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پیشگفتار
يك��ي از برنام��ه هاي مرك��ز س�لامت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي
تدوين و انتش��ار رهنموده��اي مربوط به حوزه ه��ا و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي
و س��اير موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي كارشناس��ان ،متخصصين

و صاحب نظران متعددي از سراس��ر كش��ور ،انجام ش��ده است .در اين راستا س��عي شده است ضمن
بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي ،از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز

سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي
مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي

فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده اس��ت كه محصولي فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط
همكاران در سراس��ر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل
اس��تفاده باش��د ولي به هر حال ممكن است داراي نواقص و كاستي هايي باش��د كه بدينوسيله از همه

متخصصين ،كارشناس��ان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي ش��ود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما
را در ارتقاء س��طح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه

ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي

تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار

محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن

دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و ششمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد ،الزم اس��ت از زحمات كليه دس��ت اندركاران تدوين و انتشار اين

رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

1

راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار

 -1مقدمه

خطرات به اش��كال مختلف همچون لبه هاي برنده ،س��قوط اجس��ام ،پرتاب گدازه ها ،مواد شيميائي،
صدا و ش��رايط نا ايمن در محيطهاي كاري وجود دارند .مطابق قوانين ،كارفرمايان ملزم به حفاظت از

كاركنان خود در برابر مخاطراتي هس��تند كه قادر به آسيب رس��اني به آنها مي باشند .آسيبهاي جاني
ناش��ي از حوادث كاري عالوه بر رنج كارگران باعث هزينه هائي همچون هزينه هاي پزشكي ،اتالف
زمان كار ،كاهش بهره وري ،هزينه هاي جايگزيني كارگر و افزايش بالقوه هزينه هاي بيمه مي ش��ود.

به منظور كنترل مخاطرات و آس��يبهاي ناشي از آنها ،بطور معمول مؤثرترين اقدام ،كنترل آنها در منبع

مي باش��د .بس��ته به ش��رايط محيط كار و خطر ،بايد با اس��تفاده از راهكارهاي مهندسي و كنترل هاي
اجرائي ،خطر را تا بيشترين حد ممكن حذف يا مديريت نمود .قرار دادن يك مانع يا حفاظ بين خطر
و كارگر نمونه اي از كنترل مهندسي و تغيير روش انجام كار توسط كارگر كنترلي اجرائي است.

زماني كه اقدامات مهندس��ي و اجرائي امكانپذير نبوده يا براي حفاظت ،كافي نباشند ،كارفرمايان بايد
وسايل حفاظت فردي را براي كاركنان خود به منظور پيشگيري از صدمات ،بيماري ها و مرگ ناشي
از مخاطرات محيط كار تأمين نموده و از كاربرد اين وسايل توسط كاركنان خود مطمئن شوند .وسايل

حفاظت فردي ،تجهيزاتي هس��تند كه با استفاده از آنها مواجهه با خطر به حداقل مي رسد و نقش آنها

كاستن يا حذف آسيبها و بيماريهاي ناشي از خطر مي باشد.

وس��ايل حفاظت فردي نبايد به عنوان جايگزين كنترلهاي مهندس��ي و اجرائي استفاده شوند بلكه بايد
هم��راه ب��ا آنها به عنوان راهكار مكمل بكار روند .اس��تفاده از اين وس��ايل نيازمن��د آگاهي از خطر و

آموزش كاربران آنها است .كارگران بايد بدانند كه اين وسايل خطر را حذف نمي كنند بلكه مواجهه
با آن و پيامدهاي ناشي از آن را از بين برده يا مي كاهند .اين وسايل پس از تهيه ،بايد در مكان مناسب

و قابل دس��ترس نگهداري و در مواقع الزم از آنها اس��تفاده ش��ود .كارگان نبايد با اين توجيه كه اين

وسايل نامناسب بوده يا راحت نيستند ،آنها را برداشته يا جايگزين نمايند.

 -2اصطالحات و تعاريف

خطر :1به ش��رایط یا اعمال ناایمن یا خطرناک بالفعل( یا بالقوه) گفته میشود که توسط فرد یا ترکیبی
از ش��رایط به وجود میآید و میتواند موجب جراحت ،بیماری ،یا مرگ کارگر و همچنین آس��یب

مالی شود.

Hazard
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وس��يله حفاظت فردي :)PPE( 1وسيله اي كه توسط كارگر پوشيده يا مورده استفاده قرار مي گيرد تا
از او در برابر خطرات محيط كار محافظت نمايد .نمونه هائي از اين وسايل عبارتند از :عينكهاي ايمني،
شيلدهاي صورت ،رسپيراتورها ،گوشيها ،كالههاي ايمني ،دستكشها ،كفشهاي ايمني و ...

رسپيراتور :2وسيله حفاظتي است كه بيني و دهان يا كل سر يا صورت را مي پوشاند تا فرد را در مقابل

اتمسفر خطرناك حفاظت نمايد.

كاله لبه دار :3وس��يله اي كه سر فرد را پوش��انده و از برخورها و ضربات محافظت مي كند .اين كاله
عليرغم داشتن نقش حفاظتي سر اما قادر به تأمين كليه الزامات كاله ايمني 4نيست.

ش��يلد (حفاظ) صورت :5وس��يله اي كه جلوي چشمها و بخش��ي از صورت يا كل آن را مي پوشاند و
وظيفه اصلي محافظت از چشمها و صورت را دارا است.

عينك حفاظتي (گاگل) :6عينكهاي برجس��ته با لنزهاي شيشه اي يا پالستيكي كه بر روي چشمها قرار
مي گيرند و توسط يك سربند يا وسيله ديگر در جاي خود محكم نگه داشته مي شوند تا از خود چشم

و حدقه آن در برابر خطرات محافظت نمايند.

ارزيابي خطر :7بررسي محيط كار از لحاظ موقعيتها و شرايط نسبي مواجهه با خطراتي كه پتانسيل ايجاد
صدمه يا بيماري را دارند.

برگ��ه اطالعات ايمني مواد ش��يميائي :)MSDS( 8يك ابزار اطالع رس��اني اس��ت كه توس��ط توليد

كننده گان موادش��يميائي تهيه مي ش��ود MSDS .حاوي برخي اطالعات مفيد در مورد مواد شيميائي
خطرناك اس��ت كه عبارتند از :شناسه ها و مترادفهاي ماده ،اجزاء خطرناك (براي تركيبات مخلوط)،

داده هاي فيزيكي ،داده هاي مربوط به اشتعال و انفجار ،داده هاي مربوط به سميت ،اثرات بهداشتي و
كمك هاي اوليه ،واكنش پذيري ،فرآيندهاي انبار و امحاء ،فرآيندهاي مربوط به نشتي يا پاشش ماده

و وسايل حفاظتي براي آن ماده.

Personal Protective Equipment
Respirator
3
)Bump Cap (Hat
4
Helmet
5
Face Shield
6
Goggle
7
Hazard Assessment
8
Material Safety Data Sheet
1
2
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 -3طبقه بندي انواع وسايل حفاظت فردي

طبقه بندي وسايل حفاظت فردي از ديدگاه هاي مختلف انجام شده است كه شايد بهترين و جامع ترين
طبقه بندي براس��اس عضو يا سيس��تم بدن انس��ان اس��ت .البته در اين طبقه بندي براي برخي از وسايل

حفاظت فردي مثل كمربندها و طنابهاي ايمني نمي توان بر اس��اس اعضاي بدن گروه مستقلي در نظر
گرفت و معموالً آنها را در يك گروه به عنوان س��اير وس��ايل حفاظت فردي قرار مي دهند .براس��اس
جمع بندي كلي مي توان وسايل حفاظت فردي را در گروههاي زير طبقه بندي نمود:

الف -حفاظت تنفس��ي :مثل ماس��كهاي يكبار مصرف ،كارتريج دار ،هوارس��ان ،نيم صورت يا تمام
صورت و ...

ب -حفاظت چشم :مثل انواع گاگل ها ،عينكها ،شيلدها ،آفتابگیر( 1ويزور) و...
ج  -حفاظت شنوائي :مثل پالگهاي توگوشي 2و گوشي ها

3

د -حفاظت دست :مثل دستكش ها ،كرمها و...
ه  -حفاظت پا :مثل كفش ها ،پوتين ها و ...

و -حفاظت سر :مثل انواع كاله ها ،سربندها ،هودها و...
ز -حفاظت از سقوط :مثل انواع كمربندها ،مهارها و ...

ح  -حفاظت از پوست :انواع البسه كار ،كالههاي لبه دار ،كرمها و ...

ط  -ساير وسايل حفاظتي :انواع وسايلي كه در گروههاي فوق قرار نمي گيرند و براي كارهاي خاص
مثل كار در محيط سرد يا گرم درنظر گرفته مي شوند.

 -4الزامات برنامه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي

براي حصول به بيشترين حد ممكن اثربخشي استفاده از  PPEدر محيطهاي كاري ،بايد برنامه جامعي
در اين زمينه تدوين شود .در اين برنامه پس از تهيه خط مشي ،مسئوليت هاي كارفرما و كاركنان همراه
با فرآيندهاي اجرائي مشخص می گردد.

 1-4خط مشي وسايل حفاظت فردي
بر اساس قانون بهداشت و ايمني صتعتي واشنگتن ( )WISHAتدوين خط مشي  PPEبراي صنايع
4

Visor
Ear Plugs
3
Ear Muffs
4
Washington Industrial Safety and Health Act
1
2
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اجب��اري نيس��ت اما به عنوان ابزاري مؤث��ر بخصوص در صنايع بزرگ جهت ايجاد ،توس��عه و اجراي
مقررات مربوط به الزامات  PPEتوصيه مي شود .خط مشي هاي مربوط به  PPEبايد بطور اختصاصي

مطابق با شرایط کار هر صنعت تدوين شود.

در خط مشي تدوين شده رئوس و اجزاء برنامه مربوط به  PPEبطور اختصاصي قيد مي شود .مهمترين
اين موارد شامل باورها ،مسئوليتها و فرآيندها مي باشد.

 2-4مسئوليت ها

مسئوليتهاي مرتبط با برنامه  PPEعمدتاً متوجه كارفرما ،سرپرستان و كارگران مي باشد.

