگاهها 
v  خطرات آتش سوزي وانفجار كپسول هاي اكسيژن 

 :يكيزيمخاطرات ف
v گاما،تن  با اشعه بواسطه گرف يريدر معرض قرارگ X-Ray و يواكتيو منابع راد 
v  قرار گرفتن در معرض ميدان هاي مغناطيسي دستگاهها 
v وبه وجود آمدن خيرگي در چشم كار خيره شدن  ودقت دركار به مدت چندين ساعت در حين 

 :ييايميمخاطرات ش
v ره يكننده و غ ينده ها و مواد ضدعفونيبخاطر استفاده مكرر از صابونها، شو يپوست يتهايكات و درماتيتها، سوزشها، تحريحساس 
v  نده و پاك كننده يعات شويع معلق در هوا از ماي، گلو به علت تماس با ذرات آئروسلها و ذرات ماينيچشمها، ب يآزردگ 
v  رهيد و غيگلوتارالدئ(ون يزاسيليعات استريمدت با داروها، ما يمزمن به علت تماس طوالن يتهايمسمو ( 
v يگر وسائل پزشكيلت تماس با التكس موجود در دستكشها و دت پوستي به عيحساس 

 :مخاطرات بيولوژيكي
v عات وترشحات بدنياز تماس با خون، ما يناش يعفونتها . 

پوست با سرسوزن باعث ورود  يرااز طرق مختلف به فرد منتقل كند مثالً سوراخ شدگ يماريك بيتواند  يكه م يخطرات
در اين صورت اگر  .شونديجاد ميكه بصورت خودبخودو بدون علت مشخص ا يخطراتو .عوامل ميكروبي به بدن مي شود

ويا هپاتيت باشد امكان انتقال اين ويروس به پرسنلي كه با خون وي در تماس بوده  HIV     شخص بيمار آلوده به ويروس 
  است ،وجود دارد

 
 :زيمبه منظور پيشگيري از اين خطرات احتمالي به شرح موارد فوق مي پردا

  پرتو ها      
v ساز وني يپرتوها 
v ساز وني ريغ يپرتوها  
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  : زان عبارتند ازيوني ين پرتوهايمهمتر      

  :ذره آلفا 

 αشود از آنجا که  يل ميوم تبديدار هليل شده و با گرفتن دو الکترون به اتم پاين ذره از دو پروتون و دو نوترون تشکيا
  .شود يک برگ کاعذ متوقف ميتوسط  يداشته و به راحت يذ کمدارد قدرت نفو يادين ذره جرم زيا

  : ذره بتا

β  نبوده  يف اشعه بتا تک انرژيط. شود  يز تابش ميشود و ذره بتا ن يل ميک نوترون به پروتون تبديل ذره بتا يگس يبرا
و ) عنصر مادر ( ه ياول يه به انرژن اشعه بستيبرد ا. از صفر تا حداکثر را داراست  ير انرژيوسته با تمام مقاديف پيک طيو 

 يومينيبرابر آلفا بوده و در ورقه آلوم ١٠٠ن اشعه يقدرت نفوذ ا. باشد  يک متر ميمتر تا حدود يط از چند سانتيجنس مح
  .شود يجذب م يبخوب ١mmبه ضخامت 

  :پرتو گاما

γ ون آن يزاسيونيت يباشد خاص يصفر م و جرم) ١٠^١٠-( آنگسترم  ٠.٠١ش از يباطول موج ب يسياز امواج الکترومغناط
  .ار باالستيباشد اما قدرت نفوذ آن بس يار کمتر از ذرات آلفا و بتا ميبس

  :پرتو 

 x  باشد قدرت نفوذ آن از پرتو گاما کمتر  يآنگسترم و جرم صفر م ٠.٠١تا  ١٠ن يباطول موج ب يسياز امواج الکترومغناط
   باشد يم
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ان بار بدون احساس ين آثار زيم بر انسان دارند که اغلب اير مستقيم وغيمستق به صورت يان باريب و زون ساز اثرات مخري يپرتوها

  ديبروز نما يريمدتها پس از پرتوگ يباشد و ممکن است حت يم يفور ياثر موضع ايدرد 
اد حتماًفرد را يتاه مدت با دز زاما تماس كو. ⋅اورديبوجود ن يتماس کوتاه مدت با اشعه با دز كم ممکن است خطرات و صدمات جد

 .خواهد كرد)مرگ  و يمي، عق يسوختگ( يدچار صدمات قطع

 . ديآ ⋅بدن بوجود يولوژيدر ب يديرات شديياد ممکن است تغيدر تماس ز 

  . شود يم  تاً منجر به مرگيو نها ي،کم خون ⋅م شدنيزش مو ، عقيعوارض قرار گرفتن در معرض تشعشع در دراز مدت موجب ر 

  :ل مقدار تماس با اشعهيتقل يروشها
  يط پرتو نگاريکم نمودن مقدار تشعشع در مح 
 يط پرتو نگاريکار در مح کاهش زمان 
  د پرتويش فاصله با منبع توليافزا 

  مقدار نفوذ آن را کاهش دهد تواند يم يتواند کامالً مانع نفوذ اشعه گردد ول ينم يچ حفاظيه
  (OEL)يشغل مواجهه مجاز حد
 

 مقادير يزيكيف عوامل يشغل مواجهه مجاز حد مقادير نييتع تهيكم .باشد يم يرضروريغ يريپرتوگ از اجتناب پرتو برابر در حفاظت اساس
 ذرات شامل يونساز يپرتوها .است پذيرفته يشغل يريپرتوگ يبرا را) ICRP( پرتوها برابر در حفاظت يالملل نيب ونيسيكم يشنهاديپ

 شتاب و راكتورها در يا هسته يواكنشها از كه نوترون ذرات نيهمچن و شوند يم ساطع ويراديواكت مواد از كه بتا و  آلفا ذرات مانند( باردار
 شتاب از شده تابش ايكس يپرتوها و پرتوزا مواد از شده تابش گاما پرتو مانند( سيالكترومغناط يپرتوها و )شود يم تابش ها دهنده
 يموج طول معادل كهبوده  ( ev )ولت الكترون  12/4 از شيب يانرژ با)ايكس پرتو مولد يدستگاهها نيهمچن و الكترون يها دهنده
  .باشند يم) (nmنانومتر ١٠٠از  كمتر تقريباً

  
  ICRP.  است نموده نييتع زير شرح به را پرتو برابر در حفاظت اصول  

 
v و افراد يريپرتوگ مضرات با مقايسه در پرتوها از استفاده يمزايا يبرتر كه است پذير هيتوج يزمان پرتوها كاربرد :پرتوها كاربرد هيج تو 

 .باشد محرز مشخص داليل با جامعه يا
v ياقتصاد شرايط باشد و كمتر مواجهه بايد ممكن حد تا يعبارت به يا يابد كاهش يمنطق طور به بايد يريپرتوگ هرگونه :نهيبه استفاده 

 .گردد زمنظورين ياجتماع و
v باشد ذيل جدول در شده نييتع دوز از شتريب نبايد مختلف منابع از يتابش يپرتوها :يردف دوز حد 
v هيتوص براساس ذيل جدول در يشغل يريپرتوگ حد يمش خط ICRP(1). باشد 
v (2)اصل ساس برا ALARA باشد شده نييتع مجاز مقادير از كمتر مراتب به بايست يم افراد يشغل يريپرتوگ. 
 
 
 
  



 

[61] 
 

 يونساز يپرتوها با مواجهه يبرا دهش هيتوص مقادير
 شده هيتوص مقدار                                                    يريپرتوگ عانوا

  مؤثر دوز         
v وريس يليم ٥٠سال                                    يک يط در فقط( سال هر در 
v  سال در ورتيس يليم                                               20 ساله ٥ دوره نيانگيم  
  :يبرا ساالنه معادل دوز
v ورتيس يليم                                                             150 شمچ يعدس 
v ورتيس يليم                                                      500 پاها و دستها پوست 
  )بر حسب سال(سن *ميلي سيورت ١٠                                                  يتجمع مؤثر دوز

 :باشد شده مشخص يحاملگ يوقت نيجن يريپرتوگ
   ورتيس يليم                                                                   0/5ماهانه معادل دوز
  ورتيس يليم )                                    2 بانوان شكم يتحتان هيناح (يسطح دوز

  
1 - International Commission of Radiation Protection 
2 - As Low As Reasonably Achievement 

  
  يونساز غير پرتوهاي و ها ميدان  

نمي توانند عمل يونسازي انجام پرتوهاي غير يونساز به علت داشتن فركانس پايين يا طول موج بسيار بلند داراي انرژي باال نيستند و
   .دهند 

  يسيمغناط يها دانيم
  
رو ين يشود و خطوط نامرئ يد ميتول يکيزات الکتريو تجه يکيالکتر يمهايرو، سيله خطوط نيبه وس يکيو الکتر يسيمغناط يدانهايم

مثل  يل برقياز وسا يسيان الکترومغناطديم. ابدي يش ميش ولتاژ افزايله وجود دارند و قدرت آن با افزايهستند که در اطراف هر وس
دان يم. شود يم ادحاصليبرق با ولتاژ ز يرويز خطوط انتقال نيره و نيخچال و غيون، يزي، تلويفر برق ،يوتر شخصيکامپ

خته ش امراض ناشنايدايکند و موجب پ يجاد ميا يم سلولها اختالالتيو رشد و تکامل و ترم يعصب يستمهايس يبر رو يسيالکترومغناط
ن يدر معرض چن يکه به دفعات و به مدت طوالن ين افراديشود همچن يدر انسان م يو نابارور يمغز يمانند انواع سرطانها، طومورها

  فعاليت مي كنند  mri ي كه در بخش سي تي اسكن وافراد  زيرند و نيگ يقرار م ييدانهايم
 
دان يم. ابدي يش ميش ولتاژ افزايباشد و قدرت آن با افزا يم يکيرل الکتيا وسايمها يان در سيجه شدت جرينت يسيدان مغناطيم

 يخاموش م يکيزات الکتريکه تجه يوقت يحت يکيدان الکتريگر مياز طرف د. شود يم يريگ ا تسال اندازهيبر حسب گوس  يسيمغناط
 يکه هاد يبا عبور کردن از مواد يکيدان الکتريم. کند يان برق ارتباط خود را حفظ ميبا منبع جر ياديشود برقرار است و مدت ز

از عبور آن  يرين جلوگيکنند و بنابرا يمواد عبور م يارياز بس يسيمغناط يدانهايگر ميبه عبارت د. ابدي يته هستند کاهش ميسيالکتر
 .دارندرو وجود يو خطوط ن يکيل الکتريدر اطراف وسا يسيو مغناط يکيالکتر يدانهاين که ميبا وجود ا. ار مشکل استيبس

 نشان را آنها يبرا يشغل مواجهه، مجاز حد مقادير از استفاده شمول نيهمچن و دانهايم و يونساز ريغ يپرتوها يمحدودهها جدول ذيل 
 دارد اشاره يمقادير به پايا يسيمغناط شار يشگال به ذيل مربوط جدول در مندرج بخش اين در يشغل مواجهه مجاز حدود مقادير .دهديم
 شده نييتع مقادير .نگردد عارض آنان سالمت بر سوء اثرات رنديگ قرار آن با مواجهه در يمتوال يروزها در مكرر طور به نيشاغل شنانچه كه
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 خطر و يايمن نيب يمرزمشخص عنوان به نبايد يول شود استفاده پايا يسيمغناط يدانهايم با مواجهه كنترل جهت يراهنماي عنوان به بايد
 پاها و دستها يبرا نيهمچن روز و گوس در ٦٠٠ معادل) mT (تسال يليم ۶۰ از نبايد بدن تمام يبرا يعاد يشغل يهامواجه  .گردد يتلق
 .كند تجاوز روز در ٦٠٠٠G  (mT)٦٠٠ از

  . گوس است 104تسال معادل  ١: نکهيح ايتوض
 

  
  مواجهه مجاز حد مقادير از استفاده شمول و دانهايم و يونساز ريغ يپرتوها يها محدوده                    

  
 مقدار سقف هشت ساعته TWA موقعيت

 mT 2 T 60 تمام بدن

 mT 5 T 600 دستها و پاها

 mT 0.5 ____ افراد حامل وسايل پزشكي الكترونيكي
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  نكات كليدي در خصوص كار با اشعه 
v  در صورت نياز ... ، مجوز كار با اشعه و   دوره هاي آموزشيو فيلم بج و   پروانه ، مدارك و آزمايشات پرتوكاران( بررسي مستندات

 )آمار كاري 
v  سرويس بهداشتي و نحوه جمع آوري پسماندها،   آب و فاضالب ، سطوح ، تهويه، نور ،( بازديد وضعيت بهداشتي و ساختار محل

 ... )و خروج وسايل اضافي و  ، سالم بودن شيشه ، نظافت عمومي oآبدارخانه ، انبار، ظروف باريم ، پوشش روي ماسك 
v  اپرون ، تيروئيد و گناد بند در سايز هاي مختلف ، آالرمها و چراغ / اطفاء حريق ، حفاظت فردي ( بازديد وسايل و تجهيزات

 ... شرايط پرتودهي ، محل فيلم كنترل ، تلويزيون و   اخطاري ، عاليم و تابلو هاي هشداردهنده و راهنما ، دربند خودكار ،
v  بررسي ليست دستگاهها و انطباق با مجوز 
v   دزيمتري و كنترل كيفي دستگاهها 
v  ثبت مستندات ، گزارش و پيگيري    
   

  ساده اما مؤثر :  بررسي هاي روتين حفاظتي
v      عملكرد كليد هاي جهتي و روشنائي المپ نوري تيوپ 
v انطباق شعاع نوري با دسته پرتوي ايكس 
v جه به تغييرات و بررسي نشتي تيوپدزيمتري محل هاي حساس با تو 
v وجود و كاربرد وسايل كمكي ، نگهدارنده و حفاظت فردي 
v نصب فيلم بج اختصاصي 
v  بررسي پرتوگيري ناخواسته كاركنان و مراجعين 
v رختكن (خروج وسايل اضافه از اتاق اشعه و محل نگهداري روپوش كاركنان( 
v  خروجي دستگاه ( كنترل زمان سنج و بررسي كيفيت و شرايط پرتودهي( 
v   ، بررسي شرايط و تجهيزات اسكوپي ، ماموP.A .و پانوركس 
v  پوزيشن دهي بيماران و استفاده از تكنيك هاي مفيد 
v  كارخانه، سريال و مدل ، ( مشخصات روي تيوپKVP  مقدار فيلترها ،  
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  واسكوپي ICU ,CCU هبخشهاي ويژ، آنژيوگرافي،اتاق عمل بهداشت حرفه اي در  -۱۳
  .باشند  يدر رابطه با شغل خود م يعيمشکالت سخت و خطرات عمده و وس يپرسنل اطاقهاي عمل دارا

 :پرسنل اطاق عمل  يبرا ين خطرات كاريمهمتر 
  

 : يمخاطرات حادثه ا    
v ره يو غ ياء ابزار آالت پزشكيب به انگشتان و پاها بعلت سقوط اشيآس 
v ياورژانس يتهايس مخصوصاً در زمان موقعيسطوح خ يرو ليزخوردن و افتادن در  
v  غه ها يها با ت يدگيز و برنده مخصوصاً با نوك سرسوزن و برياء تيق اشيها از طر يدگيو بر يسوراخ شدگ 
v  در قسمت خطرات ناشي از (وب يمع يق كاريزات با عايا تجهين غلط يا اتصال به زميوب يزات معيق تجهياز طر يكيشوك الكتر

 )برق وايمني كار با دستگاهها در قسمت خطرات عمومي در كليه بخشها توضيحات الزم داده شده است
v  برق گرفتگي به هنگام كار با سيم ها ودوشاخه هاي معيوب ويا اتصال بدنه دستگاهها 
v  اي اكسيژن ذكر در قسمت پيشگيري از آتش سوزي چگونگي كار با كپسول ه( خطرات آتش سوزي وانفجار كپسول هاي اكسيژن

