آئين نامه تأسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگاهها
آئين نامه ماده  151قانون كار

نيروي انساني مولد ،يكي از مهمترين سرمايه هاي جامعه محسوب مي شود كه با به حركت در آوردن چرخهاي
اقتصادي ،متضمن شكوفايي اقتصاد جامعه مي باشند بدين منظور ،به استناد ماده  651قانون كار جمهوري اسالمي
ايران ،دستورالعمل حاضر تحت عنوان (( تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت )) تهيه و تدوين گرديده كه اجراي آن
توسط كارفرمايان گام مؤثري خواهد بود درجهت تأمين سالمت نيروي كار.

مستندات قانوني
طبق بند  2ماده  1قانون تشكيالت و وظايف بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وظايف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي عبارتند از :
تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط،
مبارزه با بيماري ها ،بهداشت خانواده و مدارس ،آموزش بهداشت عمومي ،بهداشت كار شاغلين ،با تأكيد بر اولويت
مراقبت هاي بهداشتي اوليه ،به ويژه بهداشت مادر و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط .
ماده  58قانون كار  :براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور ،رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي
عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از
بيماري هاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ،براي كليه كارگاه ها،
كارفرمايان ،كارگران و كارآموزان الزامي است.
تبصره  1ماده  69قانون كار :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ،كنترل ارزشيابي و
بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدام هاي الزم را در اين زمينه به عمل آورد.
ماده  189قانون كار :دستورالعمل هاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند  :غذا خوري،
حمام و دستشويي برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تصويب و به
مرحله اجراء در خواهد آمد.
به طوركلي كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند البته مجموعه
كارگاه هايي كه در مجاورت يكديگر و تحت پوشش يك مديريت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهي ناميده مي شوند
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كه در اين صورت تأسيسات بهداشتي كارگاهي و تأسيسات بهداشتي عمومي كارگاه مي تواند مناسب با
استانداردهاي ارائه شده به طور مشترك در محل هاي واحدي ايجاد گردند.
احتياجات بهداشتي كارگاه بر  2دسته تأسيسات بهداشتي و تسهيالت بهداشتي است كه به شرح ذيل
مي باشد:
تأسيسات بهداشتي كارگاه :ساختمان و تأسيسات كارگاهي است كه در ارتباط با تأمين شرايط بهداشتي محيط كار
مطرح مي باشند كه شامل ساختمان كارگاه ،سيستم روشنايي ،تهويه ،آب ،فاضالب و زباله مي گردد.
تسهيالت بهداشتي كارگاه :شامل كليه تسهيالت جنبي كارگاه است كه براي حفظ سالمت شاغلين و افراد وابسته به
آنان در كارگاه موجود و يا داير مي گردد كه عبارتند از آشپزخانه ،محل غذا خوري ،انبار مواد غذايي ،سردخانه،
حمام ،رختكن ،تسهيالت شست و شوي البسه كارگران ،دستشويي ،آبخوري ،توالت ،اتاق استراحت زنان ،مهد كودك
و شيرخوارگاه ،نمازخانه و تسهيالت مربوط به ارايه خدمات بهداشتي  ،درماني در كارگاه و نسهيالت مربوط به رفت
و آمد كارگران مي باشد .كه به استناد بند  2ماده  6قانون وظايف و تشكيالت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و مواد  55و  651و تبصره  6ماده ماده  61قانون كار ،رعايت شرايط و ضوابط فوق در كليه كارگاه هاي
كشور و براي كليه كار فرمايان ،كارگران و كارآموزان الزامي است و كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ناظر بر اجراي صحيح آن مي باشند همچنين اظهار نظر در مواردي از قبيل مطلوب و
نامطلوب  ،مناسب ،نامناسب ،كافي ،ناكافي و ( ...مطابق با چك ليست) به عهده كارشناسان بهداشت حرفه اي و
وزارت بهداشت خواهد بود