 1-2-4مسئوليت هاي كارفرما
مسئوليت هاي كارفرمايان در برنامه  PPEبصورت الزام است .در اين زمينه كارفرما براي پياده سازي
برنامه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي توسط كارگران ،باید:

الف -ارزيابي خطرات محيط كار را انجام دهد.
ب -فرآيند و نتايج ارزيابي خطر را مستند كند.

ج -وسايل حفاظت فردي مناسب كارگران را شناسايي نمايد.
د -وسايل حفاظت فردي مناسب كارگران را تأمين نمايد.

ه -كارگ��ران را در مورد اس��تفاده و مراقبت از وس��ايل حفاظت فردي آموزش ده��د (اگر الزم بود،
آموزش مجدد دهد).

و -فرآيند آموزش را مستند نمايد.

ز -كاركنان را ملزم به استفاده از اين وسايل در مشاغل خود ،نمايد.

ح -وس��ايل حفاظت فردي را در شرايط خوب و ايمن نگهداري كند و در مواقع الزم آنها را تعمير يا
تعويض كند.

و -از كاربرد مناسب وسايل حفاظت فردي توسط كارگران مطمئن شود.
ز -اثربخشي برنامه  PPEرا بازنگري و بروز نمايد.

 2-2-4مسئوليت هاي كارگران
در اجراي برنامه  ،PPEكارگران نيز همانند كارفرمايان وظايفي دارند .آنها بايد:

5
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الف -از وسايل حفاظت فردي به نحو صحيحي استفاده نمايند.
ب -در جلسات آموزسي مربوط به  PPEشركت نمايند.

ج -از وسايل حفاظت فردي بخوبي مراقبت نموده و آنها را تميز نمايند.

د -اگر وسايل حفاظت فردي نياز به تعمير يا تعويض داشتند ،به سرپرستان خود اطالع دهند.

با توجه به اهميت مس��ئوليتها بخصوص مسئوليتهاي كارفرمايان در اين زمينه و آشنائي با روند اجرايي
آنها ،هر يك از موارد مذكور در بخشهاي مجزا تفصيل مي گردد.

 -5ارزيابي خطر در برنامه  PPEو مستند سازي آن

اولين گام اساس��ي در اجراي برنامه هاي ايمني و بهداش��ت در محيطهاي كاري شناس��ائي مخاطرات

خطر تعريف شده اس��ت .قبل از ایجاد اطمینان از
فيزيكي و بهداش��تي اس��ت كه تحت عنوان ًارزيابي ً
اینکه کارگر مدنظر به وس��ایل حفاظت فردی نیاز دارد یا نه ،بايد خطرات محیط کار ،ارزیابی ش��وند.
این امر می تواند در انتخاب صحیح وسایل حفاظت فردی در برابرخطرات موجود و خطرات احتمالی
دیگر ،به ش��ما کمک کند .مستندس��ازی فرآيند و نتايج ارزیابی خطر الزامی است .فرد مسئول اجراي

ارزيابي خطر ،مسئوليت کیفیت و همچنین دقت در اجرا را داشته و بايد پاسخگو باشد .در جدول  1دو
رويكرد يا روش اجرايي براي ارزيابي خطر معرفي ش��ده است .زماني كه از هر يك از دو روش ذكر

ش��ده براي آناليز خطر يا از هر روش ديگر اختصاصي استفاده ش��ود ،كارفرما بايد اقدامات مربوط به
مرور مراحل ش��غلي ،مباحثه در مورد مخاطرات بالقوه و پيش��نهاد راه حل ها را با همديگر ،انجام دهد.

ارزیابی کننده با آش��نایی بیشتر با مش��اغل و محیط کاری ،می تواند اطالعات خوبی در مورد مشاغل

بدس��ت آورد که ش��اید در هنگام دیدن مش��اغل برای اولین بار به این اطالعات دسترس��ی پیدا نکند.

کارگران ممکن است ایده های عملی و اجرایی برای حل مشکالت داشته باشند که ممکن است مورد
پذیرش قرار گیرد و این امر باعث پایبندی کارگران به تغییرات سیاست های داخلی و همچنین دخیل

کردن آنها در فرآیند تصمیم گیری برای کارخانه ،شود.
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جدول  -1روشهاي اجراي برنامه ارزيابي خطر در برنامه PPE
�ﻳﻦ �ﺑﺰ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ
���

ﻣﺰ�ﻳﺎ

�ﺑﺰ��

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ��:
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ�� �� ﻃﺮﻳﻖ�ﻧﺪ�� �� ﻣﻌﺮ� ﺧﻄﺮ

 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻛﺴﺐ�ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﻛﻮﭼﻚ �
ﻏﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ�� ﻛﻢ

 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ �ﻇﺎﻳﻒ �ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻛﺎ��
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ �ﻧﻮ�� � ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ �ﺧﺘﺼﺎ� ���� ﻛﺪ ��ﻟﻮﻳﺖ�ﻳﺴﻚ ﺑﺮ�� ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ�
�ﻗﺪ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�

 ﻣﻨﺎﺳﺐ ���ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲﺧﻄﺮ�� ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ � �ﻣﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ��ﻇﻴﻔﻪ
ﻧﻴﺎ� ����
 ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ��∗
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻐﻞ

���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮ�� �ﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻄﺮ��
ﺷﻐﻠﻲ)� (JHA

ﭼﺎ��

���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮ�� �ﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��

 ﭼﻨﺪ�� ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ �ﻣﻜﺎ� ����� ﺑﺮ�� ﻳﻚ��ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ

*این می تواند مفید باشد برای:

 -آموزش فرایند کار به کارگران جدید

 -بررسی حوادث

 -تطبيق با قوانين مربوط با معلويتهاي ناشي از كار

همانطور كه در بخش قبل ذكر ش��د و در جدول  1نشان داده شده است ،دو روش اجرائي براي آناليز

خطرات در برنامه  PPEوجود دارد كه به شرح زير مي باشند:

 1-5روش ارزيابي خطر براي وسايل حفاظت فردي
اي��ن روش مبتن��ي بركدهاي اجرائ��ي واش��گتن  WAC 296-800-160مربوط به وس��ايل حفاظت
فردي است.

این ابزار می تواند به وس��یله ی شناس��ایی فعالیت هایی مخاطره آمیز برای کارگران ،در ارزیابی خطر

برای کارگرانی که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند ،به شما کمک کند .فعالیتها را براساس
اندام های نیازمند به وس��ایل حفاظت فردی،گروهبندی کنید .ش��ما می توانید اين روش را كام ً
ال كپي
ك��رده ،مطابق با نیاز محل مدنظر اصالح و يا مطابق ش��رايط محل كار خ��ود آن را پر کنيد .در ضمن

مي توانید روش اختصاصي براي آناليز خطر محيط كار خود را با الگو گرفتن از اين روش تهيه نمائید.

فرم مورد استفاده در اين روش(شکل  )1مي تواند به عنوان گواهی كتبي براي نشان دادن اينكه شما
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ارزيابي خطر را انجام داده و مستند نموده ايد (طبق الزامات  )WAC 296-800-160 10تلقي گردد.
از پر شدن قسمت های خالی فرم كه با عالمت ستاره * مشخص شده اند ،اطمینان حاصل شود (مطابق

بند 4دستورالعمل اجرائي).
دستورالعمل ها

 )1از طریق قدمزنی ،ايس��تگاههاي کاری و ش��غل /وظیفه را بررس��ی کنید .فعالیت های کاری که در
ستون اول فرم قرار گرفته اند را مطالعه کنید و در کنار آن فعاليت هايي كه در ايستگاه كاري يا شغل

انجام مي شود را چك كنيد.

 )2اس��امی خطراتی كه در س��تون دوم فرم ذكر ش��ده اس��ت را مطالعه كرده و خطراتي را که کارگر
ممكن اس��ت در طی یک انجام فعالیت کاری یا در زمان حضور در محیط کار با آن مواجهه ش��ود
(مثال خطرات فعالیت کاری :شكس��تن هيزم؛ مث��ال خطر مربوط محیط کاری :مواجهه با ذرات معلق)
را مشخص نمائید.

 )3در م��ورد چگونگی کنترل خطر تصمیم بگیرید .حتیالمقدور قبل از اس��تفاده از وس��ایل حفاظت
فردی از طریق کنترل های مهندسی ،مدیریتی و اصالح روش انجام کار ،خطرات را حذف و یا آنها
را کاهش دهید .اگر نتوان خطرات را بدون اس��تفاده از وس��ایل حفاظت فردی حذف کرد ،استفاده از

یک یا چند وسیلهی حفاظت فردی به منظور حفاظت کارگران در برابر خطرات ،الزامی میباشد.

 )4از پر ش��دن موارد زیر (مش��خص ش��ده با عالمت س��تاره در فرم) به طور کامل توسط فرد ارزیابی
کننده ،اطمینان حاصل نمایید تا تصديقي بر انجام ارزيابي خطر باشد:

*نام محل کار

*نشانی محل اجرای ارزیابی خطر

*نام فرد تائیدکننده ی اجرای ارزیابی خطر

*تاریخ اجرای ارزیابی خطر
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ﺷﻜﻞ  -1ﻓﺮ� ﮔﻮ�ﻫﻲ ���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ�� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ PPE

∗ ﻧﺎ� ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�..................................................:

∗ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ�....................................................... :

∗ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�........................................... :

∗ ﺗﺎ�ﻳﺦ ���ﻳﺎﺑﻲ..........................................................:
∗ ﺷﻐﻞ�/ﻇﻴﻔﻪ)ﻫﺎ(................................................

∗ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� )ﻫﺎ( ﻛﺎ��...................................:
∗ ﺑﺮ�� ���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﻻ�� �ﺳﺖ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

�� ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺰ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺷﻐﻞ� �ﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.