 )گرديده است 
 :يكيزيمخاطرات ف

v با اشعه بواسطه گرفتن يريدر معرض قرارگ X-Ray در قسمت راديولوژي درخصوص خطرات ناشي ازپرتوها به (و يواكتيو منابع راد
 ) طور كامل توضيح داده شده است 

v  قرار گرفتن در معرض ميدان هاي مغناطيسي دستگاهها 
v ه مدت چندين ساعت در حين عمل وبه وجود آمدن خيرگي در چشمخيره شدن  ودقت دركار ب 
v ل شونده ياء استريق سطوح داغ اشيها و تاول زدن ها از طر يسوختگ 

 :ييايميمخاطرات ش
v  يهوشيب يبه علت تماس با داروهاناراحتي هاي ريويN2O)  ،جهت پرسنل اتاق عمل كه  )رهيفلوران ،سووفلوران و غايزو، هالوتان

 .استفاده از ماسك ضروري مي باشد تدر اينصور
v ره يكننده و غ ينده ها و مواد ضدعفونيبخاطر استفاده مكرر از صابونها، شو يپوست يتهايكات و درماتيتها، سوزشها، تحريحساس 
v  نده و پاك كننده يعات شويع معلق در هوا از ماي، گلو به علت تماس با ذرات آئروسلها و ذرات ماينيچشمها، ب يآزردگ 
v  ره يو غ يهوشيب يوگازها) رهيد و غيگلوتارالدئ(ون يزاسيليعات استريمدت با داروها، ما يمزمن به علت تماس طوالن يتهايمسمو 
v  يگر وسائل پزشكيت پوستي به علت تماس با التكس موجود در دستكشها و ديحساس 

 :مخاطرات بيولوژيكي
v عات وترشحات بدنياز تماس با خون، ما يناش يعفونتها . 
v پوست با سرسوزن باعث ورود عوامل  يرااز طرق مختلف به فرد منتقل كند مثالً سوراخ شدگ يماريك بيتواند  يكه م يخطرات

در اين صورت اگر شخص بيمار آلوده  .شونديجاد ميكه بصورت خودبخودو بدون علت مشخص ا يو خطرات.ميكروبي به بدن مي شود
 تقال اين ويروس به پرسنلي كه با خون وي در تماس بوده است ،وجود داردويا هپاتيت باشد امكان انHIV به ويروس 
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 :به منظور جلوگيري از خطرات بيولوژيكي انجام اعمال ذيل ضروري مي باشد

v بعداز هرعمل اتاق ها وتجهيزات درون آن وكليه سطوح بايد ضدعفوني گردد. 
v دماي نگهداشتن وتنظيم سالن عمومي تهويه جهت هواكش ،وجود اهو طريق از ميكروبي عوامل وكاهش عفونت كنترل منظور به 

 ميباشد ضروري محيط
v  ممنوع است " اکيدا يبعلت انتشارگردو خاک و آلودگ يو کولرگاز يبه منظورکنترل درجه حرارت و رطوبت اتاق عمل نصب بخار. 
v شستشوي دستها طبق دستورالعمل مربوط به آن ضروري مي باشد. 
v خون ويا ترشحات آلوده بدن بيمار بر روي بدن ودستها ،طبق دستورالعمل كنترل عفونت شستشو شود به هنگام پاشيدن. 
v  به منظور جلوگيري از ابتال به بيماري هپاتيت وايدز، رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي تدوين شده از سوي واحد كنترل عفونت

وتكميل .بدون ريكپ كردن  Safety Boxسرنگ به داخل  انداختن سرسوزن وسوزن:از جمله .بيمارستان ،ضروري مي باشد
 Bوهپاتيت  Cهپاتيت - HIV   واكسيناسيون مربوط به ويروس 

 وسائل حفاظت فردي

v جيب بدون مخصوص لباس از استفاده   
v عمل اتاق به ورود هنگام خورد،به مي گره پشت از كشداروبندهاييكه مچ: مشخصات با مخصوص گان از استفاده  

v عمل اتاق هاي لباس عنوان هيچ به طوريكه به مذكور هاي لباس از غير به ديگر كار لباس از استفاده عمل اتاق از خروج صورت در 
 ) اورژانس مواقع در مگر( .شود پوشيده عمل اتاق لباس روي بر صورتيكه به حتي نشود آورده بخش از خارج به

v را لياستر ليوسا با تماس احتمال و شود يم هوا در ها يباکتر دنش آزاد باعث چون شود خودداري گشاد يلباسها دنيپوش از 
  . کند يم ادتريز
v درد ايجاد كه شود بسته سفت طوري نبايد بندآن. شود محصور آن داخل كامالًدر موها كه طوري به آقايان جهت كاله از استفاده 

  .بيافتد سر از كه شود بسته شل طوري ونه نمايد سر در
v گيرد قرار مانتو داخل در آن آزاد هاي لبه طوريكه به خانمها براي مقنعه از استفاده. 

v و بوده شستشو قابل و جلوبسته ، جرقه ضد كه گردد انتخاب طوري دکفشهايبا.کروبهاستيم انتقال عوامل نيمهمتر از کفش 
 )است ممنوع دار نهپاش ازكفشهاي استفاده پا خوردن پيچ خطر علت به.(گردد تعويض كفشها عمل اتاق از خروج هنگام

v بپوشاند کامال را ينيب و دهان ،اطراف يتنفس يهوا هيتصف ضمن که باشد يطور ديبا آن جنس: ها ماسک. 

v كنند مي كار اشعه با كه پرسنلي جهت سربي هاي وروپوش بند ،گناد بند ،تيروئيد عينك از استفاده  .  
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  خطرات عمومي در بخشهاي مختلف -١٤

 
  ايمني برق

 .کند دو نوع است يکه برق به بدن انسان وارد م يو صدماتخطرات 
v يصدمات داخل  
v يصدمات خارج   

  : يصدمات داخل
ار مهم است يبس يکند ، صدمات داخل يجاد ميا يستم تنفسيا سيمغز و قلب و  ير رويان از بدن تأثياست که بر اثر عبور جر يصدمات

ا يو  يا ماساژ قلبيو  يق تنفس مصنوعيعاًٌ از طرين حالت اگر سريشود در ا يم ا هر دو با هميو موجب قطع تنفس، قطع تپش قلب و 
قه اول به يکه اگر در دق يار باال خواهد بود بطوريبه شخص مصدوم کمک نشود احتمال مرگ بس) به نوع صدمه  يبستگ( گر راه ها يد

ار کم يبس يات و بازگشت به زندگياحتمال ح قهيقد ١٢درصد و بعد از گذشت  ١٠قه يدق ٦ا و پس از يدرصد اح ٩٠او کمک شود 
  . خواهد شد
 :يصدمات خارج

 .ر خواهد بوديبه دو صورت امکان پذ يصدمات خارج
v يدن جرقه سوختگيرد بر اثر پاشيان قرار گينکه بدن شخص در معرض عبور جرين حالت بدون ايدن جرقه به شخص، در ايپاش 

 . ممکن است خطرناک و کشنده باشد د که گاهيآ يدر سطح پوست بوجود م ييها
v ت ين گونه که با رعايرد بديگ يان برق قرار ميماً در معرض عبور جرين حالت شخص مستقيدر ا: ت نکردن فاصله مجازيرعا

ن آمپر همراه يدر حدود چند يديان شديک شدن به آنها جريو نزد يزات فشار قوين خود و خطوط و تجهينکردن فاصلة مجاز ب
د ين عکس العمل باعث تکان و پرتاب شديد که اينما يجاد ميا يو فور يعمل آنال گذرد و عکس ياز بدن م يکيتربا قوس الک

  . گردد يان برق از بدن ميجه قطع عبور جريده شده و در نتيشخص حادثه د
 يرا بوجود نم يخلکند صدمات دا يان برق از بدن شخص عبور ميجر يار کمينکه به مدت بسيل ايبه دل ين نوع برق گرفتگيا

  . د که ممکن است مرگ را به همراه داشته باشد خواهد شديار شديبس يها يسبب سوختگ يآورد ول
گر يک دست وارد و از دست دياز  يعني. ان قلب باشدير عبور جريکه مس يقيشد به طر يدچار برق گرفتگ ياگر فرد: فاز قرمز

ن حالت را در يرد که ايم يه است، ميثان ٠٢/٠ن زمان که يق گرفته در اخارج شود همزمان با انقباض بطن چپ باشد فرد بر
 . نديگو يفاز قرمز م يپزشک ياصطالح فن

  
  گرفتگيلل برقع

  :دهدبرق گرفتگي به شش علت رخ مي
v فاز( دارتماس با سيم برق.( 
v  تماس به سيم نول در شرايط يكسان نبودن ولتاژ در فازهاي مختلف. 
v نول و زمين و عبور جريان مدار از بدن قرار گرفتن بدن بين. 
v  هادستگاه شده دارتماس با بدنه برق. 
v اثر خازني دستگاه( آنهاهاي برقي در زمان خاموش بودن تخليه بارهاي الكتريكي ذخيره شده در دستگاه. 
v  ايجاد اختالف ولتاژ  بين دو قسمت از بدن.  
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        ميزان خطر و احتمال  ۱جدول . باشدمتفاوت مي د و خروج جرياناحتمال مرگ بر اثر جريان برق بسته به محل ورو  
  .دهدوقوع آن را بر حسب مسير جريان نشان مي

  
  
  

  ميزان خطر و احتمال وقوع آن را بر حسب مسير جريان برق) ۱جدول
 احتمال وقوع ميزان خطر مرگ مسير جريان

 مخيلي ك )مرگبار( خيلي زياد هاي ديگراز سر به اندام
 متوسط زياد از يك دست به دست ديگر

 زياد خيلي زياد از دست به پا
 كم كم از يك پا به يك دست

البته مقادير . تواند باعث مرگ يك انسان شودثانيه مي ١/٠ميلي آمپر در مدت زمان  ٢٥شدت جريان  ،مطابق با تحقيقات صورت گرفته
  . باشدمذكوردر افراد مختلف متفاوت مي

   
  عبور جريان برق از بدن اثرات 

  :تواند اثرات زير را در بر داشته باشد مي عبور جريان برق از بدن
v توليد حرارت. 
v  صدمات ناشي از سقوط 
v  علت انقباضات شديد و ناگهانيه ها بشكستگي استخوان 
v سيستم اعصاب و قلب  ،هاصدمه به كليه 
v  صدمات ارگانيك ديگرائي و اثرات الكتروشيمي  

   
 يگرفتگبا برقمقابله 

  
  :گرفتگي را کاهش داد توان خطر برقر مييت موارد زيبا رعا
v  از طريق استفاده از فرش يا سكوي عايق و دستكش و كفش مناسب( .نمودمقاومت الكتريكي بين بدن و زمين را زياد.( 
v  هاها و هاديارت نمودن دستگاه.(دورمقاومت بسيار پائين بوجود آ مسيرهاي ديگري جهت عبور جريان با.( 
v  قطع ارتباط فاز با زمين( ها و ژنراتورهاقطع سيم برگشت فاز از محل ترانس( 
v  از ولتاژهاي پائين  استفاده در صورت امكان  

   
 برق فشار ضعيف

  
  :زير را رعايت نمود نكات ايمنيبايد  كار با مدارات و وسايل الكتريكيدر حين 
v  ودنمهاي برق را برقدار فرض سيمبايد هميشه. 
v جهت تشخيص مدار الكتريكي از وسايل مناسب استفاده شود. 
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v از قبيل دستكش الستيكي، كفش ( .هنگام كار با مدارات و تجهيزات الكتريكي از تجهيزات حفاظتي مناسب استفاده شود
 ).فيوز گيرها و ابزاآالت عايق ،عينك و نقاب حفاظتي، زير پائي الستيكي، انبرهاي حفاظتي ،عايق

v از عالئم خطر استفاده شود هميشه. 
v هاي مخاطره آميز محصور شوندمكان. 
v هاي فلزي استفاده نشوداز نردبان. 
v  هرگز مدارات الكتريكي با المپ امتحان نشود زيرا در صورت تركيدن المپ عواقب وخيمي در پي خواهد داشت. 
v  كليدها و فيوزهاي  تجهيزات، ب داده شود و وسايل،هاي الكتريكي ترتيسيم بطور منظم و مرتب برنامه بازديد از تجهيزات و

 .فرسوده و خراب بالفاصله از كارگاه خارج و معدوم شود
v  شود در هنگام كار بر روي مدارات الكتريكي افراد به تنهائي اقدام بكار ننمايندتوصيه مي. 
v تعمير وسايل برقي به افراد ماهر واگذار شود 
v  دنكنند به دوشاخه ارت دارمتصل شوولت استفاده مي ٢٤لتاژ بااليهاي وسايل الكتريكي كه از وسيم. 
v  هاي سيار با كليد و فيوز به شبكه وصل شودكليه دستگاه. 
v  ها بيش از حد توصيه شده بار كشيده نشودهرگز از سيم 
v  آنها به فاصله ينتر نزديك در گرفتن قرار ها،از دستگاه بودن روشن هنگام مغناطيسي ميدانهاي اثرات كاهش منظور به 

 كنيد خودداري
v   نباشد وآمد رفت حركت مسير در كه گيرند قرار زمين روي بر طوري بايد رابط هاي سيم. 
v بگيرد قرار لوله يا داكت داخل در بايد ها وگوشه ديوار كنار هاي وكابل سيم. 
v  است ممنوع عايق روكش وبدون لخت تجهيزات يا ها سيم از استفاده . 
v  باشد مناسب ودرب پوشش داراي بايد زميني پريزهاي هاي وجعبه برق سيمتق هاي جعبه. 
v  نمود خودداري آنها جلوي در اضافي وسايل دادن قرار واز بوده دسترس در بايد وپريزها كليدها. 
v باشد خوردگي وترك شكستگي بدون بايد ها سيم شاخه دو. 
v  تماس فني واحد ًبا حتما عيوب گونه اين مشاهده كرددرصورت يبايدخوددار پريزجدداً به شاخه دو بدون سيمهاي اتصال از 

 .شود گرفته
  

 )شوك الكتريكي (به هنگام كار با دستگاه دفيبريالتور  پيشگيري از برق گرفتگي
  

v که  يکيالکتر يها انيجاد جرياز ا يريجهت جلوگ. هستند يعال يکيالکتر ينگر و خون رساناهاين ريمثل محلول سال يعاتيما
 .ز باشديشه خشک و تميد هميل اطراف آن بايالتور و وسايبريه خطرناک هستند، دفبالقو

v در اي) کيبار پريها ژنياکس و باال غلظت با ژنياکس ،يهوشيب يداروها( اشتعال قابل يها طيمح در را التوريبريدف هرگز 
ژن را يان اکسياز انفجار جر يريجلوگ يت برابهتر اس .دينده قرار د،ينما جاديا انفجار تواند يم يکيالکتر يها قوس که يطيمح

 ميقطع کن
v نديالتور استفاده نمايبريد از دفيده بايتنها پرسنل مجرب و آموزش د. 
v  گردد يم يکيا شوک الکتريد يشد يکيالکتر يد، عدم توجه باعث سوختگيها دست نزن ا لبه پداليهرگز به صفحه الکترود. 
v مار مرتبط است، تماس نداشته يکه با ب يا لهيا هر نوع وسيمار يچ کس با بيد که هيون مطمئن شويالسيبريش از انجام دفيپ

  .باشد
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 ايمني ساختمان 
  

v دهيد گزارش مربوطه مسئول سريعاًبه را آن مشاهده صورت در. نماييد خودداري زمين روي بر لغزنده مايعات ويا آب ريختن از.  