تأسيسات بهداشتي كارگاه :
ارتفاع كارگاه نبايد از  3متر كمتر باشد و براي هر كارگر شاغل در كارگاه بايد حداقل  3متر مربع سطح منظور
گ ردد .ديوار ها و سقف كارگاه بايد طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور ،از قبيل گرما ،رطوبت ،سرما ،صدا
و غيره به داخل كارگاه و بالعكس جلوگيري كند و همچنين صاف  ،به رنگ روشن و بدون ترك خوردگي باشد .كف
كارگاه بايد هموار ،بدون حفره و شكاف باشد و همچنين ليز نبوده و قابل شست و شو باشد .در داخل كارگاه بايد به
اندازه كافي پنجره گذاشته شود و شيشه هاي آن بدون شكستگي بوده و هميشه تميز باشد .در كارگاه ها بايستي
روشنايي كافي تأمين شده باشد  ،همين طور هواي كارگاه بدون آلودگي و داراي تهويه مناسب باشد و وسايل
سرمازا و گ رمازاي محيط نظير شوفاژ و كولر نيز بايد در كارگاه پيش بيني شده باشد طوري كه بتواند هواي متبوعي
براي شاغلين فراهم نمايد.
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تسهيالت بهداشتي كارگاه :
اگر در كارگاه غذا جهت شاغلين تهيه مي شود ،آشپزخانه مربوطه بايد داراي شرايط زير باشد:
 چنانچه كارگاهي داراي آشپزخانه نباشد و غذا از محل ديگري آورده شود كارفرمايان موظف هستند جهت گرمكردن و آماده سازي و توزيع غذا امكانات الزم را مطابق با ضوابط بهداشتي فراهم نمايند .
 بايد محل قرار گرفتن آشپزخانه از مكان هاي آلوده دور بوده و نيز به اندازه كافي وسعت داشته باشد و كف آنصاف و قابل شست و شو باشد.
 آشپزخانه بايد داراي تهويه مناسب بوده و از وسايل گرمازاي مطلوبي برخوردار و همچنين يخچال ،فريزر و ياسردخانه متناسب با ضوابط بهداشتي را نيز دارا باشد.
 ظرفشويي بايد داراي شير آب سرد و گرم مشترك باشد. استفاده از ظروف سربي ،چوبي و ترك خورده ممنوع بوده و به طور كلي استفاده از ظروفي كه از طرف وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخته شده است ،ممنوع است .همچنين ظروفي نظير نمكدان و
قندان و  ...بايد داراي سر پوش باشند .
 ضمن نصب حشره كش برقي در آشپزخانه و غذا خوري ،بايد قفسه ها و جا ظرفي حداقل  22سانتي متر از سطحزمين فاصله داشته باشد تا از دسترس بند پايان و جوندگان به دور بماند و نيز سطح ميز كار بايد صاف و به راحتي
قابل شست و شو باشد.
 كف آشپزخانه بايد پس از هر پخت و پز با محلول هاي ضد عفوني كننده شست و شو گردد ( نظير محلول هايكلر)
 آشپزخانه بايد از روشنايي كافي برخوردار بوده و شيشه پنجره ها و درهاي آن مرتبا" تميز شوند .كليه پنجره ها ودرها بايد مجهز به توري ضد زنگ بوده تا ازورود مگس و پشه جلوگيري كند.
 بايد توجه داشت كه آشپزخانه داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب باشد .سطل هاي زباله اي كهدر آشپزخانه مورد مصرف قرار مي گيرند بايد در دار  ،قابل شست و شو و از جنس ضد زنگ باشد تا از گسترش بوي
بد و جمع شدن جاوران موذي جلوگيري به عمل آورد.
 چون كارگران آشپزخانه در ارتباط مستقيم با سالمت شاغلين هستند ،پس بايد قبل از شروع به كار ،استحمامنموده و هر فرد كارگر شاغل در آشپزخانه بايد در خارج از محل آشپزخانه داراي قفسه مجزا باشد.
 بايد توجه داشت كه كارگران  ،در هنگام كار از روپوش سفيد ،كاله سفيد و پيش بند استفاده نمايند .همين طورلباس كارگران آشپزخانه بايد جدا از روپوش ساير كارگران شست و شو گردد.
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 كارگران موظف هستند بعد از هر نوبت توالت و قبل از شروع به كار دست هاي خود را با آب و صابون بشويند .كليه كارگران كه با تهيه و پخت و توزيع مواد غذايي سرو كار دارند بايد داراي كارت بهداشتي مطابق با ضوابط
وزارت بهداشت بوده و در محل كار نگهداري شود ،تا اگر مبتال به بيماري خاصي هستند مشخص شده تا قبل از
ابتالي سايرين به بيماري نسبت به آن پيشگيري شود.
 كارگران آشپزخانه بايد رعايت بهداشت فردي را نموده و ناخن ها و موهاي خود را كوتاه و تميز نگه دارند. مواد سوختي مورد مصرف در دستگاه پخت و پز بايد طوري باشد كه احتراق به طور كامل صورت گرفته و باعثآلودگي هوا نشود.
 جعبه كمك هاي اوليه با حداقل داروهاي مورد لزوم ( چسب تنسوپالست ،قيچي  ،پنس ،گاز استريل بسته بنديشده ،ماده ضد عفوني شده نظير بتادين) تهيه و در محلي مناسب كه قابل دسترسي باشد نگه داري شود.
 قالب هاي يخ را بايد قبل از مصرف با آب تميز شست و شو داد. -استعمال دخانيات براي كليه كاركنان آشپزخانه در حين كار و در محل آشپزخانه ممنوع مي باشد .