ﭼﺸﻤﻬﺎ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺳﻤﺒﺎ�� ﭘﺎﺷﻲ
□ ﻫﻴﺰ� ﺷﻜﻨﻲ

□

□ ﺑﺮﺷﻜﺎ��

□

□

□ ﺳﻮ��ﺧﻜﺎ��

□

□ ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﭘﺮﺳﻜﺎ��

□

ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ
��� ﻛﺎ��
�ﺳﻴﺎ� ﻛﺮ��
ﭼﻜﺶ ﻛﺎ��
ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﻏﺒﺎ� ﻫﻮ�ﺑﺮ�
□ ���� ﻣﻌﻠﻖ
□ ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻮ�
□ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�
□ ﻧﻮ� ﺷﺪﻳﺪ
□ ﻏﻴﺮ�................ :

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:
□ ﻋﻴﻨﻚ �ﻳﻤﻨﻲ

□ ﺳﭙﺮﻫﺎ� ﺟﺎﻧﺒﻲ

□ ﮔﺎﮔﻞ �ﻳﻤﻨﻲ

□ ﮔﺎﮔﻠﻬﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﻏﺒﺎ�

□ ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□ ﺳﺎﻳﻪ �ﻧﺪ�� /ﻓﻴﻠﺘﺮ)(.......#

□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﺻﻮرت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎ��

□ �ﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮ�

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:

□ �ﺷﭙﺰ�

□ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ

□ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎ�

□ �ﺧﺘﻼ�

□ ﻣﺤﺮ� ﻫﺎ� ﺑﺎﻟﻘﻮ�....... :

□ ﺣﻔﺎ�ﺻﻮ��

□ ﻧﻘﺎﺷﻲ

□ �ﻳﺰ� ﻣﺬ��

□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﺳﺎﻳﻪ �ﻧﺪ�� /ﻓﻴﻠﺘﺮ)(........#

□ ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻏﻮﻃﻪ ���

□ ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﺳﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺗﻌﻤﻴﺮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ

□ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ

□ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

□ ﺳﺎﺧﺖ � ﺳﺎ�

□ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎ� ﺑﺮﻗﻲ

□ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮ�

□ ﺳﻘﻮ� �ﺷﻴﺎ�

□ ��� �ﻓﺘﻦ/ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮ ��ﻫﺮ�ﻫﺎ

□ �ﺟﺰ�� �ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ

□ ��� �ﻓﺘﻦ/ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮﻧﻮ�� ﻧﻘﺎﻟﻪ
□ ��� �ﻓﺘﻦ/ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮ ﺑﺎ� ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ

□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
□ ﻏﻴﺮ�................ :

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:
□ ﻛﻼ� �ﻳﻤﻨﻲ
□ ﻧﻮ� ) Aﻣﺨﺼﻮ� �ﻟﺘﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ(
□ ﻧﻮ� ) Bﻣﺨﺼﻮ� �ﻟﺘﺎ� ﺑﺎﻻ(
□ ﻧﻮ� C
□ ﻛﻼ� ﻟﺒﻪ ���
□ ﺗﻮ�� ﺳﺮ ﻳﺎ ��ﺳﺮ� ﻧﺮ�
□ ﻏﻴﺮ�................ :
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���ﻣﻪ ﻓﺮ�
�ﺳﺘﻬﺎ � ﺑﺎ��ﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:

□ �ﺷﭙﺰ�

□ ﺣﻤﻞ ﻣﻮ��

□

□ �ﺳﻴﺎ� ﻛﺮ��

□ ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ

□

□ ��� ﻛﺎ��

□ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□

□ ﭼﻜﺶ ﻛﺎ��

□ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ

□ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
□ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ
□ ﺧﺪﻣﺎ�

□

ﭘﺰﺷﻜﻲ �
□

ﺧﻮ�
ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮ�
�ﺑﺰ�� ﻳﺎ ﻣﻮ��� ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺮ�ﺷﻴﺪﮔﻲ� ﺿﺮ� �ﻳﺪﮔﻲ
ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ
ﻏﻴﺮ�................ :

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:
□ �ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ
□ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
□ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻧﺸﺘﻲ/ﻣﺎﻳﻌﺎ�
□ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﺮ���
□ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ/ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ

�ﻧﺪ�ﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
□ ﻏﻴﺮ�.......... :

□ ﺿﺪ ﻟﻐﺰ�
□ �ﺳﺘﻴﻨﻬﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ
□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﭘﺎ � ﺳﺎ� ﻫﺎ� ﭘﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺗﻌﻤﻴﺮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
□ ﺳﺎﺧﺖ � ﺳﺎ�
□ ﻓﺮ���� ﻣﻮ�� ﻏﺬ�ﺋﻲ
□ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻨﺎ��

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□
□
□
□
□

ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺣﻔﺎ��
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
�ﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮ�
�ﻟﻮ��ﺑﺮ�

□ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻮ�� ﺑﺎ

□
□
□
□
□
□

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎﻻ
□ ﻏﻴﺮ�

□

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��

ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:
ﻣﻮ�� ﻣﻨﻔﺠﺮ�
□ ﻛﻔﺸﻬﺎ� ﻳﺎ ﭘﻮﺗﻴﻨﻬﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ
ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎ� ﺑﺮﻗﻲ
□ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
□ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻨﺠﻪ
�ﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ
□ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮﻣﺎ/ﺳﺮﻣﺎ
□ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮﻗﻲ
ﺳﻄﻮ� ﻟﻐﺰﻧﺪ�
□ ﺿﺪ ﺳﻮ��� ﺷﺪ� □ ﻛﻒ ﺿﺪ ﻟﻐﺰ�
�ﺑﺰ��
□ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﻒ ﭘﺎ
ﻏﻴﺮ�................ :
□ ﻣﭻ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻠﻮ��ﻫﺎ� ﺑﺪ�� ﺧﺸﺘﻚ
□ ﮔﺘﺮﻫﺎ� ﻛﻒ � ﺳﺎ� ﭘﺎ
□ ﻏﻴﺮ�..................... :

ﺗﻨﻪ � ﭘﻮﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺳﺮ� ﻛﺮ��

□ ��� ﻛﺎ��

□ ﻧﺼﺐ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ�

□ ﺷﺎ�� ﺑﺎﻃﺮ�

□ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ

□ ﻣﻮ�� ﺳﻮ��ﻧﻨﺪ�

□ ﻏﻮﻃﻪ ���

□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:

□ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮ � ﺗﻴﺰ

□ ﺟﻠﻴﻘﻪ�� /ﻛﺖ

□ ﻟﺒﺎ� ﭼﺮﻣﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﻟﺒﺎ� ﻳﻜﺴﺮ�

□ ﻟﺒﺎ� ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ /ﺑﺮ�

□ ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ

□ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ

□ ﻏﻴﺮ�............. :
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���ﻣﻪ ﻓﺮ�
1

ﺗﻨﻪ /ﻛﻞ ﺑﺪ�
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��

□ ﺗﻌﻤﻴﺮ��

□ ﻛﺎ� �� ��ﺗﻔﺎ�  10ﻓﻮ� ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ

□ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

□ ﻛﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ��

ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��:

□ ﺳﺎﺧﺖ � ﺳﺎ�

□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:

□ �ﻟﻮ��ﺑﺮ�

□ ﻣﻬﺎ�ﻫﺎ/ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ� ﺿﺪ ﺳﻘﻮ� :ﻧﻮ�......... :
□  :PFDﻧﻮ�......... :
□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ ﻛﺎ� ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
□ ﻏﻴﺮ�................ :
1

�ﻳﻪ ﻫﺎ /ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎ��
□ ﻧﺼﺐ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ�
□ ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﮔﺎ� ﻳﺎ
ﻫﻮ�� ﻓﺸﺮ��
□ ﻏﻴﺮ�................ :

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□ �ﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮ�� □ ���� ﻳﺎ ﻏﺒﺎ� ﻣﺤﺮ�
□ ��� ﻛﺎ��

□ ﺑﺨﺎ� ﻳﺎ ﮔﺎ� ﻣﺤﺮ�

□ ﻧﻘﺎﺷﻲ

□ ﻏﻴﺮ�................ :

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺧﻴﺮ □
ﺑﻠﻲ □

)∗ �ﻳﺮﻧﻮﻳﺲ  �� 1ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(

□ �ﺧﺘﻼ�

1

ﮔﻮﺷﻬﺎ /ﺷﻨﻮ�ﺋﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻞ:
□ �ﻧﺮ�ﺗﻮ�
□ ﻓﻨﻬﺎ� ﺗﻬﻮﻳﻪ
□ ﻣﻮﺗﻮ�ﻫﺎ
□ ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ
□ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺎ��

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ:
□ �ﺳﻴﺎ� ﻛﺎ��
□ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎ��
□ ﺗﺮ�ﺷﻨﺪ� ﻫﺎ
□ ��� ﻛﺎ��
□ ﭘﺮﺳﻬﺎ

□ ﺻﺪ�ﻫﺎ� ﺑﻠﻨﺪ

�ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��  �PPEﺣﺬ� ﻣﻲﺷﻮ��
ﺑﻠﻲ □

ﺧﻴﺮ □

□ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻠﻮ�
□ �ﺑﺰ��ﻫﺎ� /ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ� ﭘﺮﺻﺪ�

)∗ �ﻳﺮﻧﻮﻳﺲ  �� 1ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(

□ ﭘﺮﺳﻬﺎ� ﺑﺎ�� ﻳﺎ ﭘﺎﻧﭽﻬﺎ
□ ﻏﻴﺮ�................ :

□ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ
□ ﻏﻴﺮ�......... :

شود.
اضافه
ﻓﺮ�فرم
محيطي به
خطر هر
ارزيابي
حين
�� در
است
 1نكته:
�ﻳﻦ
ﺷﻮ�.
�ﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻫﺮ
���ﻳﺎﺑﻲ
ﺣﻴﻦ
الزم�ﺳﺖ
استﻛﻪكهﻻ��
نشده�ﺳﺖ
دارندﻛﻪكه��در�ﻳﻦاينﻓﺮ�فرمﻗﻴﺪقيدﻧﺸﺪ�
وجود���ﻧﺪ
نيز�ﺟﻮ�
ديگريﻧﻴﺰ
خطرات �ﻳﮕﺮ�
ﻧﻜﺘﻪ :ﺧﻄﺮ��
حفاظت ﺑﺎﺷﺪ.
وسايلﻓﺮ�� ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮔﺎﻫﻲ و�� ﻧﻮ�
مواجههﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ�
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ�
ﻣﻮ��� ﻫﻢ
فردي مي باشد.
�ﺳﺎﻳﻞنوع
گاهي در
هاي�شغلي
ﻛﺎ���كاري،
فعاليتهاي
ﻣﻮ�� مورد
موارد��هم در
اين

1
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راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار

 2-5آنالیز خطرات شغلی( )JHAو ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی
آنالیز خطرات ش��غلی( )JHAبا رویکرد ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی PPEبرای مشاغل
بزرگی که دارای خطرات زیاد و یا مس��ائل پیچیده ایمنی هس��تند ،یک روش جامعتر و حتی مفیدتر
می باشد .این روش در اولویت بندی خطرات به منظور اجرای اقدامات الزم برای کنترل آنها ،می تواند

کمک کننده باشد.