 .دهيد قرار آن اطراف در" است لغزنده زمين" ،عالمت محل كردن وخشك آوري جمع تا و

v  اضطراري درمواقع كردتا بايدخودداري مكانها دراين اضافي وسائل دادن قرار واز باشد باز بايدهميشه خروجي مسيرهاي 
 .نكند ايجادسانحه

v باشد وشكاف درز بدون بايد ساختمان كف خوردن زمين حوادث كاهش منظور به . 

v اطالع تاسيسات يا فني واحد به سريعتر هرچه است الزم آن از قسمتي شدن وبلند كستگيش وايجاد پوش كف وجود صورت در 
 . گردد رسيدگي مشكل رفع به تا شود داده

v سطح هم حفاظ آن كه طوري شودبه پوشانده مناسب حفاظي توسط بايد آن ،روي كف در آب راه يا شكاف وجود صورت در 
 . اشدب نداشته برآمده هاي ولبه گيرد قرار زمين

v باشد شده مشخص هائي پالك بايدبا ساختمان هاي خروجي . 

v گردد مشخص هائي عالمتهاوبرچسب با بايد اي شيشه خروجي هاي درب. 

v مي منتهي كجا به وبداندكه گردد شناسائي شخص هر توسط ،بايد شود مي منتهي ساختمان از خارج به كه هائي مسير كليه 
 . شود

v باشد سانتيمتركمتر ۸۵ از نبايد پله بهل از حفاظتي هاي نرده ارتفاع. 

v ديوار دركنار دستي هاي نرده داراي ، پرتگاه قسمت در حفاظ بر عالوه باشد،بايد بيشتر متر ۱۰/۱ از پله طول صورتيكه در 
 .نباشد سانتيمتركمتر ۵ ديواراز تا نرده اين فاصله باشدكه

vباشد متر ساتي ۹۵ وحداكثر ۸۵ حداقل ارتفاع به نرده داراي بايد ها شودوبالكن مي ختم پرتگاه به كه ئي مسيرها كليه . 

  
 : يسازمان يو فاكتورها ياجتماع – يك، روانيمخاطرات ارگونوم

 
v نيماران سنگياز نقل و انتقال ب يف ناشيو كمردرد خف ي، كرفتگيخستگ 
v ستاده يشن ايمدت در پوز يكار طوالن 
v  ماران ين در قبال بيت سنگياز احساس مسئول يناش يروان ياسترسها 
v  فت و كار شبانه، اضافه كار ياز ش يناش يمناسبات و روابط با خانواده و سخت ياسترسها و فشارها 
v  ابندي يبهبود نم يكه از عمل جراح يمارانيمار مخصوصاً با بيتماس با افراد ناخوش و ب 
v  يم جراحياعضاء ت گريبا جراحان و د ين فرديمسائل مربوط و مرتبط با روابط و مناسبات ب  
v  م يداً وخيماران شديبرخورد با ب 
v نيماران سنگياد هنگام حمل و نقل و انتقال بيا تحمل فشار زيشن بد بدن يكمردرد حاد به دنبال پوز 

  
  
  كار محيط در مناسب هاي نرمش انجام 
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v شانه وسپس كنيد مكث ثانيه ۵.ببريد باال را شانه دو هر آرامي به. بگيرد قرار بدن كنار در دستها بنشينيد صاف كامالً حالت در 
 .دهيد انجام مرتبه ۵ را حركت اين. كنيد رها را ها

v بچرخانيد عقب به وسپس جلو به مرتبه ۵ را شانه دو هر آرامي به بگيرد قرار بدن كنار در دستها بنشينيد صاف كامالً حالت در. 

v ۵ را آن.كنيد بسته بازو را ومچ وانگشتان بگيريد خود جلوي در دهكشي صورت به را دست دو هر بنشينيد صاف كامالً حالت در 
 .كنيد تكرار بار

v ۵ را آن.كنيد وبسته باز را ومچ وانگشتان بگيريد خود طرفين در كشيده صورت به را دست دو هر بنشينيد كامالًصاف حالت در 
 .كنيد تكرار مرتبه

v كنيد تكرار مرتبه ۵ را آن.كنيد بسته بازو را ومچ انگشتانو بگيريد سرخود باالي در كشيده صورت به را دودست هر. 

v بياوريد باال را ها آرنج است ممكن جائيكه وتا بچسبانيد هم به را دست دو هر كف. 

v بياوريد پايين را ها آرنج است ممكن جائيكه وتا بچسبانيد هم به را دست دو هر پشت. 

v سمت  همان شانه به گوش كه طوري كنيد خم سمت يك به را سر بگيرند ارقر بدن كنار در دستها بنشينيد كامالًصاف حالت در 
 كنبد تكرار ديگر سمت براي را حركت) مرتبه ۵( برگرديد اول حالت به وسپس كنيد مكث ثانيه ۵ شود نزديك

v كنيد تكرار بار ۵ و كنيد مكث ثانيه ۵ ببريد وعقب جلو به آرامي به را سر.  

v مرتبه۵ را حركت اين كنيد مكث ثانيه ۵)بكشيد داخل به را شكم(كنيد منقبض را شكم عضالت. بنشينيد صاف كامالً حالت در 
 .كنيد تكرار

v ۵و كنيد مكث ثانيه ۵ داريد نگه ران راستاي در ومستقيم كنيد بلند زمين روي رااز راست پاي. بنشينيد كامالًصاف حالت در 
   .دكني تكرار چپ پاي با را حركت اين. كنيد تكرار مرتبه

v مكث ثانيه ۵.  كنيد باز را سينه وقفسه شويد خم عقب به درجه ۱۰ وفقط ارامي به. بگذاريد كمر گودي در را ودستها بايستيد 
    .كنيد تكرار مرتبه ۵ را كار اين برگرديد اول حالت وبه كنيد

v دهيد ادامه خود كار وبه بكشيد عميق نفس ۵ تا ۳ سپس.  
 

  :ت شوديد رعايبابه هنگام بلند كردن بار  از کمردرد  يريشگيپ يکه برا ياز جمله موارد

v هل دادن بهتر از ( جابه جا کردن استفاده کنيد  يمانند هل دادن برا يديگر يبلند کردن اجسام سنگين، از راه ها يبه جا
 . )کشيدن است 

v کنيد ين خوددارتوانيد از ديگران کمک بخواهيد و از بلند کردن وسايل سنگين با خم کردن کمرتا يتا م. 
v  فاصله بدهيد يالبته يادتان باشد که پاها را از هم کم. بهتر است زانوهايتان را خم کرده و کمرتان را صاف نگه داريد. 
v کنيد يخوددار“ از بلند کردن يک جسم سنگين و چرخاندن کمرتان بطور همزمان جدا. 
v  مراجعه به خط مشيء وروشهاي حمل دستي بار (هميشه هنگام حمل اجسام سنگين، آن را نزديک بدن نگه داريد( 
v  استفاده نمائيد)رول برد( حدالمقدور از تخته هاي انتقال دهنده از روي تخت به هنگام جابجائي بيمار. 
v دهد يتقويت عضالت شکم ميزان ابتال به کمر درد و در موارد وجود کمر درد شدت آنرا کاهش م. 
v  پشت خود را صاف نگه داريد وخود را به جلو خم نکنيد،  شانه و لگن را بايد در يک امتداد هنگام ايستادن ،راه رفتن ويا نشستن

 .و شکم را تو نگه داريد
v متر قرار دهيد تا فشار  يسانت ۱۰تا۲۰يک پله يا چهارپايه به ارتفاع  ياز پاها را رو يبايستيد، يک ياگر مجبوريد مدت طوالن

 .پاها را با هم عوض کنيد يقيقه جاد ۵تا ۱۰به کمر وارد شود و هر  يکمتر
v متر به پا کنيد يسانت ۳ کفش مناسب و راحت با پاشنه کمتراز. 
v و درمان  يکند از اين رو کاهش وزن موثرترين راه پيشگير ياست که وزن بدن را تحمل م يمفصل زانو مهم ترين مفصل

 .وارده به اين بخش از بدن است يآسيبها
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v ديم کنيهر دو پا تقس يبر رو يوزن خود را به طور مساو. ل شوديپاشنه ها تحم يشتر وزن رويب، ستادن و راه رفتنيهنگام ا ،
 . ديهرگز به عقب خم نشو

v  از تجهيزات ووسايل معيوب استفاده نكنيد  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 نرمشها براي پيشگيري از كمر درد وپا درد    
  
ک هفته کامال کنار ياست که بعد از  ينيسنگ ين هايار با ارزش تر از تمريسبک و منظم بس ين هايتمر. دين ها را منظم انجام دهيتمر

  .گذاشته شود
 . بار تكرار كنيد ٥در شروع هر تمريني را 

v ديحال آن ها را به سمت راست و چپ حرکت ده. ديگر قرار دهيکديد و کنار يزانوها را خم کن. ديبه پشت بخواب. 
v دين ببرييباسن را باال و پا، در همان حالت قبل . 
v دينه بکشيبه سمت قفسه س يد و زانوها را به آراميبه پشت بخواب . 
v ن بلند يبعد سر وشانه ها را از زم. ديپشت خود را صاف کن، با سفت کردن عضالت شکم. ديد و زانو ها را خم کنيبه پشت بخواب

 . ديها را شل کنچه يد و ماهياول برگرد يسر جا يبه آرام. ديد و دست ها را به زانو برسانيکن
v ديرا به نوبت بلند کن يصاف کل اندام تحتان يبا زانو. ديبه شکم بخواب . 
v ديد و سر و شانه ها را باال ببرين قرار دهيزم يساعد را رو. ديبه شکم بخواب . 
v ده شوديد تا بدنتان کامال کشيقه صاف بخوابيروزانه به مدت ده دق. ديبه پشت بخواب. 
v توانند در کاهش ابتال به کمر درد  يبا افزايش ميزان تناسب و توان م يو دوچرخه سوار ينا، پياده رومثل ش يانجام ورزشهائ

  .مفيد باشند
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 واريسنرمش هاي مناسب براي پيشگيري از        
  

ركات زير با انجام ح.از جمله خطراتي كه به دنبال ايستادن هاي طوالني مدت براي شخص ممكن است به وجود بيايد واريس است
  :ميتوان از بروز آن جلوگيري به عمل آورد

v دويدن نرم و آرام در مسيرهاي تخت و صاف، روي دستگاه تردميل، دوچرخه سواري ثابت و متحرک. 

v   در حد توان) آئروبيک(اجراي ورزش هاي آيروبيک . 

v  انجام ورزش شنا 

v رزش و اجراي فعاليت هاي روزمرهاستفاده از جوراب واريس متناسب با وضعيت پاها يا دست در زمان و. 

v  ماساژ دادن بدون فشار 

v قه در يک دقيد و يک کنينه نزديد باال آورده و به سيتوان يکه م يياز زانوها را تا جا يکي. ديدست ها را از هم باز کن. ديستيسرپا با
 .دين کار را تکرار کنيگر هم هميد يپا يبرا. دين حالت بمانيا

v يها را تا جا قه سرپنجهيک دقيبعد به مدت . دين بگذاريزم يها را دو طرف خود رو دست. ديا را بکشپاه. دينين بنشيزم يرو 
 . ديقه در روز انجام دهيک دقي ين را براين تمريا. ديممکن به سمت خود بکش

 
  

   ياسترس شغل
 يو جسم يحس يپاسخ ها« :از عبارتست  ياسترس شغل)  NIOSH( کا يآمر يو بهداشت حرفه ا يمنيا يتو مليف انستيطبق تعر

 يشغل ياسترسور ها( ط کار يمح يفاکتورها. » کارمند مطابقت ندارد  يازهايا نيها ، منابع  يبا توانائ يشغل يازهايکه ن يمضر در زمان
  :توانند موجب استرس شوند عبارتند از  يکه م) 
v   ر منصفانه يغ يتيريمد يوه هايف ، شيضع يان فرديارتباط م(  يسازمان يفاکتورها(  
v     يو مال ياقتصاد يفاکتورها   
v     ت ها نسبت به خانواده ين کار ، نقش و مسئوليتضاد ب  
v     يرشد و ترق يفقدان فرصت برا(  يو آموزش يشرفت شغليپ يآمد ها يپ (  
v     غلط  يارتباط ي، روش ها يدرون يت به ارزشهايريعدم الزام مد( ر يفق يجو سازمان(  
v     شمار کارکنان  ياکافزان نيم  
v     يطوالن يساعت کار   
v     ينوبت کار   
v     و خطرناک  يتماس با مواد عفون 
v      تماس با مراجعه كنندگان وبيماران وهمراهان  
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  ايمني حريق
ن با ژين سان كه اكسيد؛ بديآ يك ماده قابل اشتعال بدست ميژن، حرارت و يب اكسياست كه از ترك ييايميك عمل شيجه يآتش نت

ن فعل و انفعال، شعله و يد كربن نموده و در اثر ايد اكسيهم تول يگاه. كند يك ميد كربنيدرئيد انيب شده و توليكربن اجسام ترك
  دينما يد ميحرارت تول

  »طبقه بندي آتش سوزيها«

  : نمايند آتش سوزيها را از نظر نوع و طريقه مبارزه با آن، به شش طبقه تقسيم مي

v خشك 

v مايعات 

v زهاگا 

v  الكتريسته 

v  فلزات قابل اشتعال 

v مواد منفجره 

افراد در  كردن شما، آگاه اولويت اولين بنابراين. كند پيدا مي گسترش سرعت به آتش.  است حياتي فكر كردن و دقيق ، سريع سوزي آتشدر
دهيد، اما اگر  اطالع اورژانس خدمات د فوراً بهباي همچنين. كنيد را فعال آژير حريق ترين هستيد، نزديك ساختمان اگر در داخل.  خطر است معرض
. شوند مي دچار هراس سرعت اند، به گير افتاده در آتش كه افرادي. خطر نيندازيد خود را به اندازد، امنيت تأخير مي به شما را از محل كار، خروج اين

  :توانيد ، مي اوليه هاي كمك كننده ارايه عنوان شما به
v كند،  تشديد مي را در ديگران و دلهره احتماالً ترس رفتارشان هك افرادي كردن با آرام 
v  كنيد و كمك ، تشويق محل ترك افراد را براي. بكاهيد هراس از ميزان . 
v تنها . تأخير نيندازيد خود را به وارد نشويد و يا خروج سوختن در حال ساختمان ، مجدداً به شخصي لوازم برداشتن هرگز براي

 .باشد كار باز كرده اين را براي راه نشان آتش يك شويد كه وارد ساختمانتوانيد  مي موقعي
v نكنيد از آسانسور استفاده شرايطي هيچ تحت. 
v  نشويد وارد صحنه سرعت و فكر كنيد و به را زير نظر گرفته صبر كنيد، محل لحظه ، يك يا اشتعال حريق محل از ورود به پس. 
v   باشد وجود داشته گرفتگي يا خطر برق)  سمي گاز يا دودهاي مثل(نفجار يا ا اشتعال دارد مواد قابل امكان . 
v  كند،  شما را تهديد مي اگر خطري. شود جدي حريق يك به ، تبديل يافته گسترش چند دقيقه تواند در عرض مي جزيي سوزي آتش يك

 .منتظر بمانيد اورژانس خدمات تا رسيدن
v  بنزين( سوخت منبع ؛ يك) يا شعله الكتريكي جرقه يك( آتش جرقه: باشد ز بايد وجود داشتهچي ۳ حريق پيدا كردن و ادامه شروع براي  ،

 .كنيد اجزا را حذف از اين بايد يكي»  حريق مثلث« اين شكستن براي). هوا( ؛ و اكسيژن) پارچه يا  چوب
v  دور كنيد از مسير آتش) اغذ و مقواك مثل(كنند  عمل آتش براي سوخت منبع عنوان توانند به مي را كه مواد سوختني تمام. 
v شود قطع آن اكسيژن ببنديد تا منبع آتش روي درها را به. 
v  شويد آن به اكسيژن رسيدن ، مانع كرده نفوذ، خفه از پتو يا ساير مواد غيرقابل را با استفاده آتش هاي شعله.  
v شما . بگرديد تجمع براي هايي و محل از آتش خروج هاي اهر دنبال به. شود جلوگيري آتش سر خود ببنديد تا از گسترش درها را پشت