محل غذا خوري
محلي كه جهت غذا خوري در نظر گرفته مي شود بايد از وسعت كافي برخوردار بوده ودر آن به تعداد كافي
ميز و صندلي از جنس مقاوم  ،قابل شست وشو و بدون ترك خوردگي و درز جهت صرف غذا وجود داشته باشد.
سقف و ديوارهاي غذاخوري بايد صاف و بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن بوده وقابل شست و شو باشد .كف
محل غذا خوري نيز عالوه بر لغزنده نبودن ،بايد قابل شست وشو و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي
باشد.زباله دان ها در دار و به تعدادكافي در محل هاي مناسب قرار داده شود.
محل غذا خوري عالوه بر داشتن تهويه مناسب و مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي بايد از روشنايي كافي
نيز برخوردار باشد كه براي اين منظور منابع روشنايي ،نظير شيشه هاي پنجره ها پاكيزه و تميز نگهداري شوند.
در مسير ورود كاركنان به محل غذاخوري به تعداد كافي دستشويي مجهز به آب گرم  ،سرد و ترجيحا" صابون
مايع تهيه و امكانات الزم جهت خشك كردن دست و صورت فراهم گردد.
توجه بايد داشت افرادي كه با مواد سمي و عفونت زا سر و كار دارند بايد قبل از ورود به محل غذا خوري لباس
كار خود را عوض كنند.
در و پنجره هاي محل غذا خوري بايد مجهز به توري بوده تا از ورود مگس و پشه جلوگيري شود.

4

انبار مواد غذايي
انبار مواد غذايي بايد داراي وسعت كافي بوده و داراي قفسه بندي مناسب باشد ،طوري كه خطر سقوط مواد
وجود نداشته باشد و مزاحمتي براي عبور و مرور افراد ايجاد ننمايد .
ديوارها  ،سقف و كف انبار بايد عالوه بر داشتن مقاومت  ،صاف و بدون ترك خوردگي و قابل نظافت نيز باشند .
ديوارهاي كناري انبار از سطح زمين به ارتفاع  52سانتي متر از بتون و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود
جوندگان به داخل انبار گردد .كليه درها و پنجره هاي انبار سالم  ،قابل شست و شو و مجهز به توري ضدزنگ بوده و
بايد توجه داشت كه درهاي انبار از كف زمين فاصله نداشته باشد تا از نفوذ جانوران موذي جلوگيري شود و نيز
پايين درها بايستي به ارتفاع  22الي  32سانتي متر به ورق آلومينيوم مجهز گردد.
انبار بايستي در مكاني قرار گيرد كه از تابش مستقيم نور خورشيد به روي مواد غذايي جلوگيري گردد و در
ضمن مواد غذايي فاسد نشدني بايد در ظروف مناسب و در دار به ارتفاع  22-65سانتي متر از كف انبار روي پالتها
نگه داري كرد .
بايد توجه داشت اشخاصي كه در انبار كار مي كنند مجهز به وسايل حفاظت فردي نظير كاله ،چكمه و
دستكش باشند  ،چرا كه احتمال سقوط اشياء از طبقات بااليي انبار وجود دارد و چنانچه با مواد غذايي سروكار
دارند بايد حتما" داراي كارت بهداشتي معتبر بوده تا بيماري خاصي را به ديگران منتقل نكنند .
بايد از انبار نمودن ظروف خالي و وسايل اسقاطي در داخل انبار خودداري گردد ،چرا كه مكان مناسبي براي
رشد و نمو جانوران موذي خواهد بود .
نظافت و همچنين گندزدايي انبار بايد به طور منظم صورت گيرد و از ورود افراد متفرقه به داخل مواد غذايي
جدا" خودداري گردد.