ب��ه منظور ارزیاب��ی خطر بايد مطابق با دس��تورالعمل پیش بروید و فرم ارزیابی خطر را پر کنید .ش��ما

می توانید مطابق با نیازهای محل کار خود نس��خه هایی از فرم را تهیه کنید یا فرم را براس��اس نیازهای
مدنظر ،اصالح کنید.

فرمه��اي تكميل ش��ده اين روش ني��ز همانند روش قبلي مي تواند مدارك مس��تند مبتن��ي بر ارزیابی

خطر برای وس��ایل حفاظت فردی در جهت صدور گواهینامه ی اجرای ارزیابی خطر موردنیاز ،مورد
استفاده قرار گیرد .در اين روش نيز بايد از تكميل شدن موارد زیر در فرم آناليز خطرات شغلي جهت

مستندسازي ،اطمينان حاصل نمود.

* نام محل کار

* نشانی محل اجرای ارزیابی خطر

* نام فرد تائیدکننده ی اجرای ارزیابی خطر

* تاریخ اجرای ارزیابی خطر

 1-2-5دستورالعمل اجرائي
ال�ف -بررس�ي محيط ب�ه روش قدم زني :برای هر یک از مراحل ش��غل /وظیفه به هريك از انواع

خط��رات موجود(طبق ج��دول  ،)2منابع خط��رات و همچنین ان��دام های در مع��رض خطر به خوبی
توجه ش��ود .برای این کار ،قسمت سمت راس��ت فرم ارزیابی خطر پر شود .با این کار شما می توانید

تمامی اطالعات را جمع آوری کنید.

• به تمامی مراحل انجام ش��غل نگاه كنید .یک ش��غل ممکن است متشکل از چند مرحله باشد .هریک
از مراحل انجام ش��غل را در س��تون اول جدول درج کنید .مطمئن ش��وید که اطالعات کافی را برای

توصیف هر مرحله جمع آوری نموده اید .توجه داش��ته باش��ید که تقس��یم یک ش��غل به چند مرحله

کاری برای شناس��ائی خطرات و آموزش کارگران مفید باش��د .با تمرین ،روش تقسیم بندی هر شغل
را با دیدگاه ذکر ش��ده ،خواهید آموخت .همراه با کارگر ،تمام مراحل ش��غلی او را بررس��ی کنید .از
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الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

کارگران در مورد کارهایی که به ندرت ممكن است انجام شود و از دید شما پنهان بماند ،سوال کنید.

• پس از فهرست کردن کلیه مراحل شغلی ،برگردید و به هر مرحله شغلی برای تعیین خطرات موجود

یا خطرات بالقوه ،منابع خطر و اندام در معرض خطر توجه کنید و آنها را در س��ه س��تون بعدی جدول

 2درج کنی��د .به منظور ارزیابی خطر ،فرض را بر این مبن��ا بگذارید که کارگران در معرض خطر ،از
هیچ گونه وسایل حفاظت فردی استفاده نمي كنند حتي اگر ممکن است آنها واقعاً از وسايل حفاظت
فردي برای ایمن انجام دادن شغل خود ،استفاده کنند.

• به تمامی خطرات مش��اهده ش��ده توجه كنيد .فهرس��ت من��درج در ج��دول  2تمامی خطراتی که
کارگران در معرض آنها هستند و یا وسایل حفاظت فردی مورد نیاز آنها است را پوشش نمی دهد .در

محیط های پرصدا یا محیط هایی که نیاز به اس��تفاده از رسپیراتور باشد ،برای کارگرانی که مشکوک
به مواجهه ی بیش از حد هستند ،بايد میزان مواجهه ،با روشهاي ارزيابي صحيح تعيين مقدار شود.
جدول  -2فهرست برخي از انواع خطرات شايع در مشاغل
ﻣﺜﺎ� ﻫﺎ

ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ ��ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ

ﺑﺮﺧﻮ��

ﻓﺮ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺊ ﺛﺎﺑﺖ� ﻣﺘﺤﺮ�� ﻣﻌﻠﻖ � ﻳﺎ ﺳﻘﻮ�
�ﻧﻬﺎ ﻣﻮ�� �ﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.

ﻧﻔﻮ�

ﺑﺮﺧﻮ�� ﻓﺮ� ﺑﺎ �ﺟﺴﺎ� ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮ�� �ﺟﺴﺎ� ﺑﺎ ﻓﺮ� ﻳﺎ ﺳﻘﻮ� �ﺑﺰ�� ﻳﺎ
�ﺷﻴﺎ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎ�ﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮ�.

• ﻟﺒﻪﻫﺎ� ﺗﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ �ﺑﺰ��ﻫﺎ�
ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ� � ﻳﺎ ﺳﻄﻮ� ��ﻫﺮ�

ﻳﻚ ﺷﻲ)ﻫﺎ( ﻳﺎ �ﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻟﻪ
ﺷﺪ� ﺑﺪ� ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ �� ﺑﺪ� ﺷﻮ�.

• ﺳﻘﻮ� ﻛﺮ��� ﻏﻠﺘﻴﺪ� ﻳﺎ �ﻓﺘﺎ�� �ﺷﻴﺎ�
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ �ﺳﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﻫﺎ
ﺷﻮ�

• ﺣﺮﻛﺖ �ﺟﺰ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ

ﺧﺮ� ﻳﺎ ﻟﻪ
1

ﺷﺪ�

• ﭘﻠﻴﺴﻪﻫﺎ� ﺧﺮ�ﺟﻲ �� �ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
• ﺳﻘﻮ� �� ﺑﻠﻨﺪ� ﻳﺎ �� ﻫﻤﺎ� ﺳﻄﺢ

• ﭘﺮ� ﻛﺮ��
ﻏﺒﺎ� ﻣﻀﺮ

ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ -ﺟﺬ�

ﮔﺮﻣﺎ

�ﺟﻮ� ﻏﺒﺎ�� ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ
� ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ��
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �� �ﺛﺮ ﭘﺎﺷﺶ� �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ� �ﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺒﺎ�ﻫﺎ� ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎ���
ﺗﺤﺮﻳﻚ� ﺳﻮ��� ﺧﻔﮕﻲ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﻳﺎ �ﺛﺮ�� �ﻳﮕﺮ ﺳﻤﻲ �� � ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ
����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ� �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� ��� �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﭘﻮﺳﺖ� ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ ﺷﻮ�.

• ﭼﻮ�
• ﺷﻦ � ﻣﺎﺳﻪ
• ﻏﻼ�

• ﺟﺎﻣﺪ��

• ﺳﺮ�ﻛﻨﻨﺪ�ﻫﺎ

• ﻣﺎﻳﻌﺎ�

• ﮔﺎ�ﻫﺎ

• ﻏﺒﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

• ﺑﺨﺎ���

• ﻣﻮ�� ﺳﺎﻳﻨﺪ�

• �ﻣﻪ ﻫﺎ

• ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ�

• ﻣﻴﺴﺖﻫﺎ

• ﺗﺮ�ﺷﻪﻫﺎ

• ���ﻧﺴﺎ�ﻫﺎ

• ﻓﻠﺰ ﻣﺬ��

Crush or Pinch

• �ﺟﺎﻗﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
• ﺟﻮﺷﻜﺎ��

ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻮ�)ﻧﻮ��(

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮ� ﻗﻮ�� ﺧﻴﺮﮔﻲ � ﻳﺎ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﺷﺪﻳﺪ�
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮ� ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮ��
ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺷﻮ�.

• ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ�
• ﻛﻮ�� ﻫﺎ

1

• ﭘﺮ� ﻛﺮ��
• ﭼﻮ�

ﻏﺒﺎ� ﻣﻀﺮ
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�ﺟﻮ� ﻏﺒﺎ�� ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ
� ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ��
ﺑﺎﺷﺪ .راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت •
ﻏﻼ�محيط كار
فردي در
• ﺷﻦ � ﻣﺎﺳﻪ

• ﺟﺎﻣﺪ��

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �� �ﺛﺮ ﭘﺎﺷﺶ� �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ� �ﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮ��
ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺒﺎ�ﻫﺎ� ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎ���
ﺗﺤﺮﻳﻚ� ﺳﻮ��� ﺧﻔﮕﻲ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 �ﺳﺘﻨﺸﺎ�جدول 2ﻳﺎ �ﺛﺮ�� �ﻳﮕﺮ ﺳﻤﻲ �� � ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ
ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ
 ادامه����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺟﺬ�ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ ��ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ
ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ

ﺑﺮﺧﻮ��
ﮔﺮﻣﺎ

ﻧﻔﻮ�
ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻮ�)ﻧﻮ��(
ﺧﺮ� ﻳﺎ ﻟﻪ
1
ﺷﺪ�
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮ�

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ� �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� ��� �
ﻓﺮ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺊ ﺛﺎﺑﺖ� ﻣﺘﺤﺮ�� ﻣﻌﻠﻖ � ﻳﺎ ﺳﻘﻮ�
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ
�ﻧﻬﺎ ﻣﻮ�� �ﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
ﭘﻮﺳﺖ� ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ ﺷﻮ�.
ﺑﺮﺧﻮ�� ﻓﺮ� ﺑﺎ �ﺟﺴﺎ� ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮ�� �ﺟﺴﺎ� ﺑﺎ ﻓﺮ� ﻳﺎ ﺳﻘﻮ� �ﺑﺰ�� ﻳﺎ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮ� ﻗﻮ�� ﺧﻴﺮﮔﻲ � ﻳﺎ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﺷﺪﻳﺪ�
�ﺷﻴﺎ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎ�ﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮ�.
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮ� ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮ��
ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺷﻮ�.
ﻳﻚ ﺷﻲ)ﻫﺎ( ﻳﺎ �ﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻟﻪ
ﺑﺪ�ﻛﺎ�ﺷﻮ�.
ﺗﻤﺎ�ﻗﺴﻤﺘﻲ ��
ﺑﺪ� ﻳﺎ
ﺷﺪ�
ﻛﺮ�� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ �ﺷﻴﺎ �����
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ�
ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﺮ� ﻳﺎ ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﻧﺘﻘﺎ� ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﺮ�.