گريز  هاي راه به مربوط هاي شويد، نشانه مي مواجه ديگري هاي با ساختمان وقتي. باشيد خود فرا گرفتهكار رادرمحل تخليه بايدقبالًعمليات
 .دهيد را انجام) آنها روي( كنيد و دستورات را دنبال اضطراري

v وجود ندارد نخواهد كرد و خطر سقوط عجله كسي شويد كه هستيد، مطمئن پله از راه هاستفاد اگر مجبور به. 
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v از  قبل امكان در صورت.  و چرخاندن زمين روي ، انداختن توقف :در صورت آتش گرفتن لباس بايداين مسئله را در نظر داشته باشيد
  . بپيچيد كلفت پارچه را در يك ، وي مصدوم چرخاندن به اقدام
  . زند مي ها دامن شعله به يا باد، مانند بادبزن حركت هرگونه. كنيد جلوگيري مصدوم رفتن يا بيرون ، دويدن شدن زده شتاز وح
  . بيندازيد زمين را به مصدوم

  . بپيچيد را محكم ، مصدوم كلفت هاي يا ساير پارچه ، فرش) يا گشادبافت نايلوني غير از انواع(، پتو  ، پرده كت ، با يك امكان در صورت
  . شوند ها خفه بچرخانيد تا شعله زمين را روي مصدوم
در باال قرار  سوختن در حال بخش بخوابانيد كه زمين روي را طوري ، مصدوم است در دسترس ديگري اشتعال غيرقابل يا مايع اگر آب

 .كنيد خنك را با مايع سوختگي گيرد و ناحيه
v آلوده  سمي  گازهاي با مونوكسيد كربن است د و ممكندار كمي اكسيژن كهكند د ميايجا ، جو خطرناكي بسته در فضاي سوزي آتش  

شود، باز  مي ختم سوزي آتش محل به را كه نشويد و هرگز دري يا پر از گاز است سوختن در حال كه هرگز وارد ساختماني. باشد ه شد
 .واگذار كنيد اورژانس خدمات گروه كارها را به اين. نكنيد

پر از دود عبور كنيد،  اتاق اگر مجبور هستيد از يك. ، در را ببنديد برده دار پناه پنجره اتاق يك گير افتاديد، به سوختن در حال ساختمان كاگر در ي
كنيد؛  جخود را خار هستيد، ابتدا پاهاي فرار از پنجره اگر مجبور به.  تر است ، صاف كف نزديكو  پايين هوا در سطوح: كنيد حركت نشسته در حالت
  .، بعد بپريد شده نزديك زمين به هايتان دست طول اندازه به)  پنجره لبه با گرفتن( سپس

  
  

  پيشگيري از آتش 

v مواد قابل اشتعال را در كمترين مقدار ممكن خريـداري و در محل مناسب ذخيره كنيد .  
v يدمحلول هاي قابل اشتعال را در كابينت ها و يا ظروف ايمن مناسب نگهداري كن .  
v  مثالً اسيدها با مواد اشتعال زا(مواد ناسازگـار را كنار يكديگر نگهداري نكنيد .(  
v مواد شيميايي هم نـوع را براي مـدت طوالني نگهداري نكنيد، زيرا ممكن است پراكسيدهاي منفجر شونده تشكيل گردند .  
v از سالم بودن كابـل هاي برق اطمينان حاصل كنيد .  
v نگي استفـاده از كپسول هاي اطفاء حريق را بدانيدمحـل، وضعيت و چـگو. 

v ازنگهداري كپسولهاي آتش نشاني بر روي زمين جدداًخودداري نمائيد. 

v از شارژ بودن كپسول هاي آتش نشاني مطمئن شويد . 

v براي استفاده به موقع و مناسب، هشدار دهنده آتش بايستي هميشه تميز و سالم باشند. 
v   است ممنوع عايق روكش وبدون لخت تجهيزات يا ها سيم از استفاده (.برق مطمئن شويداز سالم بودن سيم هاي (. 

v بگيرد قرار لوله يا داكت داخل در بايد ها وگوشه ديوار كنار هاي وكابل سيم. 

 مثلث حریق
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v يطيمح در اي) کيبار پريها ژنياکس و باال غلظت با ژنياکس ،يهوشيب يداروها( اشتعال قابل يها طيمح در را التوريبريدف هرگز   
 ميژن را قطع کنيان اکسياز انفجار جر يريجلوگ يبهتر است برا .دينده قرار د،ينما جاديا انفجار تواند يم يکيالکتر يها قوس که
v .ل موارد جهت ين قبيد واز استفاده ايژن قرار ندهيرا در تماس با کپسول اکس يروغن و چرب" هرگز مواد قابل احتراق مخصوصا

 .ديزنمائيا دسته کپسول پرهيور يش يروغن کار
v .ديياستفاده ننما يا د ستکش آلوده به چربيلندر اكسيژن از دست چرب يس ييجابجا يبرا. 

v كرد خودداري جدداًبايد نشاني آتش درمسيركپسول واشياء وسايل ازقراردادن 

 قيح از خاموش کننده جهت اطفاء حريقه استفاده صحيطر.

 .ديينما خود را در هر حال حفظ يخونسرد *
 .ديستيا خروج بايدرب ورود  يبسته جلو يرو باز پشت به باد و در فضاها يدر فضاها *
  .دييرا از محل خود خارج نما CO2 و تحت فشار يره حمل کپسول هايدستگ) ن يپ( ضامن  *
 .ديينما يريطرف آتش نشانه گ در دست گرفته و به محكم سر پاشنده شلنگ کپسول را *
 .دييآتش را اطفاء نما ف گرفته و به صورت جاروب کردنبن آتش را هد *
درب کپسول،  يد و با وارد کردن ضربه به سوزن باالييخارج نما لندر داخل را از محل خوديس يضامن کپسول ها *

   ديينما يريآتش نشانه گ يمحکم در دست گرفته و با فشاربه اهرم،سر شلنگ را به سو پاشنده شلنگ کپسول را
  توجه

 )صورت عدم توجه در نگهداري سر شلنگ ،براثردررفتن آن باعث بروز ضربه به شخص خواهد شددر (
تا انتها باز  يلندر بغل را به آراميشلنگ را در دست گرفته و فلکه س پاشنده لندر بغل ،اهرميس يدر مورد کپسول ها *

  .ديينما يريآتش نشانه گ يبه اهرم ،سر شلنگ را به سو نموده و با فشار
  

   )ضامن(پين
  اهرم                                                                                                                           

                                              شلنگ                             
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  اطالعات حفاظتي و ايمني مواد- ۱۵

  
MSDS 

 
MATERIAL SAFETY DATA SHEETS 

 
  مقدمه

ها در مورد  ينگران يول. انسان هستند ينفک زندگيانسان وارد شده اند و جزء ال يدر زندگ يبه نحوه گسترده ا ييايمياگرچه مواد ش 
وجود دارد و  ييايميماده ش ٥٧٥٠٠٠باً يدر حال حاضر تقر. است يک مسئله جهانيست يط زيانسان و مح يسالمت ياثرات آنها بر رو

 يطيست محيزو  يبهداشت يامدهايتوانند پ ين مواد مياست که ا يهيبد. گردديد وارد بازار ميجد ييايميها ماده ش ١٠٠هر ساله 
ا يا وارد يد يکه تول ييايميه مواد شيکل يبرا يکسانيات ين الزم است مقتضيبنابرا. ن مواد داشته باشنديب ايبسته به نوع و ترک يمتنوع

ق ياز طر ييايميحفاظت کارکنان و مصرف کنندگان در برابر خطرات مواد ش يشوند در نظر گرفته شده و اطالعات الزم برايمصرف م
  .فراهم گردد ين مقررات کاريمواد خطرناک و تدو ينيگزيمواجهه، جاکاهش 

الزم به ذكر است كليه موارد موجود در اين مطلب برگرفته از مقاالت ونتايجي كه ازآنها گرفته شده است ودركميته هاي علمي سالمت 
ن ودر اختيار متخصصين بهداشت حرفه اي محيط كار ووزارت بهداشت ودرمان  مطرح شده است وبه عنوان قوانين ودستوالعمل تدوي

  .قرار گرفته است،جمع آوري گرديده است

   اهداف

v آگاهي از اثرات مواد ضد عفوني كننده ها وگندزداها بر بدن ومحيط زيست 
v  احتياط ها ي ايمني وبهداشتي وانجام كمك هاي اوليه 
v احتياط هاي الزم قبل از  وقوع حادثه 
v ئي آنچگونگي انبار كردن وجابه جا 

 
 :فهرست برخي از مواد شيميائي مصرفي در بيمارستان 

v محلول دكونكس وتركيبات آن 
v  محلول هاي گلوتارآلدئيدي 
v   اتانول 
v پودر هاالميد 
v  محلول بتادين 
v محلول دتول 
v وايتكس(هيپوكلريد سديم( 
v محلول غليظ ستريمايد س 
v فرمالدئيد 
v اتيلن اكسايد  
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      Deconexِ محلول دکونکس

  :يعموم اطالعات -۱
  دکونکس: ج يرا  ياسام
  :ن مشخصات يبا ا ييايميب شيترک ۴ل شده از يتشک : يائيمينام ش

Tensider <5% + Potasium Hydroxide >25%  Fostfaster  5-15 %  + Nonjon Tensider  <5% + Anjon   
       يکننده و گند زدائ يضدعفون : موارد استفاده 

     ييايميش-يکيزيخواص ف -۲

  
    :مخاطرات -٣

 انسان ياثر برسالمت
 يدر تماس با پوست باعث درد و قرمز. ه وجود دارديب بافت قرنيب و تخريک چشم شده و امکان آسيباعث تحر

 .شوديم يک بافت مخاطيدن آن خطرناک و باعث تحريبلع. وجود دارد يامکان سوختگ يپوست و در موارد

 شوديدر محل کار م يمصنوع يو روکشها يکيبات الستياز ترک يب  برخيباعث تخر ط کارياثر بر مح

 .ستينه موجود نين زميدر ا يهنوز اطالعات کامل ستيز طياثر بر مح

  :  كمك هاي اوليه  -۴

 تماس با چشم
ام شستن چشمها پلکها را باال د در هنگيقه بشوئيدق ۱۵آب  و به مدت حداقل  يادير زيبه سرعت چشمها را با مقاد

 .ديک و سوزش چشمها به پزشک مراجعه نمائيافتن تحريد در صورت ادامه ينگهدار

 تماس با پوست
ع را از تن خارج کرده و پوست يآلوده به ما يعا  لباسهايسر. ديبسرعت و بطور کامل  پوست آلوده را با آب بشوئ

 . ديک و سوزش پوست به پزشک مراجعه نمائيتحر در صورت ادامه داشتن. د يراکامالبا آب بشوئ

 دن و خوردنيبلع
هرگز فرد مسموم را ا اورژانس رسانده و يد سپس او را به پزشک يآب بنوشان يادير زيبالفاصله به فرد مسموم مقاد

 .ديبجز آب نکن يگريعات ديدن مايا نوشيمجبور به استفراغ 
 . ديحرکت و گرم  نگهداريه و او را بآزاد برد يفرد مسموم را فورا به هوا تنفس

 قيحر
ن ماده در حال يق خارج کرده و از تنفس بخارات  ايط در حال حريمحلول را از مح يدر صورت امکان ظروف حاو

 . ديز نمائيسوختن پره
 ندارد انفجار

  

  
 
 
  

 - نقطه جوش است يخاص يبا بدون بويرنگ و تقريع بيما يل ظاهرشک
 کامال محلول ت در آبيزان حالليم ندارد ت اشتعاليقابل

 شوديب ميترک يديبا مواد اس -دار يناپا يداريپا

 بات ناسازگاريترک
 يحاو يسم محلول دکونکس گازها و بخارات – ها دکنندهياکس -کولهايگل -الکلها – يو آل يمعدن يدهاياس
 کنديبات کلردار متصاعد ميترک
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  :وقوع حادثه قبل از اط ياحت -۵

 يحفاظت فرد
 ماسک – شبنديپ – لباس –دستکش ( مناسب  يزات حفاظتياز تجه  ن مادهياد اير زيدر صورت تماس با مقاد

 .ديکن استفاده...) و

و   يطيحفاظت مح
 نظافت

م آنرا بداخل يبطور مستق. د يه مناسب داشته باشيآن تهو يکرده در محل نگهدار يريخت و پاش آن جلوگياز ر
ر قابل يآن از مواد غ يس ظروف نگهدارکرده و جن يدر کنار مواد جاذب نگهدار.د ينکن يفاضالب جار يمجرا

  .شه باشدير شياشتعال نظ
ن ماده يخ گذشته ايا تارير زائد يدفع مقاد. ديمحل استفاده کن  يپاکساز يزش آن از فشار آب  برايدر صورت ر

 .ج کشور باشدين و مقررات رايست و بر اساس قوانيط زيد توسط مهندس محيبا

  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶

 )يدست(  يجابجائ
جزو مواد خورنده برچسپ . ديکن يريط و تماس با چشم و پوست جلوگيزش آن به محياط حمل شود و از ريبا احت
 .شود يگذار

 يانباردار

شه کامال يد همين محلول بايا يدرب ظروف محتو. ديکن يه مناسب نگهداريتهو يدر محل خشک و خنک و دارا
  .بسته باشد

 يورنگها يمصنوع يپوششها و روکش -نيرز – يمصنوع يکائوچو -کياز جمله الست يکيپالستبات يترک يبرخ  
 .کنديم بيتخر را يکيپالست

 :حفاظت فردي-۷

 :اطالعات سم شناسي-۸

  :باشدير مين شده است که به قرار زييل الکل تعيزوپروپيا يعنيسازنده آن  ياجزا يتماس با دتول بر مبنا ياستانداردها] ١[١
STEL ( 15 min): 500 ppm  

 mg/m3 ١٢٣٠ا    ی 
TWA( 8 hour)400 PPM-983 mg/m 

                                                             
  د طبق کتابچهيگلوتارآلدئ يبرا ) AOE( مجاز يحد تماس شغل ]١[١
   OEL:باشدير ميبه شرح ز 
  STEL (cieling ):۰.۰۵ ppm يا لحظه اي يحد تماس مجاز سقف 
    

 ندارد محدوديت تماس

 .در محيط کار يا نگهداري آن تهويه عمومي و موضعي مناسب و قوي داشته باشيد حفاظت مهندسي

 . بپوشيد) مخصوص مواد شيميايي( دستکش الستيکي يا پالستيکي  در هنگام کار با آن حفاظت از دستها

 .استفاده کنيد) شيلد(از عينک محافظ مقاوم يا حفاظ صورت  حفاظت از چشم

 .لباس کاري بپوشيد که پوست را در برابر پاشش آن محافظت نمايد حفاظت از پوست

 . زاننده و خورنده است خطر آسيب به قرنيه وجود داردسو - در تماس با چشم محرک تماس با چشم

 تماس با پوست
محرک پوست بوده از طريق پوست جذب ميشود  و در تماسهاي طوالني و مزمن خطر درماتيت اگزماتور 

 دارد وجود) عفوني ليچن و فيشر –اريتما (
 .از طريق گوارشي جذب ميشود و به بافت مخاطي آسيب وارد ميکند بلعيدن

 .خطر جذب از طريق تنفس وجود دارد باعث تحريک سيستم تنفسي فوقاني و آسيب به بافت مخاطي ميشود تنفس
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  محلول گلوتار آلدئيد
  
  :ياطالعات عموم -۱
  ديگلوتارآلدئ - درصد ۵۰ديآلدئ يک ديگلوتار -اليپتاند -گلوتارآل - دکسيسا :ج يرا  ياسام 

  درصد ۵۰د يمحلول گلوتارآلدئ : يائيمينام ش
      CAS   :۸-۳۰ -۱۱۱ شماره يو جراح يلوازم پزشک يضدعفون  :موارد استفاده 