يخچال و سردخانه
كارگاههايي كه پخت و پز در آنها انجام مي گيرد و يا مجبور به ذخيره مواد غذايي فاسد شدني هستند بايستي
يخچال يا سردخانه با شرايط زير داشته باشند.
 يخچال يا سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آن به طور منظم و مرتب كنترل گردد .نظافت و شست و شو داخل يخچال و سردخانه بايد به طور مرتب انجام شده و همچنين به منظور جلوگيري از
احتمال فساد مواد غذايي در اثر قطع جريان برق  ،سردخانه بايد مجهز به برق اصطراري بوده وسيستم برق آن نيز
مطمئن و ايمن باشد .
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 الشه هاي گوشت از چنگك آويزان گردد تا آلوده نشوند  .حتما" مواد غذايي را در درون ظروف مناسب قرار دادهسپس داخل يخچال و سردخانه نگه داري گردد.
 بايد توجه نمود كه سبزيجات و ميوه جات را قبل از قرار دادن در داخل يخچال شست و شو و ضدعفوني كرد تامحيط داخل يخچال و سردخانه كثيف و آلوده نگردد .كارگران بايد براي داخل شدن به سردخانه از كفش مخصوص
استفاده كنند تا آلودگي هاي محيط را وارد سردخانه ننمايند  .همچنين ورود افراد متفرقه به داخل سردخانه نيز
ممنوع گردد.
حمام و دوش
در كارگاه هايي كه نحوه توليد به شكلي است كه ايجاد آلودگي مي نمايد ( مانند گرد و غبار مواد شيميايي )
بايد براي هر  65نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد وجود داشته باشد و در كارهايي كه شاغلين آن با مواد سمي و
عفونت زا و مواد غذايي سروكار دارند بايد براي هر  62نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد و به ازاء هر  62نفر اضافي
يك دوش آبگرم و سرد در نظر گرفته شود .بايد توجه داشت كه در كارهايي كه عالوه بر كارگران مرد،كارگران زن
نيز مشغول به كار هستند بايد تحت شرايطي كه گفته شد حمام و دوش جداگانه وجود داشته باشد.

شرايط و ضوابط بهداشتي حمام و دوش
 بايد كف محل قرار گرفتن دوش ها  ،مقاوم و قابل شست و شو و غير لغزنده بوده و داراي شيركافي به طرف كفشوي باشد .درضمن ديوارهاي آن تا سقف كاشي و به رنگ روشن و نيز سقف حمام بايد صاف و با رنگ روغني
روشن  ،و بدون ترك خوردي باشد .
بايد توجه داشت كه مساحت كف محل دوش نبايد از  62سانتي متر در  622سانتي متر كمتر باشد  ،همچنينارتفاع ديوارهاي بين دوش ها از  2متر كمتر نباشد.
 حمام و محل دوش بايد به طور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي گردد. براي داشتن هواي مطلوب در داخل حمام  ،وجود هواكش مناسب الزامي است . حمام بايد مجهز به سطل زباله دردار و قابل شست و شو باشد. وسيله اي كه براي گرم گردن آب از آن استفاده مي شود  ،مانند موتور خانه و  . . .بايد حتما" در خارج از محلحمام قرار گيرد.
 براي پيش گيري از شكستن حباب المپ حمام ،بايد از المپ ايمن با حباب شيشه اي استفاده نمود و همين طوربراي جلوگيري از برق گرفتگي بايد تمام كليد و پريز برق خارج از محوطه حمام قرار داده شود.
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 به طور كلي حمام ها بايد داراي محل جداگانه و مناسب به عنوان رختكن باشند تا بتوان به راحتي از آنجا جهتتعويض لباس استفاده نمود .
 براي رعايت بهداشت عمومي  ،از شستن لباس ها در حمام بايد خود داري نمود .رختكن
براي رعايت بهداشت عمومي  ،بايد هر كارگاه داراي تعدادي اتاق با فضاي كافي ،و قفسه هاي فردي براي
تعويض لباس شاغلين داشته باشد .
 -رختكن خانم ها و آقايان بايد جدا از يكديگر باشد.