ﺧﻄﺮ��
ﻏﺒﺎ� ﻣﻀﺮ
��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ
ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ

�ﺟﻮ� ﻏﺒﺎ�� ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺣﺮﻛﺎ� ﺗﻜﺮ���� �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ� ��ﺗﻌﺎ�� ﺣﻤﻞ ﺑﺎ�
� ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ��
ﺳﻨﮕﻴﻦ �......
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ ��ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

�ﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ�
�ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ
ﻣﻮ��ﻳﺎ �ﺛﺮ��
ﻧﺎ��ﺣﺘﻲ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﭘﺎﺷﺶ�ﻛﺎ� ﻛﻪ
�ﺛﺮ ﻣﺤﻴﻂ
�� ��
ﺷﺮ�ﻳﻄﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺧﻄﺮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮ��
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎ���
ﻣﻀﺮ
ﻏﺒﺎ�ﻫﺎ�
ﻳﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ��� ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻮ�.
ﺗﺤﺮﻳﻚ� ﺳﻮ��� ﺧﻔﮕﻲ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼ� ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 �ﺳﺘﻨﺸﺎ�ﻳﺎ �ﺛﺮ�� �ﻳﮕﺮ ﺳﻤﻲ �� � ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮ� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ
ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ
ﺧﻄﺮ�� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ���ﻳﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ ) ��ﻫﺎ� ﺗﻤﺎ� ﻋﻤﺮ�
ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ������ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺣﺘﺮ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺟﺬ��ﺛﺮ�� ﺟﻬﺶ��ﺋﻲ� ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ� ﻛﻴﻔﻴﺖ �ﻧﺪﮔﻲ(
���ﻳﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ

ﻣﻴﻜﺮ���ﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ� �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� ��� �
ﺧﻄﺮ�� ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﮔﺮﻣﺎ
ﭘﻮﺳﺖ� ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ ﺷﻮ�.

خطرات ممکن است ناشي از موارد زير باشند:

• ﺳﺮ�ﻛﻨﻨﺪ�ﻫﺎ

• ﻣﺎﻳﻌﺎ�

• ﮔﺎ�ﻫﺎ

• ﻏﺒﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

• ﺑﺨﺎ���

• ﻣﻮ�� ﺳﺎﻳﻨﺪ�

• �ﻣﻪ ﻫﺎ

• ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ�
• ﻣﻴﺴﺖﻫﺎ
• ﺗﺮ�ﺷﻪﻫﺎ
ﻣﺜﺎ�•ﻫﺎ ���ﻧﺴﺎ�ﻫﺎ
• ﺣﺮﻛﺖ �ﺟﺰ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ
• ﻓﻠﺰ ﻣﺬ��
• ﭘﻠﻴﺴﻪﻫﺎ� ﺧﺮ�ﺟﻲ �� �ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
• �ﺟﺎﻗﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
• ﺳﻘﻮ� �� ﺑﻠﻨﺪ� ﻳﺎ �� ﻫﻤﺎ� ﺳﻄﺢ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﺗﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ �ﺑﺰ��ﻫﺎ�
• ﻟﺒﻪﻫﺎ�
�ﻻ� �ﮔﺎ�ﻳﺎ ﺳﻄﻮ� ��ﻫﺮ�
• ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ
•
•
•
•

ﺳﻘﻮ�ﻫﺎﻛﺮ��� ﻏﻠﺘﻴﺪ� ﻳﺎ �ﻓﺘﺎ�� �ﺷﻴﺎ�
ﻛﻮ��
�ﺳﺘﻬﺎﺑﺎﻻﻳﺎ ﭘﺎﻫﺎ
ﻧﻮ� ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﮕﻲﺷﺪ�
ﺷﻜﺴﺘ ﺑﺎ
ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ ﻧﻮ�
ﺷﻮ�
ﺧﻄﻮ� ﺑﺮ�
ﭘﺮ� ﻛﺮ��

ﭼﻮ����� �ﺟﺴﺎ� �� ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ� ﺑﺎﻻ�
• ﻗﺮ��
• ﺳﺮ
ﺷﻦ � ﻣﺎﺳﻪ
ﻣﺜﺎ� ﻫﺎ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻏﻼ�ﻛﺮ�� �ﺟﺴﺎ�
• ﺑﻠﻨﺪ
•• ��ﺷﻨﺎﺋﻲ
•• ﮔﺮﻣﺎ
ﺟﺎﻣﺪ��
ﺳﺮ�ﻛﻨﻨﺪ�ﻫﺎ

•• ﺳﺮﻣﺎ
ﻣﺎﻳﻌﺎ�
•• ﺻﺪ�
ﻏﺒﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
��ﺗﻌﺎ�
ﺳﺎﻳﻨﺪ�
•• ﻣﻮ��

�ﻧﺮ��
•• ﮔﺎ�ﻫﺎ
•• ﻓﺸﺎ�
ﺑﺨﺎ���
• �ﻣﻪ ﻫﺎ

���ﻳﻮ�ﻳﺰ�ﺗﻮ�
•• ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ�
�ﻳﻜﺲ
•• �ﺷﻌﻪ
ﺗﺮ�ﺷﻪﻫﺎ
• ���ﻧﺴﺎ�ﻫﺎ
• ﻗﺎ�ﭼﻬﺎ
• �ﻳﺮ�ﺳﻬﺎ
• ﻓﻠﺰ ﻣﺬ��
• �ﻧﮕﻠﻬﺎ
• ﺑﺎﻛﺘﺮ� ﻫﺎ
• �ﺟﺎﻗﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
•

ﻫﺎ Crush
ﻣﻴﺴﺖor
Pinch

1

• ﺟﻮﺷﻜﺎ��

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮ� ﻗﻮ�� ﺧﻴﺮﮔﻲ � ﻳﺎ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﺷﺪﻳﺪ�
ﺗﺎﺑﺶ
ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ
فرآیند ،روش ها  ---هر مجموعه فعالیت یا عملیات(تولیدی• ،
جریانﮔﺎ�تولید و رسيدگي)
تجهیزات،
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮ� ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮ��
• ﻛﻮ�� ﻫﺎ
ﻧﻮ�)ﻧﻮ��(
محصولﻫﺎ ﺷﻮ�.
ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ
تبدیل می کند.
که مواد خام را به
• ﻧﻮ� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ ﻧﻮ� ﺑﺎ ﺷﺪ� ﺑﺎﻻ
�����آس��یب دیده ،تیغههای بدون حفاظ يا
�ﺷﻴﺎ ابزار
عنوانﺑﻪمثال
ناایمنﻛﺎ�---
ﺗﻤﺎ�ابزار
دس��تگاهها و
ﻛﺮ�� ��بهﻧﺰ�ﻳﻚ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
تجهیزات ،ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ�
• ﺧﻄﻮ� ﺑﺮ�
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮ�
����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﻧﺘﻘﺎ� ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﺮ�.
ﺟﺮﻳﺎ�
ﺑﺮ� ﻳﺎحفاظ.
بدون
قطعات متحرک

• ﻗﺮ�� ���� �ﺟﺴﺎ� �� ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ� ﺑﺎﻻ�
ﺧﻄﺮ��
آموزش ﺑﺎ�
��ﺗﻌﺎ�� ﺣﻤﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ�
اجازهﺑﺪﻧﻲ
ﺗﻜﺮ���� �ﺿﻌﻴﺖ
انجام وظایف خطرناک ،انجام
ندیده برای
کارگر
دادن به
ﺣﺮﻛﺎ� ---
کاری ناایمن
روش
ﺳﺮ
��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ �......
ﺳﻨﮕﻴﻦو غيره.
�ﺟﺴﺎ� مدت
طوالنی
های
ﻛﺮ��
شیفتﺑﻠﻨﺪ
كارهاي ميانبر نا ايمن ،انجام كار در حال پريشاني ،کارکردن در •

به منظور ایجاد ش��رایط آسیب رس��انی یا بیماریزائی ،بايد شرایط خطرناک و شرایط مواجهه به طور
همزمان رخ دهد .بنابراین به منظور جلوگیری از بروز حادثه بايد شرایط خطرناک و /یا مواجهه با آن

را حذف یا کاهش داد.

Crush or Pinch

1

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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شرایط خطرناک  +مواجهه = آسیب ،بیماری یا مرگ
شرایط خطرناک  +مواجهه = آسیب ،بیماری یا مرگ
شرایط خطرناک  +مواجهه = آسیب ،بیماری یا مرگ

یک خطر معموال با آس��یب ،جراحت یا رنجی که فرد در اثر مواجهه با آن دچار میش��ود ،تش��ریح
میشود .به طور مثال:

شرایط آسیب یا جراحت بهوجودآمده ناشی از تماس با خطر

حفاظ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
بدونﺻﺤﺒﺖ
ﻫﻤﻜﺎ��
ﺑﺮ�
ﭼﻮ��باﺑﺎتیغهی
روميزي
ﺣﻴﻦ اره
� (2ﻣﺎ ﻓﺮ� ��کار با
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
مجاورتﻫﻤﻜﺎ��
ﺑﺮ�درﭼﻮ�� ﺑﺎ
� (2ﻣﺎ ﻓﺮ� �� ﺣﻴﻦ
دستگاه پرصدا
کارکردن

نرده ﻛﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎ��
ﭼﻮ�� ﺑﺎ
� (2ﻣﺎ ﻓﺮ� ��راهﺣﻴﻦ
محافظ
دوم بدون
بالكن طبقه
ﺑﺮ�روی
رفتن بر

�
مواجهه با خطر برش یا قطع عضو
�
مواجهه با خطر افت شنوایی

�
مواجهه با خطر سقوط

گاهي اوقات شرايط متعدد باعث خطر مي شوند :

)1کارکردن بر روی اره برش روميزي که تیغهی حفاظت ش��ده دارد

ﺻﺤﺒﺖ
چوب ،باﻫﻤﻜﺎ��
ﻣﺎ ﻓﺮ� �� ﺣﻴﻦ ﺑﺮ� ﭼﻮ�� ﺑﺎ
ﻛﻨﺪكند
ﻣﻲمي
صحبت
همکارش

 )2اما فرد در حین برش

�
مواجهه با خطر برش يا قطع عضو

خطر بالقوه معموال ش��امل ش��رایطی میش��ود که به طور منطقی ،رخ دادن آن قابلپیشبینی میباشد.
به طور مثال:

 اگر بر روی میز برش با تیغهی محافظت ش��ده ،یک یا چند پیچ ومهره ش��ل یا گم شود ،در صورتافتادن پیچها به داخل محفظهی تیغه ،ممکن است به کارگر برخورد کند و موجب جراحت شود.