  :ييايميش-يکيزيخواص ف -۲

 دهيب گنديس يه بويتند و زننده شب يا زردکم رنگ بابويرنگ  يع بيما يشکل ظاهر

 وسيدرجه سلس ۱۰۱ نقطه جوش

 وسيدرجه سلس - ۶ نقطه ذوب

 ندارد ت اشتعاليقابل

 .است يآل يحاللها ريسا و لاتان -بنزن –ل اتر يات يقابل حل در د -شوديدر آب سرد حل م يبراحت ت در آبيزان حالليم

 دار استيبه شرط عدم تماس با هوا و حرارت پا يداريپا

 بات ناسازگاريترک
 -ميدکلسيدروکسيه -وميدآمونيدروکسيه - اکيآمون – ها نيآم شامل ييايقل مواد –دکننده يمواد اکس

 .شوديم بيترک نهايپروتئ و نيدرازيه  با – ميسد ديدروکسيه - ميدپتاسيدروکسيه
  :مخاطرات  -۳

 انسان يبرسالمتاثر
 - خون – يستم تناسليقادر است به س يندارد ول يت سرطانزائيخاص -شوديدن جذب ميتنفس و بلع -ق پوستياز طر
 .کند وارد يجد بيآس ها هيکل و ادرار ادفع ستميس – CNSيمرکز اعصاب ستميس – طحال – يمخاط بافت -کبد

 بافت زنده  يو خورنده برا يسم ط کارياثر بر مح

 ستيدردسترس ن ياطالعات کاف ستيط زيبر محاثر

  : كمك هاي اوليه -۴ 

 تماس با چشم
 ۱۵آب سرد به مدت حداقل  يادير زيآن را از چشمها خارج کرده چشمها را با مقاد يابتدا در صورت وجود لنز تماس

 .د يد و بسرعت به پزشک مراجعه نمائيقه بشوئيدق

 تماس با پوست

 يد رويآب سرد بشوئ يادير زيآلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقاد يکفشها ياسها و حتفورا لب
در صورت . د ينمائ يقبل از استفاده مجدد از لباسها و کفشها آنها را خوب آبکش. ديپوست ملتهب کرم نرم کننده بمال

د باشد پوست را با آب و يشد يکه آلودگ يرتدر صو. ديافتن سوزش و التهاب پوست به پزشک مراجعه کنيادامه 
 . ديد و بسرعت به پزشک مراجعه کنيال بماليباکتر يآن کرم آنت يال شسته سپس رويباکتر يصابون آنت

 دن و خوردنيبلع
 او به است هوشيب فرد اگر –نکار انجام شود ينکه تحت نظر پزشک ايد مگر ايفرد مسموم را وادار به استفراغ نکن

 اورژانس به را او بسرعت و ديکن شل را او کمربند و قهي و کرده خارج تنش از را تنگ يلباسها.  ديوراننخ يزيچ
 . ديبرسان

 تنفس

در . د يقه و کمربند او را شل کنيتنگ را از تنش خارج کرده و  يآزاد منتقل کرده لباسها يفرد مسموم را به هوا
د است تنفس دهان به دهان يت شديد اگر مسموميراقب باشد اما ميده يصورت قطع تنفس به او تنفس مصنوع

ژن وصل يشود به او اکسيکه تنفس با مشکل انجام م يدرصورت. ت  شخص کمک دهنده شود يتواند باعث مسموميم
 .ديکرده و او را بسرعت به اورژانس برسان

 .کنديم يدود خفقان آور و بخارات سم ديه شود توليکه تجز يست اما در صورت تماس با حرارت بحديقابل اشتعال ن قيحر

 ستيقابل انفجار ن انفجار
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  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵

 يحفاظت فرد
 دستکش و راتوريرسپ –عات يکسره و مقاوم به مايد  از لباس کار ين ماده  بايع ايد و وسيزش و نشت شديدر هنگام ر

 محل يپاکساز به نسبت ييايميش مواد يمنيا نهيزم در صمتخص افراد نظر تحت حتما و نموده استفاده  مقاوم چکمه
 .ديکن اقدام

و  يطيمح حفاظت
 نظافت

دفع  يبرا يد و در ظرف مناسبيک ماده جاذب پاک کنيا يق کرده و با دستمال يباشد آنرا با آب رق يجزئ ياگر آلودگ
را از ظروف و مخازن برطرف کرده آب  عيما يع باشد ابتدا نشتيد و وسيشد يکه آلودگ يدر صورت. ديندازيب يبهداشت

را در هوا  يآب غلظت بخارات سم يبا استفاده از اسپر. ديخته شده تماس نداشته باشيعات ريد و با مايوارد مخازن نکن
 با لزوم صورت در نموده يريجلوگ مخازن ريسا و ينيرزميز يآبها –فاضالب  يع بداخل مجاريکم کرده از ورود ما

 . دينمائ درخواست صالحيافرادذ از آن يپاکساز يبرا.  ديببند آنرا ريمس مانع و سد جاديا

  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶

 )يدست(      يجابجائ
 يتماس آن ذرات اي بخارات –د با قطرات يدقت کن. باشد) پک شده ( در هنگام حمل درب ظروف محکم بسته و 

 از استفاده نصورتيرايدرغ.  ديباش مطمئن يقو هيتهو ستميس وجود از و کرده بتن مناسب کار لباس – ديباش نداشته
 .حمل شود يبا برچسپ خورنده و بشدت سم. است يالزام ييايميش يماسک تنفس

 يانباردار
ره يط خنک و دور از نور در ظروف تيا محيخچال يدر . دينکن ينگهدار ييايدکننده و مواد قليدر مجاورت مواد اکس

 ه مناسب يدرب ظروف محکم بسته و تهو.د ينک يرنگ نگهدار

  يحفاظت فرد-۷ 

  :يات سم شناساطالع-۸-
 .شوديب و التهاب بافت ملتحمه ميدا محرک بوده و باعث آسيشد تماس با چشم

 تماس با پوست
ک يجاد درماتيا شوديم جذب پوست قيطر از کم زانيم به يحت –پوست محرک بوده  يد برايدر حد متوسط و شد

 ناخن و پوست يرو رنگ يطالئ اي يا قهوه يها لکه جاديا باعث –کند يو خارش م يک همراه با راش پوستيآلرژ
 .شوديم

 دنيبلع
 يجاد درد شکمين ايهمچن.شودينه ميد بافت لوله گوارش و سوزش قفسه سيو خطرناک است باعث التهاب شد يسم
و  يکبد يمهايش آنزيباعث افزا. شود يو کما م يعروق يگرفتگ) همراه با خون يگاه(  اسهال – استفراغ – کرامپ –
 سازد يستم دفع ادرار را با مشکل مواجه ميکند و سيت مينورموس يجاد کم خونيا -و طحال شود ب بافت کبديتخر

 .کند يهمراه با حالت تهوع م يجاد سردردناگهانيشود و ايم يستم تنفسيدر صورت استنشاق باعث التهاب س تنفس

                                                             
 

 محدوديت تماس
تماس با ذرات و بخارات اين ماده در هواي [1]٢توسط وزارت بهداشت )  AOE –C(طبق مقدار مجاز توصيه شده 

 .  پي پي ام باالتر رود ۰.۰۵محيط کار حتي براي يک لحظه هم نبايد از 

 حفاظت مهندسي
که )  AOE –C(بخارات اين ماده در هواي محل کار و نگهداري آن در حد مجاز  بايد براي کنترل غلظت ذرات و

بايد در محل کار يا درنزديکي آن . پي پي ام است سيستم اگزوزفن قوي در محيط نصب گردد  ۰.۰۵برابر با 
 .سيستم چشم شوي و دوش ايمني موجود باشد

 داز دستکشهاي مقاوم و مناسب استفاده کني حفاظت از دستها

 حفاظت از چشم ها
 استفاده کنيد ( goggle)از عينک مقاوم نسبت به پاشش مايعات داراي قاب کامل دورچشم 

 از لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مايعات  و مناسب آزمايشگاه استفاده کنيد  حفاظت از پوست

 .از ماسک شيميايي مناسب استفاده کنيد حفاظت تنفسي



 

[81] 
 

  
  محلول اتانل

  
    :ياطالعات عموم -۱

  .....و غالت الکل -ديدروکسايه ليات - دراتيه ليات – الکل:ج يرا  ياسام
  درصد ۷۰ل الکل يات : يائيمينام ش

       کننده قيرق و حالل – يگند زدائ: موارد استفاده 
  :ييايميش-يکيزيخواص ف -۲

 يشکل ظاهر
 يبعض يست بلکه برايمشخص و شناخته شده که نه تنها آزاردهنده ن يرنگ و شفاف با بويع بيما

!تد اسنيافراد خوشا  

 وسيدرجه سلس ۷۸ جوشنقطه 

 وسيدرجه سلس ۱۶.۶ نقطه اشتعال

نقطه اشتعال 
 يخودبخود

۳۶۳  

 وسيدرجه سلس -۱۱۴.۱ نقطه انجماد

 دا قابل اشتعال است يشد ت اشتعاليقابل

ت در يزان حالليم
 آب

 کامال محلول 

 .دار استيدکننده پايکسو عدم مجاورت با حرارت و شعله و مواد ا يط معموليدر شرا يبه شرط نگهدار يداريپا

 يائيو فلزات قل يقو يدکننده هاياکس بات ناسازگاريترک

  :مخاطرات -۳

 ياثر برسالمت
 انسان

چشم محرک بوده و  يبشدت برا - کند يم يستم اعصاب مرکزيدر س ير و خواب آلودگيجاد  حالت تخديا
 يرات و ناهنجارييبروز تغپوست نسبتا محرک است و باعث  يبرا - شوديم يک دستگاه تنفسيموجب تحر

 بيآس ها هيکل و کبد – قلب – يستم اعصاب مرکزيمزمن به س يدر تماسها. گرددين انسان ميدر جن
 .کنديم وارد يجد

 دا قابل اشتعال است يشد ط کارياثر بر مح

 ستيط زياثر بر مح

 ينکرده و در بدن ماهرسوب  يط آبيشوداما در محيه ميزمها تجزيکروارگانيا توسط مير يدر آب تبخ: آب
  .و کشنده است يان سميها و آبز يماه ياز گونه ها يبرخ يبرا -کنديها تجمع نم

دا يراه پ ينيرزميز يممکن است به آبها. شوديه ميزمها تجزيکروارگانيا توسط مير ين تبخيروز زم: خاک
  .انجام نشده  يمطالعات کاف ينيرزميز يدر خصوص اثرات ان بر آبها. کند 
بطور متوسط . شوديم يمناطق شهر يهوا يش آلودگيه و باعث افزايچند ساعت توسط نور تجز يط :هوا
زش باران يمساعد موجب ر يط جويآن در هوا کاسته شده و در شرا يزان آلودگيروز از م ۶تا۴ن يب
 .شوديم ييايميش
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  :كمك هاي اوليه -۴

  :وقوع حادثه قبل ازاط يتاح -۵

  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶

            دستي  يجابجائ

 يع را در جايما يظروف محتو يدرهنگام جابجائ.رديه مناسب صورت گيبا تهو يطيد در محيحمل با
پوست و  – چشم با ان تماس از –زش نداشته باشند يکه امکان سقوط و ريخود محکم مهار کرده بطور

 ظروف درب -ديکن يخال ظروف از بخار چه عيما بصورت چه انرا ماندهيباق –کرده  يريلباس جلوگ
 حرارت و جرقه – شعله با  آن يخال ايو پر ظروف تماس از - باشد بسته محکم و کامال عيما يمحتو

سوراخ  و يکار چکش -يکار ميلح -يجوشکار -برش -فشار تحت را عيما يومحت ظروف- ديکن ممانعت
 د يکردن قرارنده

 يانباردار
 مناسب هيتهو يدارا و خشک و خنک يطيمح در –د يکن يحرارت و جرقه نگهدار -دور از شعله

 و کيدکرومياس - دهايپراکس -پرکلراتها – دکنندهياکس مواد شامل يناسازگار باتيترک از دور -ديانبارنمائ
 . شه کامال بسته باشديد هميع بايما يمحتو ظروف درب. ديکن ينگهدار کيتريدنياس

  
  

 .دقيقه بشوئيد  ۱۵ا را با مقادير زيادي آب به مدت حداقل پلکها را کامال از هم باز نگهداشته و چشمه تماس با چشم

 تماس با پوست
فورا لباسها ي آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادير زيادي آب و صابون  بمدت حداقل 

 . دقيقه بشوئيد قبل از استفاده مجدد از لباسها آنها را آبکشي نمائيد  ۱۵

 و خوردن بلعيدن
 فرد اگر.  بنوشانيد شير يا آب فنجام ۲ او به است هوشيار اگر –وم را وادار به استفراغ نکنيدفرد مسم
 .پزشک برسانيد اورابه است بدحال که درصورتي.  نخورانيد چيزي او به است بيهوش

 تنفس
دهان به ( در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي دهيد. فرد مسموم را به هواي آزاد منتقل کرده

درصورتي که تنفس با مشکل انجام ميشود به او اکسيژن ) هان باعث مسموميت فرد کمک دهنده ميشودد
 . وصل کرده و اگر بهتر نشد او را به اورژانس برسانيد

 حريق

در مواقع آتش سوزي بايد از حفاظت . ظروف نگهداري آن بايد در برابر حرارت داراي مقاومت کافي باشد
بخارات آن حتي در دماي کمتر از نقطه اشتعال . رتنفسي استاندارد استفاده نمودکامل فردي و رسپيراتو

بخارات آن  از سمت ظروف نگهداري ميتواند به سمت منبع . هم  با هوا مخلوط قابل اشتعال توليد ميکند
  . حرارت حرکت کرده و موجب اتش سوزي در ظروف شوند
براي اطفاء حريقهاي کوچک از مواد .رد بپاشيددر هنگام وقوع حريق برروي ظروف محتوي آن آب س

اسپري آي و فوم هاي مقاوم در برابر الکل استفاده نموده اما در آتش  -CO2گاز  -شيميايي خشک
 .سوزي هاي بزرگ و وسيع از جريان آب بصورت مستقيم استفاده نکنيد

 .ظروف محتوي آن در هنگام آتش سوزي ممکن است منفجر شوند انفجار

 .دين برگه عمل کنيا ۷مطابق بند  يحفاظت فرد

و  يطيحفاظت مح
 نظافت

 يبرا خاک و ماسه و شن –) کاژليليس ينوع(تيکولير ورميزش از مواد جاذب نظيدر هنگام نشت و ر
 در يبهداشت دفع بمنظور و کرده جمع ضدجرقه ابزار با را مواد جذب از بعد. ديکن استفاده آن يآور جمع
 .باشد موجود مناسب هيتهو ديبا آن ينگهدار محل در.ديزيبر ييايميش مواد مخصوص ظروف
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  :يحفاظت فرد-۷ 

 ت تماسيمحدود
ن يحداکثرغلظت بخارات ا[2]٣توسط وزارت بهداشت )  AOE –TWA(ه شده يطبق مقدار مجاز توص

 .باشديساعت کار م ۸ يام ط يپ يپ۱۰۰۰ط کار برابر با يمح يماده در هوا

 يحفاظت مهندس
ستم ين سيهمچن) اگزوزفن(  يو عموم يه موضعيستم تهويد سين ماده بايا يا نگهداريدر محل استفاده 

 .موجود باشد يمنيو دوش ا يچشم شو
 استفاده از دستکش مناسب و مقاوم در برابر الکل حفاظت از دستها

 .ديعات استفاده کنيش مااز لباس کار مناسب و مقاوم در برابر پاش حفاظت از پوست

 يحفاظت تنفس
 يراتورهايد از رسپيست باياست که تنفس ممکن ن يط بحديکه غلظت بخارات آن در مح يدرصورت

 .از استفاده نموديژن مورد نين اکسيتام ياستاندارد برا
 ) goggles(قاب محافظ دورچشم يا داري يمعمول يمنينک اياستفاده از ع حفاظت از چشم ها