شرايط و ضوابط بهداشتي رختكن:
رختكن ها بايد در نزديكي محل دوش ها قرار گيرد . -هر قفسه بايد در خارج از محل كار  ،طوري ساخته شود كه داراي محل

نگه داري مجزا براي لباس  ،وسايل

حفاظت فردي و كفش ايمني باشد  .قفسه ها بايد داراي سقف شيب دار قابل شست و شو و داراي كركره ثابت ورود
و خروج هوا بوده و همچنين به داشتن قفل مجهز باشد .
كف و ديوارهاي اتاق رختكن بايد صاف  ،به رنگ روشن و تميز باشد و همچنين بايد داراي نور كافي بوده و به طورمناسب تهويه گردد همچنين وجود سطل هاي زباله در دار و قابل شست و شو به تعداد كافي در رختكن الزامي
است .
حوله و صابون
كارفرما بايد براي تأمين بهداشت فردي كارگران به تعداد كافي صابون در محل دستشويي ها قرار داده و وسايل
خشك كن دست و صورت كارگران را تأمين نمايد .همچنين كارفرما بايد تسهيالت الزم نظير صابون كافي و حوله
شخصي را جهت استحمام كارگران در اختيار آنها قرار دهد.

شست و شوي لباس كار
بايد توجه داشت كه اگر در مسير توليد ،از موادي مانند  :آزبست  ،سموم ،مواد عفونت زا و  . . .استفاده مي شود
در اين گونه كارگاه ها تعداد كافي ماشين لباس شويي براي شستن لباس ها وجود داشته باشد .
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توالت
تعداد توالت در كارگاه ها با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح زير مي باشد .
براي 6تا 6نفر شاغل

حداقل يك توالت

براي 62تا 22نفر شاغل

حداقل دو توالت

براي 25تا 26نفر شاغل

حداقل سه توالت

براي 52تا 42نفر شاغل

حداقل چهار توالت

براي 45تا 622نفر شاغل

حداقل پنج توالت

و در كارگاه هايي كه تعداد شاغلين آنها بيش از  622نفر است به ازاي هر  32نفر اضافي حداقل يك توالت در نظر
گرفته مي شود .
تبصره  -6اگر كارگاه صنعتي بيش از سه نفر شاغل نداشته باشد و كارگران نيز با  65دقيقه پياده روي به توالت
بهداشتي دسترسي داشته باشند داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست.
تبصره  -2در كارگاه هاي زير زميني معادن  ،كارفرما موظف است توالت بهداشتي را در نزديكترين قسمت به محل
كار تأمين نمايد.
شرايط و ضوابط بهداشتي توالت ها
 توالت ها بايد در فاصله مناسبي از ساختمان كارگاه قرار داشته و ديوارهاي آن تا زير سقف كاشي  ،بدون تركخوردگي و به رنگ روشن و قابل شست و شو باشند.
 بايد سقف توالت ها نيز صاف  ،بدون ترك خوردگي  ،به رنگ روشن و قابل شست و شو باشند. كف آن مقاوم  ،صاف  ،قابل شست و شو و ضد عفوني و بهتر است كه از جنس موزاييك  ،سنگ و  . . .باشد . كاسه توالت بايد به رنگ روشن صاف  ،بدون ترك خوردگي و قابل شست و شو و گندزدايي باشد . توالت ها بايد مجهز به فالش تانك ( سيفون) بوده و همين طور داراي (شترگلو) باشد . ازنظر مساحت  ،عرض توالت بايد  52سانتي متر و حداقل طول آن يك متر باشد . توالت بايد داراي شيرآب و مجهز به شلنگ برداشت آب باشد. توالت بايد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافي باشد . در توالت بايد مجهز به پشه بند بوده و جهت جلوگيري از ورود مگس و پشه و  . . .پنجره هاي توالت بايد مجهز بهتوري ضد زنگ باشند .
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 شست و شو و ضد عفوني توالت ها بايد به طور منظم انجام گيرد .هر توالت بايد مجهز به سطل زباله در دار  ،زنگنزن و قابل شست شو باشد.

دستشويي
تعداد دستشويي در كارگاه ها با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد.
براي  65-6نفر شاغل

حداقل  6دستشويي

براي  32-61نفر شاغل

حداقل  2دستشويي

براي  52-36نفر شاغل

حداقل  3دستشويي

براي  45-56نفر شاغل

حداقل  2دستشويي

براي 622-41نفر شاغل

حداقل  5دستشويي

و در كارگاه هايي كه تعداد كاركنان آن بيش از صد نفر است بايد به ازاي هر  25نفر اضافي حداقل يك دستشويي
به آن اضافه شود.