مواجه��ه بالقوه زمانی رخ میدهد ک��ه به طور منطقی ،مواجهه کارگر با خطر ،قابلپیشبینیباش��د.

به طور مثال:

 -آیا کارگر براساس برنامهکاری یا جابجایی کاری ،با منطقهی خطرناک مواجهه دارد؟

 -آیا در صورت امکان از تجهیزات در دس��ترس به منظور جلوگیری از مواجهه کارگران با خطرات

استفاده میشود؟

ب -آنالیز خطر :برای هر وظيفه ش��غلي با منبع خطر ش��ناخته ش��ده ،از جدول  3ماتریکس آنالیز خطر

شغلی استفاده شود و همچنین با کارگر در معرض خطر و سرپرست کارگاه در اين زمينه مباحثه شود.
برای این کار قسمت سمت چپ فرم ارزیابی خطر را پر کنید:

• ميزان شدت آسيب وارده قابل انتظار در اثر مواجهه با خطر
• میزان احتمال وقوع حادثه

• تعيين کد ریسک از تقاطع میزان احتمال و شدت در ماتریکس
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میزان ش�دت آس�یب :میزان شدت آسیب وارده به کارگر در اثر مواجهه کارگر با خطر شناخته شده

در هر مرحله از ش��غل تعیین می ش��ود .آس��یبهای خیلی جدی را برآورد و در فرم ثبت کنید .به عنوان

مثال تماس با یک اره نجاری میزی بدون حفاظ می تواند بس��یار خطرناک تر از یک بریدگی باش��د؛
بطوری که می تواند باعث قطع انگشت یا دست شود.

عواملی که باعث افزایش شدت آسیب می شوند ،عبارتند از:

• کار در ارتفاع
• سرعت
• دما

• سمیت
• وزن

• سازگاری فیزیکی و غیره

میزان وقوع حادثه :احتمال اینکه کارگر با خطر مورد نظر مواجهه یابد را برآورد کنید .برای برآورد
این احتمال موارد زیر را در نظر گیرید:

• هر چند وقت یکبار ،مواجهه با خطر رخ می دهد؟ هر چند وقت یکبار خطر بروز می کند؟
• چه تعداد کارگر در مواجهه با خطر هستند؟

• خطر چقدر دور است؟ کارگران چقدر نزدیک خطر کار می کنند؟

• شرایط دیگری که احتمال آسیب یا بیماری را کم یا زیاد می کنند ،کدام هستند؟
جدول  - 3ماتریکس آنالیز خطر شغلی
ﺷﺪ� �ﺳﻴﺐ
ﺳﻄﺢ

ﺗﻮﺻﻴﻒ

1
2
3

ﻛﺸﻨﺪ� ﻳﺎ �� ﻛﺎ��ﻓﺘﺎ�ﮔﻲ ��ﺋﻢ
ﺑﻴﻤﺎ�� ﻳﺎ �ﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﻴﻤﺎ�� ﻳﺎ �ﺳﻴﺐ ﺟﺰﺋﻲ
ﺑﺪ�� ﺑﻴﻤﺎ�� ﻳﺎ �ﺳﻴﺐ

4

A
ﻣﻜﺮ�
1
1
2
3

B
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ�
1
1
2
3

�ﺣﺘﻤﺎ� �ﻗﻮ� ﺣﺎ�ﺛﻪ
D
C
ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﮔﺎﻫﻲ ��ﻗﺎ�
2
1
2
2
3
2-3
3
3

عواملی که باعث افزایش احتمال وقوع حادثه می شوند عبارتند از:

• تعداد مواجهه با نقطه خطرناک

E
�ﺣﺘﻤﺎ� ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
3
3
3
3
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• مدت مواجهه

• تعداد کارگران در مواجهه
• عوامل استرس زا
• فقدان آموزش

• قابلیتهای جسمی و روانی کارگر

تعیین کد اولویت ریسک  :این کد اولویت برای هر مرحله از وظیفه یا شغل تعیین می شود .به عنوان

مثال اگر شدت آسیب  3و احتمال وقوع حادثه  Bباشد ،از تقاطع آنها کد اولویت  2حاصل می شود.

ج -اقدام بر اساس ارزيابي انجام شده :بسته به كد يا سطح ريسك تعيين شده براي خطر (اولويت

بندي ريسك) مطابق با جدول  3اقدامات الزم به شرح مندررج در جدول  4انجام می شود.
جدول  -4اولويت بندي ريسك
ﻛﺪ

ﺳﻄﺢ �ﻳﺴﻚ

1

�ﻳﺎ�

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3

ﻛﻢ

�ﻗﺪ�� ﻻ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﻛﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮ��� ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ� ﺗﺎ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪﺣﺬ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮ� �ﻳﺴﻚ
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺧﻄﺮ�� ﺷﻐﻠﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� ﻫﺴﺘﻨﺪ � ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ���ﺗﺮ ﺑﻪ ��ﺷﻬﺎ� ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ� �ﺟﺮ�ﺋﻲ ﻳﺎ �ﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪ� ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ �ﺟﻮ� ﻧﺪ��� .ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻻ�� ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ �ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ �ﺳﺎﻳﺶ ﻛﺎ�ﮔﺮ��
�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ �ﻫﻨﺪ.

• اگر برای یک مرحله از شغل اولویت ریسک کم( )3باشد

نیاز به اقدامی نمی باشد

توجه :اگر کد اختصاصی ریس��ک 3باش��د از اینکه طبق اس��تانداردهاي ملي يا بين المللي نیاز به فراهم
کردن حفاظت خاصی یس��ت ،اطمینان حاصل نمایید .به طور مثال طبق اس��تاندارد WAC 296-24-

 65003کارگران نظافت كار که از هوای فشرده استفاده می کنند ،به وسایل حفاظت فردی نیاز دارند.

• اگر اولویت ریسک متوسط()2باشد
• اگر اولویت ریس��ک باال()1باش��د
متوقف کنید.

انتخاب و به کارگیری کنترل های مناسب

س��ریعا فعالیت کاری را تا زمان به کارگیری کنترل مناسب،

خطر با اولویت باال بدین معناست که به طور معقول ،احتمال زيادي وجود دارد كه كارگردرحین انجام
این وظيفه كاري ،كشته یا دچار از کارافتادگی دائمی خواهد شد و یا به احتمال زياد دچار بیماری یا
جراحت شدید خواهد شد.
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د -انتخاب وسایل حفاظت فردی
• تالش شود تا میزان مواجهه کارگر از طریق به کارگیری کنترل های مهندسی ،اصالح روش كار و
ی��ا کنترل های اجرائي كاهش يابد .اگر هیچ یک از این راهکارهای کنترلی قابل اجراء نبوده یا کافی

نباشد ،باید نوع وسیله حفاظت فردی الزم تعیین شود.

• اگر وس��ایل حفاظت فردی الزم اس��ت ،بايد مناسب خطر باش��د تا حفاظت کافی و پايدار را تأمين
نموده و همچنین مناسب (فيت) كارگر باشد.

• توجه داشته باشید که روشهای کنترلی در آخرين ستون سمت چپ فرم آنالیز خطر شغلی (جدول

 )5در ردیف خطر تعیین شده ثبت شود .اگر هنوز معتقد هستید که خطر کنترل نشده است ،الزم است
که انجام آن شغل را متوقف کنید یا تعداد انجام آن را به کمترین حد ممکن ،کاهش دهید.

ه)تأييد (گواهي) ارزیابی خطر

• ف��رم گواهی ارزیابی خطري كه ش��ما براي ارزياب��ي خطر و به کارگیری کنت��رل های مورد نیاز،
استفاده كرده ايد ،تأييد شود.

• هر الزام جديد براي وس��ايل حفاظت فردي تعيين ش��ده توس��ط ش��ما در برنامه مستند پيشگيري از

حادثه اضافه شود.

جدول  -5آنالیز خطرات شغلی برای ارزیابی وسایل حفاظت فردی ()PPE

موقعیت.................................................:

شغل /وظیفه........................................:
�ﻧﺪ�� ��

1

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻐﻞ�/ﻇﻴﻔﻪ

ﻧﻮ� ﺧﻄﺮ

ﺷﺪ�

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻄﺮ

�ﺣﺘﻤﺎ�

ﻛﺪ �ﻳﺴﻚ

��� ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

ﻣﻌﺮ� ﺧﻄﺮ

نکته  :1قبل از الزام کارگران به استفاده از وسایل حفاظت فردی ،اگر امکان داشته باشدکنترل های مهندسی ،اصالح روش
کار و یا کنترل های اجرائی خطر مثل حفاظ گذاری باید استفاده شوند.
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تأیید (گواهی) ارزیابی

*نام محل کار* .................................. :نشانی.......................................................................... :

*فرد ارزیابی کننده ................... :عنوان* ..................... :تاریخ (های) ارزیابی..........................:

تأیید کننده اجرای کنترل ها ........................... :عنوان ............................. :تاریخ.................... :
ارزیابی مجدد خطرات

ارزیابی مجدد خطرات به صورت دورهای و همچنین در مواقع مورد نیاز ،ایده خوبی می باشد.

خطرات را هر س��اله بازبینی کنید و ارزیابی آنها را بهروز رس��انی کنید و در صورتی که در محل کار

تغییراتی همچون:

• تغییر شغل یا وظایف
• نیاز به وسایل جدید
• بروز حادثه

رخ دهد ،نیاز به ارزیابی مجدد خطرات می باشد.

حتی اگر هیچ تغییری در کار یا وظایف وجود نیامده باش��د ،ممکن اس��ت با ارزیابی مجدد خطرات،
خطراتی که قب ً
ال متوجه وجود آنها نش��ده اید را شناس��ایی کنید.لیست هرگونه وسایل حفاظت فردی
مورد نیاز جدید،به منظور توسعه برنامه جلوگیری از خطرات را در قسمت برنامه پیشگیری از حوادث

موجود در فرم ،قید کنید.