  :يطالعات سم شناسا-۸ 
 .شوديه ميب به قرنيباعث آس. شوديت همراه با درد نسبت به نور ميدا محرک است باعث حساسيشد تماس با چشم

 .کنديانوز ميجاد سياندامها ا يک پوست شده و در انتهايدرحد متوسط باعث تحر تماس با پوست

 دنيبلع
 کرده جاديا کيستميس تيمسموم  است قادر و شده استفراغ و اسهال – تهوع حالت–ک معده يباعث تحر

 - سردرد – يريپذ جانيه و ي مرکز اعصاب ستميس ريتخد و يآلودگ خواب -  قندخون شيافزا  و
 ..دينما  يتنفس عملکرد در اختالل اثر در مرگ و کما – يهوشيب – تهوع – يآلودگ خواب – جهيسرگ

 تنفس
ر يتاث يستم اعصاب مرکزيتگاه تنفس بر عملکرد سک دسياد ان عالوه بر تحريز ياستنشاق غلظتها

 بخارات تنفس. شوديم کما و يهوشيب- ريتخد  -– جهيسرگ -سردرد –تهوع  يگذاشته و منجر به  حالتها
 .کنديم يخفگ احساس و جهيسرگ جاديا آن

 ت مزمنيمسموم
 -قلب –ه ها يکل - بدر به بافت کيو برگشت ناپذ يجد يبهايجاد آسيمدت قادر به ا يطوالن يدر تماسها

 .شوديم انسان در يناهنجارزائ  موجب و بوده يمرکز اعصاب ستميس
   

  

                                                             
  اتانل  طبق کتابچه يبرا ) AOE( مجاز يحد تماس شغل ]٢[٣
   OEL:باشدير ميبه شرح ز 
  TWA  :۱۰۰۰  ppmهشت ساعته  يفت کاريش يحد تماس مجاز برا 
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ها الميدپودر  Halamid 
   :ياطالعات عموم -۱

  )باشد يد و فروش در دسترس نميخر يبرا ياروپائ يکشورها ين ماده در برخيا( د يهاالم -ن يکلرام:ج يرا  ياسام
  نيولفوکلرامتولوئن س - يم پيسد : يائيمينام ش

      يگند زدائ : موارد استفاده 
 :ييايميش-يکيزيخواص ف -۲

 م کلريمال يد رنگ با بويشکل سف يستاليپودرکر يشکل ظاهر

 - نقطه جوش

 وسيدرجه سلس ۱۹۲ نقطه اشتعال

 ندارد ت اشتعاليقابل

 شوديوس حل ميدرجه سلس ۲۰درصد در  ۹۵اد در آب و در اتانل يبه مقدار ز آبرت ديزان حالليم

 يداريپا
در تماس با بخارآب . شود  ين برگه درج شده نگهداريا ۶که در بند  يطيدار است مگر تحت شرايناپا
 .کنديد ميتول يسم يدها گازهايو اس

 دها يبخار آب و اس بات ناسازگاريترک

 :مخاطرات -۳

 انسان ياثر برسالمت
 يتنفس تيحساس باعث استنشاق درصورت –است و سوزاننده و خورنده بافتها  يدن سميدرصورت بلع

 شوديم

 کندين ميد کلريد ها توليخورنده است و در تماس با بخار آب و اس ط کارياثر بر مح

 ستيط زياثر بر مح
 که شوديم ليتبد دراتيه يتر ديسولفوکلرام تولوئن يپ–م يب سديبه ترک يستم آبيد در اکوسيهاالم
 .باشد کشنده و يسم انيآبز ريسا و  ها يماه يبرا توانديم

  : كمك هاي اوليه  -۴ 

 تماس با چشم
د و در يد پلکها را هنگام شستن چشمها باال نگهداريبشوئ يآب و بمدت طوالن يادير زيفورا با مقاد

 .ديصورت ادامه داشتن سوزش چشم به پزشک مراجعه نمائ

 تماس با پوست
د و يآب و صابون بشوئ يادير زيه پوست آلوده را با مقادآلوده را ازتن خارج کرد يبه سرعت تمام لباسها

افتن عالئم يدر صورت شدت . د يآلوده را قبل از استفاده مجدد کامال شست و شو ده يلباسها
 .ديبه پزشک مراجعه کن يتيحساس

 دن و خوردنيبلع
چ يبه هد ينوشانآب به او ب يادير زيد و مقاديار است دهان او را با آب بشوئيکه فرد هوش يدر صورت

 د يبه پزشک مراجعه نمائ يدر صورت عدم بهبود.  ديعنوان او را وادار به استفراغ نکن

 تنفس
آزاد منتقل کرده به پهلو خوابانده و  ين ماده فرد مسموم را به هوايدر صورت استنشاق گازها و بخارات ا

ا يداده  ياو تنفس مصنوعشود به يانجام م يکه تنفس به سخت يد در صورتيش را کم کنيلباسها
 .دياو را به اورژانس منتقل کن  يدرصورت عدم بهبود. د يژن وصل کنياکس

 قيحر
 متصاعد آن از گوگرد دياکس يد –ازت  يدهاياکس -  – HCL  يبخارات  سم يدر هنگام آتش سوز

 . شوديم
 خطر انفجار ندارد انفجار
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  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵ 

 يحفاظت فرد
به بند   . د يز کرده و از تماس با پوست و چشم محافظت بعمل آورين ماده پرهيستنشاق گردوغبار ااز ا
 .دين برگه مراجعه نمائيا

 .دينمائ يريجلوگ يا منابع آبيفاظالب  ين ماده بداخل مجراياز ورود ا يطيحفاظت مح

 نظافت
خت و يدر صورت ر. د ينمائ يدد نگهدارز و قابل استفاده مجيد را در ظروف تميالمقدور پودر هاالم يحت

 .ديپاش با استفاده از فشارآب محل را شست و شو ده
  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶ 

 .ديحمل مواد خورنده استفاده کن يج برايرا ياز دستورالعملها يدر هنگام حمل دست )يدست(  يجابجائ

 .د کامال بسته و خشک باشدين ماده بايا يف حاوشود و درب ظرو يدر محل خشک و خنک نگهدار يانباردار

  :يحفاظت فرد-۷ 
 ن نشدهييتع ت تماسيمحدود

 .ديز کنيآن پره ياز استنشاق گردوغبارها يحفاظت مهندس

 .دياستفاده کنP2لتر ياز ماسک مناسب گردوغبار با ف يحفاظت تنفس

 دياز دستکش مناسب و محافظ استفاده کن حفاظت از دستها

 ديلباس کار مقاوم و مناسب بپوش يپوستحفاظت 

 .دياستفاده کن) goggles( نک محافظ با قاب دورچشم ياز ع حفاظت از چشم ها

   
  :ياطالعات سم شناس-۸

 تماس با چشم
ه و پلکها يب به بافت قرنيحاد باعث آس يبا رطوبت همراه باشد بشدت محرک است و  در تماسها يوقت
چشمها محرک  است و  يدرصد آن برا ۸محلول . ( چشمها شود يتواند باعث سوختگيم. شود يم

 ) ستيدر صد آن محرک ن ۰.۵محلول 

 تماس با پوست
درصد محرک  و خورنده پوست است  ۸ش از يباغلظت ب يدر تماس با رطوبت خورنده است محلولها

 .شود يم يت پوستيمزمن باعث حساس يبا غلظت کمتر در تماسها يمحلولها
 .شوديم يت تنفسيجاد حساسيحاد و مزمن باعث ا ياسهادر تم تنفس
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  محلول بتادين

  :ياطالعات عموم -۲
  PVP-I و    )  (Povidone idone 10%درصد  ۱۰ ن يدين يديپووا: ج يرا  ياسام 

  دي با شده بيترک مريهموپل –نون يديروليپ-۲-ليات - ۱:  يائيمينام ش
  ک يسپت يکننده و آنت يبعنوان ضدعفون :موارد استفاده 

   ۵۶-۸۱-۵: ن يسريگل ,  ۲۵۶۵۵-۴۱-۸ :نون يديروليپ-۲-ليات -CAS :۱شماره 
  :ييايميش-يکيزيخواص ف - ۲  

 ل به قرمزيما يع قهوه ايما يشکل ظاهر

 ن نشدهييتع نقطه جوش

 ستيقابل اشتعال ن ت اشتعاليقابل

 محلول در آب و الکل است ت در آبيزان حالليم

 دار استيپا يداريپا

 دکنندهيبات اکسيترک بات ناسازگاريترک

  :مخاطرات -۳

 انسان ياثر برسالمت
به جذب  قادر نيهمچن است محرک و خطرناک يچشم و يپوست تماس -  دنيبلع –درصورت تنفس 

 .د اثربگذارديروئيه ها و غده تيستم تنفس پوست و گوارش شده و برعملکرد کلياز س
 نشدهن ييتع ط کارياثر بر مح

 نه وجود نداردين زميدر ا ياطالعات کاف ستيط زياثر بر مح

  : كمك هاي اوليه -۴

 تماس با چشم
قه چشمها را يدق ۱۵را از چشم خارج کرده سپس بمدت حداقل  يتماس يدرصورت امکان ابتدا لنزها

 .ديبا آب کامال بشوئ
 .دياد آب و صابون بشوئير زيست را با مقادع را از تن خارج کرده و پويآغشته به ما يلباسها تماس با پوست

 دن و خوردنيبلع
ر به او يا شيوان آب ين ليار است چنديکه هوش يد ودر صورتيفرد مسموم را وادار به استفراغ نکن

 .د يد و اورا به پزشک برسانيبه او نخوران يزيهوش است چيکه ب يد و درصورتيبنوشان

 تنفس
داده و اگر  يشود تنفس مصنوعيد اگر تنفس با مشکل انجام ميانتازه برس يفرد مسموم را به هوا

 .د يژن وصل نمائيشود به او اکسيتنفس انجام نم

 قيحر
ن در صورت يبتاد يظروف محتو يدر محل نگهدار يدرصورت وقوع آتش سوز. ستيقابل اشتعال ن

 يسالمت ياست برا نصورت تنفس بخارات آن ممکنير ايدر غ. ديط خارج نمائيامکان ظروف را از مح
 .باشديمناسب م  يزات حفاظتت فردياز به استفاده از تجهيافراد مضر باشدو ن

 ستيقابل انفجار ن انفجار
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  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵

 يحفاظت فرد
زات يمناسب و تجه يبا استفاده از  لوازم حفاظت فرد يا وقوع آتش سوزيزش و يدرزمان نشت و ر

 .  ديق نمائيا اطفاء حريمحل  يق اقدام به پاکسازيحردر برابر  يمنيا

  يطيحفاظت مح
 

 ياز آلودگ يريشگيپ يبرا. د يکن يريفاظالب و آبراه ها جلوگ ياد به مجاريع به مقدار زيازورود ما
 .د يع از مانع و سد استفاده نمائيان ماير جريع در مسيوس يها

 نظافت

...)  و نکيع – دستکش –لباس ( مناسب  يفاظت فردزات حيمحل ابتدا تجه يدر هنگام پاکساز
 داخل را شده يآور جمع مواد. دينمائ زيپره آئروسل جاديا از يزدائ يآلودگ هنگام در و کرده تن بر

 ماده و آب با کامل بطور را محل کار انيپا از پس.  ديقرارده يبهداشت دفن يبرا يمناسب ظروف
 .ديت نمائيتبع ين کشوريعات از قوانيضا يدفن بهداشت يبرا. ديبشوئ کننده پاک

  
  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶

 )يدست(  يجابجائ
ع يد که مايز نموده و دقت کنيشود پرهيد آئروسل ميکه منجر به تول ييتهايدر هنگام حمل از فعال

. باشد مطمئن مناسب هيتهو وجود از محل در. باشد نداشته تماس شما پوست و چشم –با لباس 
 .ديببند محکم را ظروف درب استفاده هربار از بعد

 يانباردار
ظروف  . د يکن يد کننده نگهدارياتاق و دور از مواد اکس يمعمول يع را در هوايما يظروف محتو 

 .ر قابل نفوذ نسبت به هوا بوده و درب آنها کامال بسته باشديد غيبا ينگهدار
  :يحفاظت فرد-۷ 

 [3]٤ن شده ييد در هوا تعيلظت ذرات غ يبرمبنا ت تماسيمحدود

 .برقرارباشد)  يا مصنوعي يعيطب( ه يد حتما تهوين ماده بايدر محل کار با ا يحفاظت مهندس

 .ديدر هنگام کار دستها را با دستکش مناسب حفاظت کن حفاظت از دستها

 حفاظت از چشم ها
  .ديناستفاده ک يهمراه با حفاظ کنار يمنينک ايدرهنگام کار از ع

 .د يلد محافظ صورت هم استفاده کنيع وجود دارد از شيکه احتمال پاشش ما يدر مواقع

 حفاظت از پوست
 درصورت. ديبپوش شبنديپ و کفش يرو پوشش –عات يمقاوم در برابر پاشش ما يشگاهيروپوش آزما

 .دينمائ مشورت خود کار محل يمنيا مسئول با شتريب حفاظت به ازين
   
  : يشناس اطالعات سم-۸

درج شده  ين برگه مطالبيا ۴و۳ت حاد در بند يدر خصوص مسموم.  وجود ندارد  يچگونه اطالعاتيت مزمن انسان هينه مسموميدر زم
  .است
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  محلول دتول
  

  :ياطالعات عموم -١
  دتول :ج يرا  ياسام
  روغن کاج + ل الکل  يزوپروپيا+لنول  يکلروکس: يائيمينام ش

  ک يسپت يکننده و آنت ينوان ضدعفونبع :موارد استفاده 
  :CASشماره 
 ۸۸- ۰۴-۰: لنول  يکلروکس

  ۶۷-۶۳-۰: ل الکل يزوپروپيا
  ۸۰۰۲-۰۹-۳: روغن کاج

     ييايميش-يکيزيخواص ف -۲

  :مخاطرات -۳ 

 ندارد يخاص يا گوارشي يتنفس يچشمها محرک بوده و معموال اثرات پوست يبرا انسان ياثر برسالمت

 ندارد ياثرمخرب ط کارياثر بر مح

 .باشديموجود نم ن خصوصيدر ا يهنوز اطالعات کاف ستيط زياثر بر مح

  : كمك هاي اوليه- ۴ 

 تماس با چشم
شتر شد با پزشک تماس يافت و بيک و سوزش ادامه يد اگر تحرياد آب بشوئير زيبه سرعت و با مقاد

 ديريبگ
 ديريشتر شد با پزشک تماس بگيافت و بيک و سوزش ادامه يد اگر تحريپوست آلوده را کامال با آب بشوئ تماس با پوست

 ديريتها تماس بگيا مرکز اورژانس مسموميده و با پزشک يوان آب نوشيدن دو ليدر صورت بلع و خوردن دنيبلع

 تنفس
 يشود اقدامات پزشکيانجام م يآزاد منتقل کرده اگر تنفس با مشکل و به سخت يفردمسموم را به هوا

 .ديريالزم است با اورژانس تماس بگ

 قيحر
وس يدرجه سلس ۶۰آن  يريدرجه و نقطه آتش گ ۴۰ل داشتن الکل ين ماده بدلياگرچه نقطه اشتعال ا

 .کنديدرجه شروع بسوختن نم ۷۰تا  ياست ول
 ستيقابل انفجار ن انفجار

  
  
  

  يع شفاف زردکهربائيما يشکل ظاهر

 وسيدرجه سلس ۸۲ نقطه جوش

 قابل اشتعال است  ت اشتعاليقابل

 محلول در آب است ت در آبيزان حالليم

 دار استيپا يادط عيدرشرا يداريپا

 کربن   يدهاياکس بات ناسازگاريترک
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  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵

 يحفاظت فرد
 يدر هنگام جابجائ. د از چشمها محافظت نموديچشم محرک بوده و در هنگام کار با ين ماده برايا