شرايط و ضوابط بهداشتي دستشويي ها:
 -6احداث دستشويي ها بايد در نزديكي نمازخانه ها و محل غذا خوري و توالت در دسترس كارگران باشد .
 -2دستشويي ها بايد داراي آب گرم و سرد باشند.
 -3كاسه دستشويي بايد صاف  ،بدون ترك خوردگي و قابل شست شو و به رنگ روشن باشد .
 -2عرض دستشويي حداقل  12سانتي متر و طول آن يك متر باشد .
 -5صابون و ترجيحا" صابون مايع بايد در تمام اوقات در محل دستشويي وجود داشته باشد .
-1براي خشك كردن دست ها وجود خشك كن الكتريكي يا حوله كاغذي ضروري است .
 -4دستشويي ها بايد به طور مرتب شست شو و گندزدايي گردد.

آب مصارف آشاميدني و بهداشتي
 به ازاي هر  52نفر شاغل در هر كارگاه بايد يك آب سردكن وجود داشته باشد و در كارگاه هاي زير  52نفر وجوديك شير آبخوري ضروري است  .بايد توجه نمود كه شير آب خوري بايد از نوع فواره اي و داراي سپر محافظ باشد
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تا آبي كه از دهان فرد برمي گردد به آن نرسد و لب كارگر نيز با آن تماس پيدا نكند .آبخوري نبايد در مجاورت
توالت ،دستشويي و دوش باشد و بايد تا حد امكان نزديك به محل كار فرد باشد .
تبصره :در كارگاه هايي كه شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي  ،با تعريف باال وجود ندارد بايستي داراي مخزن
هاي بهداشتي آب بوده و افراد از ليوان هاي شخصي يكبارمصرف استفاده نمايند.
 كارفرما موظف است جهت كارگراني كه در گرماي زياد به مدت طوالني كار مي كنند با تأمين مايعات الزم  ،آب ونمك از دست رفته بدن آنان را جبران نمايد.
 بايد توجه نمود كه آب آشاميدني و مصارف بهداشتي منطبق بر استانداردهاي بهداشتي مورد تأييد مراجع ذيصالح باشد .
 كارگاه هايي كه از شبكه لوله كشي آب شهر استفاده نمي كنند بايد جهت نمونه برداري و آزمايشات الزم براياطمينان از سالم بودن آب اقدام نمايند اضافه مي نمايد كه در اين نوع كارگاه ها استفاده از دستگاه كلر زني براي
ضد عفوني آب مصرفي  ،به طوري كه كلر باقي مانده  /2الي  /5قسمت در ميليون باشد ضروري است  .در كارگاه
هايي كه از آب چاه استفاده مي كنند  ،ساخت و لوله كشي آب بايد منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد.

مواد زايد:
زباله و فاضالب اماكن عمومي كارگاهي بايد طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد.
جهت دفع بهداشتي پساب هاي صنعتي و مواد زايد صنعتي بايد طبق اصول و ضوابط بهداشتي موجود عمل
شود.

نمازخانه
در هر كارگاه بايد محل مناسب و فضاي كافي با شرايط بهداشتي مطلوب براي اداي فرايض ديني شاغلين وجود
داشته باشد .

اتاق استراحت زنان
در كارگاه هايي كه زنان مشغول به كار مي باشند بايد اتاقي جهت استراحت زنان در نظر گرفته شود كه تعداد
مبل نيمكتي يا تخت خواب كه براي كارگر زن الزم است به قرار ذيل است:
تعداد كارگران

تعداد تختخواب
11

 622-62نفر

6

 252-622نفز

2

 252نفر و بيشتر

 2به عالوه يك تخت خواب به ازاي هر  252نفر كارگر زن اضافي ،

براي هر تخت سطحي معادل  1متر مربع بايستي در اين اتاق در نظر گرفته شود .
تبصره :درصورتي كه تعداد كارگر زن از  62نفر كمتر است و اتاق مخصوص استراحت زنان در كارخانه وجود ندارد
بايستي محلي را كه خلوت بوده و در معرض رفت و آمد افراد نباشد براي استراحت زنان كارگر در نظر گرفته و آنرا
براي اين منظور تجهيز نمود.

شيرخوارگاه و مهدكودك
در مورد كارگاه هايي كه طبق مقررات جاري مشمول تأسيس و استفاده از شيرخوارگاه و مهد كودك هستند بايد
از ضوابط و مقررات مربوطه تبعيت نمايند .

تأسيسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتي  ،درماني
كارفرما مكلف است جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني كارگر  ،محل مناسبي مطابق با آيين نامه ها و
دستورالعمل هاي مربوط اختصاص دهد.
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