 -6انتخاب و تأمين وسايل حفاظت فردي

زماني كه مش��خص ش��د براي كنترل خطر نياز به استفاده از وس��ايل حفاظت فردي است ،اين وسايل

باي��د براي كارگران طوري انتخاب ش��وند كه عالوه بر تطابق ب��ا خطر ،يك حفاظت پايدار و در عين
حال راحت با كمترين زحمت و دردس��ر ايجاد نمايند .عالوه بر اين ،وسيله حفاظت فردي بايد داراي

طرح و ساختار ايمن باشد .در حين انتخاب وسايل حفاظت فردي ،الزم است دو معيار زير تعيين شوند:

• درجه حفاظت الزم

• تناسب تجهيزات با شرايط (شامل ميزان عملي بودن استفاده از وسيله و امكان تعمير خوب آن)

درجه حفاظت و طرح وس��يله بايد در هم ادغام شوند چون هر دو روي بازدهي كل ،قابليت پوشش و
مقبوليت آنها تأثير گذار هستند.
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موارد زير به عنوان راهنما مي تواند در انتخاب وسيله حفاظت فردي مورد استفاده قرار گيرد:
 1-6تطبيق وسيله حفاظت فردي با خطر

در انتخاب وسايل حفاظت فردي هيچ راه ميانبري وجود ندارد .وسيله حفاظت فردي بايد كام ً
ال منطبق

با خطري باشد كه كارگر را تهديد مي كند .در برخي از مشاغل ،در كل سیكل شغلي ،وظيفه يكسان
يا مش��ابهي انجام مي شود كه انتخاب وس��يله حفاظت فردي براي آن ،آسان است .در برخي از موارد

كارگران ممكن اس��ت با دو يا چند خطر مختلف مواجهه داشته باشند .به عنوان مثال يك كارگر بايد
از گازهاي حاصل از جوش��كاري ،تشعش��عات ،فلز مذاب و پرتاب تراشه ها محافظت شود .در چنين
مواردي چندين وسيله حفاظتي الزم است كه عبارتند از :كاله ايمني مخصوص جوشكاري ،عينكهاي

حفاظتي جوشكاري و رسپيراتور حفاظتي يا هود (كالهك) جوشكاري همراه با شلنگ تأمين هوا.
 2-6تهيه وسيله

تصميم گيري ها در اين زمينه بر اساس ارزيابي كامل خطر ،پذيرش وسيله توسط كارگر و انواع موجود وسيله
حفاظت فردي اتخاذ مي شود .زماني كه تصميم بر استفاده از اين وسايل شد ،ترجيحاً سعي شود كه از مناطق
اطراف خريداري شود .با نمايندگيهاي فروش آموزش ديده ،مشورت و پيشنهادات آنها را در اين زمينه بگيريد.

هميشه موارد جايگزين را هم بخواهيد و اطالعات ادعا شده در محصول را با داده هاي حاصل از آزمايش آنها
چك كنيد .اين وسايل را امتحان كنيد و ببينيد كه آيا آنها تمام معيارهاي شما را قبل از تأئيد نهائي دارا مي باشند.

در مورد وس��ايل حفاظت فردي وارداتي يا توليد داخل ،مطابق م��اده  90قانون كار ايران ،بايد قبل از
عرضه توس��ط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداش��ت مورد تأييد قرار گرفته باش��ند .در اين

زمين��ه البته مي توان از منابع اطالعاتي مفيد و معتبر نيز بهره جس��ت .به عنوان نمونه  NIOSHداراي
يك ليس��ت از انواع رس��پيراتورهاي مورد تأييد مي باشد كه با مراجعه به وب در نظر گرفته شده براي

آن به نش��اني  http://www2a.cdc.gov/drds/cel/cel_form_code.aspمي توان با جستجوي

سريع بر اساس نوع وسيله ،نوع آالينده در مواجهه و يا حتي ليست توليد كننده گان محصوالت و، ...
وسايل معتبر را مطابق نياز ،شناسائي نمود.

 3-6درگير كردن كارگران در ارزيابي ها

اين نكته بسيار مهم است كه هر كارگري در انتخاب مدل خاصي از وسيله حفاظت فردي درگير شود.
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اين همكاري در انتخاب وس��يله م��ي تواند با معرفي و عرضه مدلهاي معتبر وس��يله در محيط كار براي
آزمايش كارگران و فراهم كردن فرصتي براي ارزيابي آنها توسط كارگران حاصل شود .در اين روش

اكث��ر اطالعات در مورد ميزان تناس��ب (فيت بودن) ،راحتي و پذيرش وس��يله توس��ط كارگر ،حاصل

خواهد شد .زمان انتخاب اين وسايل كارگران بايد از بين دو تا سه مدل مناسب ،براساس اولويت ،انتخاب
خود را انجام دهند .وسيله حفاظت فردي بايد بطور اختصاصي به كارگر تحويل شود.

 4-6در نظر گرفتن راحتي فيزيكي وسيله (ارگونومي)

اگر يك وسيله حفاظت فردي ،سنگين يا از لحاظ فيت بودن ،بطور غير ضروري شل باشد ،احتماالً توسط

كارگر ،مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود آن است كه اين وسايل

اگر جذاب نبوده يا راحت نباش��ند و يا از كارگر خواس��ته نشده باشد كه از بين چند مدل ،يكي را انتخاب
كرده ياشد ،احتماالً تطابق آنها ضعيف مي باشد .زماني كه چندين وسيله حفاظت فردي با همديگر مورد
استفاده قرار مي گيرند ،ارتباط و برهم كنش آنها با همديگر نيز بايد مورد مالحظه قرار گيرد .از هر فرصتي

براي انعطاف پذيري در انتخاب اين وسايل استفاده شود تا زماني كه آنها منطبق يا قوانين و استانداردها شوند.
 5-6ارزيابي هزينه ها

هزينه وسايل حفاظت فردي يكي از نكات مهم در برنامه اجرائي آنها مي باشد .در برخي از برنامه ها از

ماسك هاي يكبار مصرف استفاده مي كنند بدليل آنكه هزينه آنها كم است .با اين وجود بايد مدت زمان
اس��تفاده آنها نيز در نظر گرفته شود .از اين نظر ممكن است كه يك ماسك دوكاتريجي اقتصادي تر از

ماس��كهاي يكبار مصرف باشد .در تحليلهاي اقتصادي عالوه بر قيمت اوليه ،بايد عمر مفيد و هزينه هاي
عملياتي و جانبي نيز در نظر گرفته شده و در نهايت بر كل زمان استفاده يا عمر مفيد وسيله تقسيم شود.

در اين صورت مي توان ارزيابي صحيحي از لحاظ اقتصادي انجام داد .با اين رويكرد حتي ممكن است
كنترل هاي مهندسي كه بايد قبل از اجراي برنامه حفاظت فردي اجراء مي شدند ،كم هزينه تر باشند.

 6-6بازنگري استانداردها

بايد در زمان انتخاب اين وسايل ،استانداردهاي مرتبط از اين جنبه كه آيا با استفاده از وسايل حفاظت

فردي ،امكان آسيب ناشي از مواجهه خطر ،حذف يا به حداقل مي رسد ،بررسي شوند .اگر با استفاده
از اين وس��ايل ،مواجهه با خطر بيش��تر از حد در نظر گرفته ش��ده باش��د ،در عمل ،آنها حفاظت كافي
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راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار

را فراه��م نخواهند كرد .اين مورد مي تواند در خصوص عينكهاي محافظتي در برابر پرتوها ،وس��ايل

حفاظت تنفسي ،برخي از لباس كارها ،گوشيهاي حفاظتي و  ...مصداق بيشتري داشته باشد .با استفاده
از اين وسايل ،مواجهه با خطر يا عامل زيان آور بايد كمتر از مقادير و حدود مجاز مواجهه باشد.

انتخاب دقيق انواع وس��ايل حفاظت فردي ب��ه تفكيك اعضاي بدن يا نوع خطرات در معرض مواجهه
در بخش��هاي بعدي بطور تفصيل ارائه شده است اما جدول  6به عنوان يك راهنماي عمومي به معرفي
نمونه هايي از اين وس��ايل جهت انتخاب و كاربرد آنها كه برگرفته از كدهاي اجرائي قانون واشنگتن

( )WAC 296-800-16020است ،مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

جدول  -6مسئوليت كارفرما در تأمين وسايل حفاظت فردي
اين جدول فقط نمونه هائي از اين وسايل است نه همه آنها

ﻣﻮ���� ﻛﻪ ﻻ�� ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
�ﻧﺪ�� ﺑﺪ�

�ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻻ�� )ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ(
�� �� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻛﻨﺪ

ﺳﺮ

ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ��

ﮔﻮ�

�ﺳﺖ � ﺑﺎ��

ﻛﻼ� ﻟﺒﻪ ���. 1
ﻛﻼ� ﺳﺨﺖ.2
ﻛﻼ� )ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ( ﻋﺎﻳﻖ
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ��.
ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ.
ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻟﻴﺰ�.
ﻋﻴﻨﻚ )ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻤﻲ( ﻏﻴﺮﻃﺒﻲ.
ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ� ﻃﺒﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ� ﺑﺮ�� �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��.
ﻛﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� � ﻏﻮ�ﺻﻲ.3
ﺣﻔﺎ� ﮔﻮ�
�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ.
ﻛﺮﻣﻬﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� � ﻫﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�(.
ﺣﻔﺎ� �ﺳﺖ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ� �ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ�� �� �
ﻫﻮ�� ﺳﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.
�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ� ﺗﻮ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﺑﺮ� )ﮔﻮﺷﺖ � .(...
ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ�� ﻳﺎ ﭼﺮﻣﻲ.
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻏﻴﺮ�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ �ﮔﺮ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ��ﻣﺎﺗﻴﺖ� ﺑﺮﻳﺪ�
ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻ�� ﺑﺎﺷﺪ.
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻋﺎﻳﻖ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.
�ﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.