 .نمود استفاده مناسب هيتهو و نکيع - دستکش –د از لباس يادآن باير زيمقاد
  يطيحفاظت مح
 

 .د يرا دور نمائ يه مناسب مطمئن بوده و منابع حرارتيد از وجود تهويط بسته بايزش  در محيصورت ر

 نظافت

ر يش مقادزيدر صورت ر. ديآنرا بسرعت پاک کرده و محل را با آب بشوئ ير جزئيزش مقاديدر صورت ر
خته و بعد از ير مواد جاذب ريا سايا ماسه يخاک  يريد و در محل آلوده مقادياد از آب استفاده نکنيز

هرگز پسماندها . د يفرارده يدفن بهداشت يبرا يکرده داخل محفظه ا يجذب  مواد را از محل جمع آور
 . دينکن رها يدان زباله اي يجار آب –را در فاضالب 

  : يو انباردار)يستد(  يجابجائ -۶

 .از نداردين يه خاصيتوص )يدست(  يجابجائ

 يانباردار
درجه  ۳۰د کمتر از  يط بايدرجه حرارت مح.شود يم نگهداريدرمحل خشک و خنک و دورازنورمستق

 .وس باشديسلس
  :يحفاظت فرد-۷ 

 ندارد ت تماسيمحدود

 يحفاظت مهندس
شه کمتر يد غلظت بخارات آن در هوا هميکن يسع. ط کار الزم است يه مناسب در محيستم تهويس

 [1]٥از حد استاندارد باشد

 حفاظت از دستها
ا دستکش مخصوص مواد يالتکس (اد آن از دستکش مناسبير زيمقاد يدرهنگام جابجائ

 ديبپوش) يکيشبندپالستيپ(لباس کار مناسب و مقاوم. دياستفاده کن)ييايميش
 ديورت مقاوم استفاده کنا حفاظ صينک  ياز ع حفاظت از چشم ها

  :ياطالعات سم شناس-۸ 
 .محرک چشمهاست  تماس با چشم

 .ک پوست شود يممکن است باعث تحر تماس با پوست

 .و معده شود يک مريممکن است باعث تحر دنيبلع

 تنفس
 يناگلوو -  ينيب(يفوقان يستم تنفسيک سيز آن ممکن است باعث تحريا قطرات ريتنفش بخارات 

 .شود)

  .ستين ماده دردسترس نيت مزمن با ايدر خصوص مسموم يج قابل استناديهنوز نتا: حيتوض

  

                                                             
١[٥[   

  ال طبق کتابچه -۲پروپان  يبرا ) AOE(مجاز  يحد تماس شغل
   OEL:  باشدير ميبه شرح ز 

TWA  ۴۰۰: هشت ساعته PPM ۹۹۹ا  ي mg/m3   
STEL ۱۵ ۵۰۰: قه يدق PPM  ۱۲۵۰ا ي  mg/m3   
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    )مايع سفيد كننده(محلول هيپوكلريت سديم 

   :ياطالعات عموم -۱
  ....... و پارازون -کلر نئوسپتال -نرينئوکل -تيکلوريه -لتونيم -نيفرم يآنت- کلروکس – نيکلرس – تکسيوا - آب ژاول:ج يرا  ياسام
  ClONaم  يت سديپوکلريه:  يائيمينام ش

   يزدائ گند و نظافت  - لکه بردن نيب از –د کننده يسف :موارد استفاده 
  ييايميش-يکيزيخواص ف -۲   

  

  :مخاطرات -۳

 انسان ياثر برسالمت
وارد  يب جديتواند آسيآن م  يتنفس و جذب پوست -ن ديبلع. شوديپوست و چشم م يباعث سوختگ

 . زان غلظت محلول دارديبه م يب وارده بستگيشدت آس. شوديم يک پوستيباعث تحر.کند 

 کنديب ميا  را تخريشتر  اشيبشدت خورنده است وب طياثر بر مح

  : كمك هاي اوليه -۴ 

 تماس با چشم
د و بالفاصله به پزشک يز چشمها را بشوئيآب تم يحتوست ميا پي يبه سرعت و با استفاده از چشم شو

 .ديمراجعه نمائ

 تماس با پوست
. د يد و پوست را با آب شست و شو دهين ماده را ازتن خارج کنيآلوده به ا يبالفاصله همه لباسها

 .ديبه پزشک مراجعه کن يک پوستيدرصورت مشاهده هرگونه تحر

 دن و خوردنيبلع
د فرد مسموم را وادار به استفراغ يبنوش يادير زيد بعد مقاديزه بشوئيآب پاک يادير زيدهان را با مقاد

 .ديد و بسرعت به پزشک مراجعه نمائينکن
 شود يت مياست و باعث مسوم  ين محلول سميتنفس بخارات ا تنفس

 ست يقابل اشتعال ن قيحر

 خطر انفجار ندارد انفجار

   
  
  
  
  

 يقو يرنگ با بو يمحلول ب يشکل ظاهر

 وسيدرجه سلس ۴۰ نقطه جوش

 ندارد ت اشتعاليقابل

 کامال محلول است ت در آبيزان حالليم

 دار است يپا)ن دستورالعمل يا ۶بند ( ط استاندارد يدر شرا يرصورت نگهدارد يداريپا

 بات ناسازگاريترک
 ليفن -کيدفرمياس -متانل - نيديريآز -فلزات -وميآمون ينمکها – اکيآمون – ها نيآم -نور –دها ياس

 ليترياستون
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  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵

 کند يکلر آزاد م يد چون بشدت واکنش داده و گاز سميد ها مخلوط نکنيبا اس يفاظت فردح

و  يطيحفاظت مح
 نظافت

ق فاضالب ياد آب شسته و از طرير زيط  محل  را بسرعت و با مقاديخت و پاش در محيدر صورت ر
ست يط زيمح يه بران ماديگاز کلر ا يوآزاد ساز يت خورندگيبعلت خاص( د يدفع نمائ يق بهداشتيبطر
 )باشد  يتواند بشدت مضر و سميم

   
  
  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶

 )يدست(  يجابجائ
  باعث آن نشت –نداشته و درب ظروف کامال بسته باشد  يچگونه نشتيد هيدقت کن يدر هنگام جابجائ

 شوديم مختلف اياش ديشد و عيسر يخوردگ

 شود  يره رنگ نگهداريک در ظروف تيردور از نور و در محل تا يانباردار

  
  :يحفاظت فرد-۷

   ت تماسيمحدود
 . دياستفاده کن يه مناسب و قويستم تهوين ماده حتما از سيدر هنگام کار با ا يحفاظت مهندس

 د يا التکس از تماس آن با پوست دست محافظت نمائي يمعمول يبا استفاده از دستکشها حفاظت از دستها

 د يا حفاظ  مناسب استفاده کنينک  ياز ع م هاحفاظت از چش

  
 
   
  :ياطالعات سم شناس-۸

 ب متفاوت استيکند که بسته به غلظت آن شدت تخريجاد ميا يب بافتيو تخر يسوختگ تماس با چشم

 ق پوست جذب شوديتواند از طريک پوست شده و ميباعث تحر تماس با پوست

 داشته باشد  يتواند خطر جديدن ميدر صورت نوش دنيبلع

 تنفس
ه و ادما و يب بافت ريتواند منجر به تخريم يبوده و حت يتنفس بخارات آن بعلت داشتن گاز کلر سم

 .مرگ شود
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  سي -مايد محلول غليظ ستري
  

  :ياطالعات عموم -١
           ساولن- ديمايستر:ج يرا  ياسام 
         يوم کواترنريبات آمونيترک:  يائيمينام ش 
  کيسپت يکننده و آنت يبعنوان ضدعفون :موارد استفاده  

  

  :ييايميش-يکيزيخواص ف - ۲

  

  :مخاطرات - ۳

  

  

  

  

 CAS درصد  بينام ترک

 ۱۱۹-۹۷-۷ %۳۲ ديوم برومايل آمونيل تترادسيمت يتر
 ۲۱۴-۲۹۰-۳ %۸ ديوم برومايل آمونيمت يل تريدودس

 ۲۰۰-۶۶۱-۷ %۸ ال-پروپان دو 

 الکل يحلول چسپناک زردکم رنگ با بوا ميرنگ و يمحلول شفاف ب يشکل ظاهر

 ن نشدهييتع نقطه جوش

 وسيدرجه سلس ۴۵ نقطه اشتعال
PH 5-5.7 

 رقابل اشتعال استيغ ين بودن نقطه اشتعال ولييرغم پا يعل ت اشتعاليقابل

 شوديحل م يآل يمحلول در آب است  و کمتر در الکل و حاللها ياديتا حد ز ت در آبيزان حالليم

 دار استيپا يط معموليتحت شرا يداريپا

 بات ناسازگاريترک
د و يل برومايوس برسد آلکيدرجه سلس ۲۰۰ش از يآن به ب ياگر دما(  يقو يدکننده هاياکس -حرارت
 )شودياز آن متصاعد م ينيبات آميترک

 انسان ياثر برسالمت
تواند يدرصورت ورود به چشم م انسان خطرناک است يسالمت يا تنفس برايدن و يدر صورت بلع

 با مدت يطوالن و مزمن يتماسها در –و پوست است  يستم تنفسيمحرک س. جاد کنديا يب جديآس
 .ک در افراد حساس شوديآلرژ يا واکنشهايو  يپوست تيحساس بروز باعث است ممکن پوست

 .کنديآزاد م يسم يگازهادر مجاورت با حرارت  ير قابل اشتعال و انفجار است وليغ ط کارياثر بر مح

 .و کشنده است يان بشدت سميآبز يبرا ستيط زياثر بر مح
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  : كمك هاي اوليه- ۴

  
  :وقوع حادثه قبل ازاط ياحت -۵

 يحفاظت فرد
ن کار يد از ايان آور بوده و بايپوست و چشم ز ين ماده  بر رويذرات معلق ا يتنفس بخارات و  اسپر

ن برگه مراجعه يا 7به بخش  يحفاظت فرد يو برا 6به بخش  يحمل دست يبرا. دياجتناب نمائ
 .ديينما

  يطيحفاظت مح
 

 .ديه نکنين تخليزم يا رويو  يآب منابعن محلول را در راه آب فاضالبها  يا

 نظافت
آن از مواد جاذب مناسب  يجمع آور يبرا ين ماده در موارد جزئيا نشت ايخت و پاش يدر صورت ر

 با را محل سپس. ديکن استفاده مناسب جاذب مواد ريسا اي خاک – ماسه –ع از شن يو در موارد وس
 .  ديده شو و ستش آب فشار

  : يو انباردار)يدست(  يجابجائ -۶ 

  
  
  
  

 تماس با چشم

درصورت وجود . د يقه  شست و شو دهيدق ۱۵آب بمدت حداقل  يادير زيبه سرعت چشمها را با مقاد
در صورت ادامه . دياز هم بازنگهدارلنز در چشمها انها را خارج نموده و هنگام شستن پلکها را کامال 

 يدر راه انتقال همچنان شست و شو( د يمارستان منتقل کنيک و سوزش فرد را به بيافتن تحري
 )ديچشمها را ادامه ده

 تماس با پوست
آب کامال شست و شو  يادير زيآلوده را از تن فرد مسموم خارج کرده پوست او را با مقاد يلباسها
 .ديمارستان برسانياو را به ب يب پوستيا هرنوع آسياگزما  د در صورت بروزيده

 دن و خوردنيبلع
فرد مصدوم را تحت مراقبت قرار داده و . د يبنوشان يآب به و يادير زيده و مقاديفورا دهان را آب کش
 .ديمارستان منتقل نمائيرا به ب يکند ويم ياگر احساس ناراحت

 تنفس
د اگر يحرکت و تحت مراقبت نگهداريرا آرام و ب يتازه منتقل کرده و يبالفاصله فرد مسموم را به هوا

 .ديمارستان برسانيرا به ب يکند ويم ياحساس ناراحت

 قيحر
ق از يحر يدر زمان اطفا. کند يم HBr , NOX يسم يد بخارات و گازهايق توليدر هنگام حر

 .دين کننده هوا استفاده نمائيتام يراتور تنفسيرسپ
 .قابل انفجار است ريغ انفجار

 )يدست(  يجابجائ

ع با يد که مايز نموده و دقت کنيشود پرهيد آئروسل ميکه منجر به تول ييتهايدر هنگام حمل از فعال
 را محل. باشد مطمئن مناسب هيتهو وجود از محل در. باشد نداشته تماس شما پوست و چشم –لباس 
 ييادر زمان جابجا. ديچشمها در دسترس داشته باش ياضطرار يامکانات شست و شو و دينگهدار زيتم

 . ديعات قابل اشتعال متابعت نمائيما يآن ز دستورالعملها
 . دينمائ يط گرم نگهداريو مح ييو دور از منابع گرما يه کافيبا تهو يدر ظروف کامال در بسته در محل  يانباردار
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  :يحفاظت فرد-۷
  

 [1]٦ال در هوا تعيين شده -۲برمبناي غلظت بخارات و ذرات اسپري پروپان   دوديت تماسمح

 .نياز به وجود تهويه مناسب در محل کار با اين ماده است  حفاظت مهندسي

بدليل قابليت نفوذ اين مايع در دستکش الزم است هرچند وقت . از دستکش نيتريلي استفاده کنيد   حفاظت از دستها
 .تکشها تعويض و دستکش نو جايگزين شوديکبار دس

  حفاظت از چشم ها
بايد سيستم شست و شوي اظطراري يا بطري هاي محتوي آب براي شست و شوي چشمها در محل 

و يا حفاظ صورت )  goggles( هنگام کار از عينک با حفاظ دور چشم . کار موجود باشد
)shield  (استفاده نمائيد. 

با فيلتر مدل ( اکافي بودن تهويه استفاده از  رسپيراتور هاي تنفسي توصيه ميشود در صورت ن  حفاظت تنفسي
A2/P3 ( ساعت در روز ميباشد ۳حداکثر زمان استفاده از ماسک تنفسي با مشخصات فوق. 

 لباس کار مقاوم و مناسب بپوشيد  حفاظت از پوست

   
  :ياطالعات سم شناس-۸

 تماس با چشم
دن بداخل يدر زمان پاش ياز به انجام اقدامات فورين نيجود دارد بنابرابه چشمها و يب جديخطر آس
  . باشديچشمها م

  

 تماس با پوست
در افراد حساس ممکن  يا تکراريمدت  يطوالن يک و سوزش پوست شده در تماسهايباعث تحر
 .ک کنديآلرژ يجاد واکنشهاياست ا

 .شوديتهوع و تشنج م - است و باعث معده درد يدرصورت خورده شدن سم دنيبلع

 تنفس
کند و ممکن است باعث ياد بخارات خواب آور متصاعد ميز ياست درغلظتها يستم تنفسيمحرک س

 .شود استفراغ و يجيگ و يخستگ احساس –سردرد 
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  فرمالدئيد

  ماهيت ماده -١
 فرمالدئيد نام شيميايى 

 نام هاي مترادف
، فرميک آلدهيد، متانال، متيل آلدهيد، متيلن اکسايد، ينفرمالفرمالدهيد، آلدهيد فرميک، 

 اکسومتان

 CAS ٠-٠٠-٥٠٠ شماره 

 EINECS ٨-٠٠١-٢٠٠ شماره 

  آلدهاليد آليفاتيک خانواده شيميايى 
 30/03  وزن مولکولى 
 C-H2-O شيميائي فرمول

 )عالئم حفاظتى(اطالعات عمومى  -٢

 لوزى خطر

  
 د خورندهموا مواد آتش گير  مواد سمي

خطرناك براي 
 محيط زيست

  
 

  هشدارهاى حفاظتى -٣

 تماس با چشم

اكثر افراد .از بخارات اين ماده ممكن است سبب تحريك شود ٠/٢ppmتماس با 
ودر .دچار سوزش چشم مي شوند  ppm ٣- ٢در تماس با غلظت هاي معادل 

حريكات شديد چشمي غلظت هاي باالتر دچار اشك ريزش فراوان ونيز سبب ت
 .وصدمه به آن    مي شود

 تماس باپوست
مواجهه با محلول اين ماده ابتدا سبب تحريك همراه با سوزش، خشکى و قرمزى 

 .پوست مى شود

 بلعيدن و خوردن

خوردن محلول اين ماده مى تواند سبب تحريكات و درد شديد در ناحيه دهان، 
دى عبارتند از گيجى و سرگيجه، عالئم بع. گلو، مرى و سيستم روده اىشود

 يرقان،  وافزايش اسيديته وهماتورين . کاهش دماى بدن . کاهش کارايى و کما

 تنفس

. بخارات اين ماده مى تواند سبب تحريک شديد بينى، گلو و راه هاى تنفسى شود
در تماس هاى کوتاه مدت با تنفس مقداربسيار باالى اين ماده ممکن است ريه ها 

 .ه و ادم شش ها و پنوموتيس و مرگ رخ دهدصدمه ديد

 .شديداً قابل اشتعال است حريق

 .مخلوط اين گاز با هوا قابل انفجار است انفجار
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 کمکهاى اوليه -٤

  
 تماس با چشم 

سريعاً چشم هاى آلوده را به صورتيکه پلک ها باز است با مقدار زيادى آب ولرم 
سريعاً به پزشک . شستشو داده تا آلودگى برطرف شود  دقيقه ٢٠به مدت 

 .مراجعه شود

 تماس با پوست
دقيقه  ٢٠هرچه سريع تر موضع آلوده را با مقدار زيادى آب ولرم به مدت 

 .سريعاً به پزشک مراجعه شود. شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود

 بلعيدن و خوردن

فرد راوادار به . دهان چيزى نخورانيد هرگز به فردى که بى هوش است از راه 
 استفراغ نکنيد

. ميلى ليتر آب با امالح معدنى رقيق بخورانيد  ٣٠٠درصورت هوشيارى به فرد  
سريعاً فرد را به . خودبه خود روى داد، مجدداً به فرد آب دهيد  اگر استفراغ
.پزشک برده  

 تنفس

درصورت مشکل تنفسى به فرد . اد برده منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آز
دستگاه اکسيژن پزشکى وصل کنيد و درصورت قطع تنفس به وى اکسيژن 

 .سريعاً به پزشک مراجعه شود. مصنوعى دهيد

 اطالعات پزشکى
به پزشک يا . را مرتب چک کرده ) …دما، فشارخون و (عالئم حياتى فرد 

 .ودنزديکترين مرکزکنترل سموم مراجعه ش

اطفاء حريق -٥  

  
 

 مخلوط اين گاز با هوا قابل انفجار است. شديداً قابل اشتعال است خطر آتش گيرى

  نحوه مناسب اطفاء
اسپرى آب، پودرخشک مواد شيميايى، فوم الکل، فوم پلي مر، يا کربن دى 

 .اکسايد

 .ئيداز آب براى خنک کردن ظروف در معرض آتش استفاده نما ساير توضيحات

احتياطات شخصى -٦  

  
 

 .از دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيميائى استفاده شود حفاظت پوست

 حفاظت چشم
در .در اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى است . از گوگل هاى ايمنى استفاده شود 

 .زمان کار با اين ماده از لنزهاى تماسى استفاده نشود

 حفاظت بدن
دوش و چشم شور . ستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيميائى د

 .ايمنى در محيط هاى کار با اين ماده الزامى است
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 حفاظت
 تنفسى

 .استفاده شود NIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى و ماسک هاى پيشنهادى   

  
  
  
 احتياطات محيط -٧

 حفاظت محيط

برطر ف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط تا زمانيکه آلودگى بطورکامل 
اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده . توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد 

 .مى بايست کليه منابع مشتعل و محترقه را از محيط دور کرد.  محيط را تهويه کرده.کنند 

نظافت محيط 
 هآلود

مواد . مواد ريخته شده را باخاک، شن و ماسه و يا موادى که با اين ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد 
محيط . زائد را نظافت محيط آلوده در داخل ظروف مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد

 .را با آب شستشو دهيد

 جابجائى و انبار -٨

  
 

احتياطات 
 جابجايى

ازآزاد شدن . از جرقه، شعله ها و ساير منابع مشتعل و محترق دور نگه داريد  اين مواد را
در مقاديرکم و در محيطى . گاز و بخارات و ميست اين ماده به محيط کار اجتناب کرده 

 .مناسب با تهويه کافى مورد استفاده قرار گيرند

شرايط 
 انباردارى

دور ازاشعه مستقيم آفتاب، گرما و درمحيط خشک، خنک، با تهويه محيطى مناسب و به 
 .ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند

 اطالعات زيست بوم شناختى - ٩

مالحظات  
 .اين ماده سميت بسيار بااليى براى محيط زيست آبزيان دارد عمومى

رفتار در 
 محيط زيست

يرزمينى نفوذ داشته زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود، انتظار مى رود به آبهاى ز
باشد، زمانيکه اين ماده وارد آب مى شود انتظارمى رود تنزل بيولوژيکى سريعى داشته 

اين مواد تجمع بيولوژيکى . باشد ، همچنين اين ماده در آب فراريت قابل توجهى ندارد 
قابل توجه ومهمى ندارند، زمانيکه اين ماده وارد هوا مى شود انتظار مى رودبه وسيله 

اکنش هاى فتوشيميايى حاصل از راديکال هاى هيدروکسيل سريعاً تنزل بيولوژيكي و
داشته باشد سريعاً فتوليز شوند، اين ماده توسط موقعيت هاى خشک و مرطوب از 

 اتمسفرزدوده مي شود

 پايدارى و بر هم کنش ها - ١٠

اکسيد شده و توليد اسيدفرميک به آرامى در مجاورت هوا . محلول تجارى اين ماده پايدار است  پايدارى
 .مى کند

 .گرما، شعله، کليه منابع مشتعل و محترق، و محيط هاى ناسازگار  محيطهاى مورد اجتناب
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 .عوامل اکسيدکننده قوى، پايه هاى قوى، فنول ها، اوره مواد نا سازگار

 .ايد مى کنددر اثر تجزيه حرارتى توليد کربن منوکسايد وکربن دى اکس خطرات ناشى از تجزيه

 
  
  
 ساير اطالعات -١١

 کاربردهاى ماده

به عنوان مادة شيميايى واسطه در توليد رزين ها، پالستيک ها، نگاهدارندة چوب، متيلن دى 
. ايزوسيانات، متيلن دى آنلين و بسيارى از ترکيبات شيميايى مورد استفاده قرار مى گيرد 

ضد عفونى و گندزدا، مواد نگهدارنده و سياالت  همچنين در تهيه پارچه، مواد ضدباکترى، مواد
مادة مهمى در آزمايشگاه ها به عنوان معرف و در پروسه . موميايى کننده مورد استفاده است 

 .هاى شيميايى مى باشد
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 اتيلن اكسايد
 
ماهيت ماده -١  

 اکسيداتيلن نام شيميائى

نامهاى 
 مترادف

 ETO  ،EOاتن اکسايد، ،. اپوکسى اتان، اپوکسى اتان  -٢و ١-سيکلوپروپان، اکزان،اکسيدواتان، اکسيران اکسا   
 ، دى هيدرواکسيرن، دى متيلن اکسيد

 CAS ٨-٢١-٧٥ شماره 

EINECS 
 ٩-٨٤٩-٢٠٠ شماره

خانواده 
 اکسيد، اپوکسيد، اکسيران شيميايى

وزن 
   نقطه جوش : F˚ 51 ٠٥  /٤٤                        مولکولى

فرمول 
 C2-H4-O , -O-CH2-CH2- (3 member ring structure) شيميايى

)عالئم حفاظتى(اطالعات عمومى  -٢  

 مواد محرک مواد آتش گير مواد سمى لوزى خطر
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  هشدارهاي حفاظتي-٣
   

  
  
  
  
  
  

  

  نات سبب تحريكات تا شديد چشمي مي شوددر انسانها و حيوا  تماس با چشم

  تماس با پوست-

گاز اين ماده سبب تحريك مي شودبخصوص در پوستهاي مرطوب و چرب 
ميزان تحريكات پوستي بستگي بع غلظت اين ماده و مدت زمان مواجهه 

ساعت  ٥تا  ١عالئم ويژه آن خارش و سوزش پوست است كه بعد از .دارد
  و آماس و قرمزي پوست مشاهده ميشودمواجهه با اين ماده ورم 

  بلعيدن و خوردن
خوردن اين ماده توسط انسانها گزارش نشده است در مطالعات آزمايشگاهي 

برروي حيوانات مشاهده شده است كه خوردن اين ماده سبب مسمويت 
  ميشود كه عالمت مشخصه آن تنزل كار سيستم اعصاب مركزي مي باشد

  تنفس حريق

سايد سبب تحريك بيني، گلو و دستگاه تنفسي مي شود گاز اتيلن اك
همچنين بر روي كار سيستم اعصاب مركزي اثر گذاشته و سبب سر درد، 

در مواجهه هاي طوالني مدت و زياد با اين .حالت تهوع و استفراغ مي شود
ماده گيجي، خواب آلودگي ، سردرد ، ضعف، بي نظمي در راه رفتن و كاهش 

  .ه است بر روي كبد و دستگاه توليد مثل نيز اثر داردهوشياري مشاهده شد
  گاز يا مايع شديدا قابل اشتغالي است

  در انسانها و حيوانات سبب تحريكات خفيف تا شديد چشمي مي شود  تماس با چشم

  تماس با پوست

گاز اين ماده سبب تحريك مي شود بخصوص در پوستهاي مرطوب و چرب 
ي بستگي به غلظت اين ماده و مدت زمان ميزان ميزان  تحريكات پوست

 ٥تا  ١عالئم ويژه آن خارش و سوزش پوست است كه بعد از . مواجهه دارد
  ساعت مواجهه با اين ماده ورم و آماس و قرمزي پوست مشاهده ميشود

 

  
 کمکهاى اوليه -٤

  
 تماس با چشم 

.                 رد را به هواى آزاد ببريداگر سبب تحريک شد منبع آلودگى يا ف. تأثيرى ندارد :گاز  
دقيقه شستشودهيد تا آلودگى برطرف  ٢٠سريعاً چشمها را با آب ولرم به مدت  :حالل  

 .پلکها باز نگهداشته شود. شود

 تماس با پوست

دقيقه شستشودهيد  ٥اگر سبب تحريک شد سريعاًموضع را با آب ولرم به مدت : گاز 
.                                              درصورت ادامه تحريکات پوستى به پزشک مراجعه شود .تاآلودگى برطرف شود

دقيقه شستشودهيد تا مواد شيميايى  ٢٠سريعاً موضع را با آب ولرم به مدت  :حالل 
 .به پزشک مراجعه شود.  برطرف شوند

 بلعيدن و خوردن

.  انيد و وى را وادار به استفراغ نکنيد به فردى که بيهوش است چيزى نخور: حالل 
به . ميلى ليتر آب با امالح کم بخورانيد  ٣٠٠تا  ٢٤٠درصورت هوشيارى فرد به وى 

 .پزشک مراجعه کنيد

.آزاد ببريد وبه پزشك مراجعه كنيد يمنبع مولد آلودگى يا فرد مصدوم را به هوا تنفس  

 اطالعات پزشکى
کرده و به پزشک يا نزديک ترين مرکز کنترل سموم عالئم حياتى فرد را مرتب چک 

 .مراجعه کنيد
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 اطفاء حريق -٥

  
 

 خطر آتش گيرى

درجه سانتيگراد و فرم مايع اين ماده در دماى کمتراز  ١٠گاز اين ماده در دماى باالى 
درجه سانتيگراد به شدت قابليت اشتعال دارد و به راحتى در دماى اتاق مشتعل  ١٠

ايع اين ماده     مى تواند به وسيله الکتريسيته ساکن مشتعل شود و گاز اين م. ميشوند
 .ماده مى تواند به وسيله جرقه يا الکتريسيته ساکن مشتعل شود

 .کربن دى اکسايد، پودرشيميايى خشک، فوم مقاوم الکل، يا اسپرى و مه آب نحوه مناسب اطفاء

 ساير توضيحات

ايمن را رعايت کنيد و درخالف جهت اقدام به خاموش براى خاموش کردن آتش فاصله 
کردن آتش کنيد زيرا دراينصورت گازهاى خطرناک و ترکيبات سمى به راحتى پخش 

 .نميشوند

 
 

تجهيزات حفاظت فردى -٦  

 .از دستکش و کفش ايمنى مقاوم در برابر مواد شيميايى استفاده شود حفاظت پوست 

 .محافظ صورت در برخى موارد الزامى است. ستفاده شوداز گوگل ايمنى ا حفاظت چشم

 حفاظت بدن
دربعضى شرايط نيازبه . از لباسهاى سراسرى مخصوص مواد شيميايى استفاده شود 

 .لباسهاى سراسرى که سيستم تنفسى در آن محصور است، مى باشد

 حفاظت تنفسى
مثال درغلظتهاى بيش  مى توان استفاده کرد به عنوان NIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 

 از ماسکهاى ضدگاز محافظ در برابر اکسيداتيلن، يا تمام صورت استفاده شود ٥ppmاز 

  
  احتياطات محيط -٧
 

حفاظت 
 محيط

مواد قابل احتراق و سوزا را از محيط خارج ودور . منابع مشتعل را خارج کرده . سريعاًمحيط آلوده را خالى کنيد 
 تهويه محيطى بکار ببريد. کنيد يا ايزوله کنيد

دفع ضايعات 
 مواد

 .براى دفع ضايعات مايع اين ماده مى توان آن را با مقدار زيادى آب مخلوط کرد

محيطهاى 
مورد 
 اجتناب

 جرقه، الکتريسيته ساکن، شعله هاى باز، و ساير منابع مشتعل و آلوده

مواد نا 
 سازگار

، هيدروکسيدآلکاليد فلزى،آمونياک و ) ينيوم ،آهن و کلريدهامثل آلوم(اسيدها،بازها، هاليدهاى يک ظرفيتى 
، مس، نقره،جيوه،منيزيم وساير فلزات )مثل اکسيدآلومينيوم، اکسيدآهن (آميد، پتاسيم،کاتاليستهاى جامدفعال 

 …نيتروآنيلين، پنتاکسيد دى نيتروژن و-٣داراى عيار، پشم معدنى، سيليکات کلسيم،الکلها، پرکلريدمنيزيم، يا 
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کاربردهاى ماده-٩  

 
 

  
  

  جابجائى و انبار -٨
 

 

 احتياطات جابجايى

اکسيداتيلن بسيار سمى است و خطر سرطان، موتاژنى و قابليت اشتعال بااليى 
قبل از هرکارى اقدامات کنترل . دارد بنابراين واکنشهاى آن خطرناک است 

افراد بايد مجهز به وسايل حفاظتى باشند و . مهندسى الزم و ضرورى است 
 .باط با خطرات اين ماده و اقدامات کنترلى آگاهى هاى الزم را داشته باشنددرارت

 شرايط انباردارى

سيلندرهاى اين گاز را درجاى سرد، خشک، با تهويه محيطى مناسب و به دور از 
انبار بايد داراى ساختمان ضدآتش .اشعه آفتاب و منابع مشتعل ديگر انبارکنيد 

تا جايى که . نبود  مى بايست محيط انبار ايزوله شود اگر امکان اين مسئله . باشد 
 .امکان دارد در بسته هاى کوچک نگهدارى شود

مخلوط غيرانفجارى اين ماده با نيتروژن و دى .بيشترين استفاده اين ماده به عنوان ماده شيميايى ميانى درصنايع شيميايى است 
 .عنوان عامل استريل و ضدعفونى کننده دروسايل پزشکى و تجهيزات اطاق عمل بيمارستانها استفاده ميشوداکسيدکربن به 