---

ﻋﻴﻨﻜﻬﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ�
ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ

---

ﺣﻔﺎ� �ﺳﺖ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ
ﺑﺮ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ� �ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ�� ��
� ﻫﻮ�� ﺳﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻨﺠﻪ ﻏﻴﺮ
Bump
Capﻣﺜﻞ
ﺗﺨﺼﺼﻲ �� ﻟﺤﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ
2
ﭘﻨﺠﻪHard
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ�Hat
3
ﻓﻮﻻ��Welding and Diving.
Helmets
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ� ﻣﺤﻜﻢ.
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﺪ�
ﺑﺮﻗﻜﺎ���
1

ﭘﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �ﺳﺘﺨﻮ�ﻧﻬﺎ� ﻛﻒ ﭘﺎ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻ��
��ﻛﺶ ﻫﺎ� ﻛﻔﺶ�� -ﻛﺶ ﭘﻨﺠﻪ � ﺣﻔﺎ� ��� ﻛﻒ ﭘﺎ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ� ��ﻳﺎﻧﻮ���� )ﻣﻠﻮ�ﻧﺎ�(

ﮔﻮ�

ﺣﻔﺎ� ﮔﻮ�

---

�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ.
ﻛﺮﻣﻬﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� � ﻫﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�(.
سالمت�محیط و کار
دستورالعمل و
الزامات،
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مرکزﻳﺎ ﺑﺮ�� ��
تخصصی�ﺳﺖ
رهنمودهایﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ ﺑﺮ��
ﺣﻔﺎ� �ﺳﺖ ﻣﻮ��
ﺣﻔﺎ� �ﺳﺖ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ
ﻫﻮ�� ﺳﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.
ﺑﺮ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ� �ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ�� ��
�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
� ﻫﻮ�� ﺳﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ� ﺗﻮ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﺑﺮ� )ﮔﻮﺷﺖ � .(...
�ﺳﺖ � ﺑﺎ��
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.
ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ�� ﻳﺎ ﭼﺮﻣﻲ.
ادامه جدول � 6ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻏﻴﺮ�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ �ﮔﺮ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ��ﻣﺎﺗﻴﺖ� ﺑﺮﻳﺪ�
ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻ�� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮ���� ﻛﻪ ﻻ�� ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.
�ﺳﺎﻳﻞﻫﺎ� ﻋﺎﻳﻖ
�ﺳﺘﻜﺶ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻻ�� )ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ(
�ﻧﺪ�� ﺑﺪ�
�� �� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻛﻨﺪ
�ﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.
ﻛﻼ� ﻟﺒﻪ ���. 1
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻨﺠﻪ ﻏﻴﺮ
ﻛﻼ� ﺳﺨﺖ.2
ﺳﺮ
ﺗﺨﺼﺼﻲ �� ﻟﺤﺎ��---ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ �ﺳﺘﺨﻮ�ﻧﻬﺎ� ﻛﻒ ﭘﺎ
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﭘﻨﺠﻪ
ﻛﻼ� )ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ( ﻋﺎﻳﻖ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻ��
ﻓﻮﻻ��.
ﭘﺎ
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ��.
��ﻛﺶ ﻫﺎ� ﻛﻔﺶ�� -ﻛﺶ ﭘﻨﺠﻪ � ﺣﻔﺎ� ��� ﻛﻒ ﭘﺎ
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ� ﻣﺤﻜﻢ.
ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ.
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ� ��ﻳﺎﻧﻮ���� )ﻣﻠﻮ�ﻧﺎ�(
ﺑﻨﺪ�ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻮ���� ﻛﻪ
ﻻ��ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﺎ�
ﭘﻮﺗﻴﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖﻟﻴﺰ�.
ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ
ﮔﺎﮔﻞ
ﺗﺠﻮﻳﺰ�
ﻫﺎ��ﻳﻤﻨﻲ
ﻋﻴﻨﻜﻬﺎ�
ﻓﺮ�� ﻻ�� )ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ(
�ﺳﺎﻳﻞ
�ﻧﺪ�� ﺑﺪ�
ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ��
ﺑﺮﻗﻜﺎ��� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻛﻨﺪ
�� ��
ﻋﻴﻨﻚ )ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻤﻲ( ﻏﻴﺮﻃﺒﻲ.
ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ
�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ� )ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻧﺠﺎ�(
ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ� ﻃﺒﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ� ﺑﺮ�� �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��.
ﺻﻌﻮ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ��
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ��
ﻛﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� � ﻏﻮ�ﺻﻲ.3
ﺧﻄﻮ� ﺑﺮ� ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ � ﭼﻨﮕﻚ ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﺑﺎﻻ �ﻓﺘﻦ �� ﺗﻴﺮ
ﭘﻴﺮ�ﻫﻦ ﻫﺎ� ---
ﺣﻔﺎ� ﮔﻮ�
ﮔﻮ�
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ �ﺳﺘﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ
1
ﺳﻄﺢ �ﻟﻒ -ﻟﺒﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﺷﻠﻮ�� ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ.
ﺳﻄﺢ � -ﻟﺒﺎ� ﻛﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
����� ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺨﺼﻮ� �� �
ﻛﺮﻣﻬﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� � ﻫﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�(.
1
�ﻓﺮ��.
ﺳﻘﻮ�
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘﻮ� �ﻓﺮ�� .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﻣﻬﺎ�
Bump Cap
ﺣﻔﺎ� �ﺳﺖ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ� �ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ�� �� �
ﻫﻮ�� ﺳﺮ� )ﻛﺖ ﻫﺎ� ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﻫﺎ� 2
Hard Hat
ﻫﺎ�
ﭘﻮﺗﻴﻦ
�ﻳﻤﻨﻲ�
)ﻛﻼ�
�ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻣﺨﺼﻮ� �ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻣﺨﺼﻮ� 3
Divingﻫﺎ�
�ﺳﺘﻜﺶ
ﭘﻮﺳﺘﻲ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻓﻘﻂ
ﻣﻮ��
�ﺳﺖ
ﺣﻔﺎ�
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.
ﻫﻮ�� ﺳﺮ� ﺑﺪ�� ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ
Welding
and
Helmets
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ �2ﻛﻠﻴﻪ �����.
�ﻣﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ�
��
�ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ��
ﺳﺮ�� ﻣﺎﻧﺪ�
ﻫﻮ�� ﺗﻤﻴﺰ
ﺑﺮ��
�ﺳﺘﻜﺸﻬﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
ﺑﺎ��ﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻫﻮ��ﻫﺎ�
ﺑﺎ��ﻧﻲ
�ﻋﻀﺎ�
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ.ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺳﺮ� ﺑﺪ��
�
)ﮔﻮﺷﺖ � (...
ﻣﺨﺼﻮ� ﺑﺮ�
ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ�
�ﺳﺘﻜﺶ
ﺑﺎ��
�ﺳﺖ �
ﺷﺮ�ﻳﻂ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺗﺤﺖ
ﺗﻮ��ﻏﺒﺎ� ﻣﻮ��
ﻣﺎﺳﻜﻬﺎ�
�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ ﻳﺎ
ﻣﺎﺳﻜﻬﺎ� ﻏﺒﺎ� ﻣﻮ��
ﻳﺎ
�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ � �ﻳﻤﻨﻲ.
ﭼﺮﻣﻲ.
ﺗﻮ�� ﻳﺎ
)ﻓﺼﻞ � �� (WAC 296-842ﻧﻬﺎ
���ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺪﻔﺎ��
ﭘﻴﺶ�ﺳﺘ
ﺑﺮ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺗﺤﺖ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ�
3
ﻏﻴﺮ�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ �ﮔﺮ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ��ﻣﺎﺗﻴﺖ� ﺑﺮﻳﺪ�
ﻫﺎ�
�ﺳﺘﻜﺶ
ﭘﺸﺖ
��
ﺑﻨﺪ���
ﻫﺎ�
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ
 4ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ���ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )ﻓﺼﻞ
ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻ�� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� �ﻓﺘﺎﺑﻲ� ﺿﺪ�ﻓﺘﺎ� ﻫﺎ� ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﺮ�ﺑﺎ� � �� (WAC 296-842 .ﻧﻬﺎ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ�
ﻋﺎﻳﻖ�ﻓﺮ�� )ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻧﺠﺎ�(.
ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ��
�ﺳﺎﻳﻞ
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� �ﻓﺘﺎﺑﻲ.
5
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ.
�ﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎ�
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ��ﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎ� �ﻛﺮ ﺷﺪ� ��
ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺎ
ﻟﺒﺎ�
�ﻓﺘﺎ�
ﺿﺪ
ﻫﺎ.ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻨﺠﻪ ﻏﻴﺮ
ﻫﺎ�
ﭘﻮﺷﺶ
 ANSI 107-2004ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺨﺼﺼﻲ �� ﻟﺤﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖﺗﻨﻔﺴﻲ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ
�ﺳﺘﺨﻮ�ﻧﻬﺎ� ﻛﻒ ﭘﺎ
6
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﭘﻨﺠﻪ
(SCBA
)
ﻫﻮ�
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺧﻮ�
ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻ��
ﻓﻮﻻ��.
ﭘﺎ
��ﻛﺶ ﻫﺎ� ﻛﻔﺶ�� -ﻛﺶ ﭘﻨﺠﻪ � ﺣﻔﺎ� ��� ﻛﻒ ﭘﺎ
بطور ﻣﺤﻜﻢ.
ﻛﻔﺶ ﻫﺎ�
همزمان درج شده اند.
نكته :در جدول فوق برخي از وس��ايل حفاظت فردي هم در س��تون دوم و هم در ستون سوم
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ� ��ﻳﺎﻧﻮ���� )ﻣﻠﻮ�ﻧﺎ�(
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﺪ�
كرد ،مجاز
اين شرايط به معني آن است كه اين وسايل اجبارا ً نبايد توسط كارفرما تأمين شود اما اگر كارفرما آنها را تأمين
ﺑﺮﻗﻜﺎ���

به دريافت هزينه آنها از كارگران نمي باشد.

Fully Encapsulated Chemical Protective Suits
Proximity Suits
1
3 Bump Cap
Back Belts
2
4 Hard Hat
3Ladder Safety Belts
Welding and Diving Helmets
5
High Visibility Garments
6
Selfcontained Breathing Apparatus
1
2

1

Fully Encapsulated Chemical Protective Suits
Proximity Suits
3
Back Belts
4
Ladder Safety Belts
5
High Visibility Garments
6
Selfcontained Breathing Apparatus
2

23
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 -7آموزش كارگران

هيچ برنامه حفاظت فردي بدون آموزش كارگران جهت استفاده بهينه از وسايل حفاظت فردي كامل
نخواهد بود .الزم اس��ت كه كليه كارگراني كه بايد در ش��غل خود از اين وسايل استفاده كنند ،تحت

آموزش قرار گيرند .برنامه آموزش��ي در خصوص وس��ايل حفاظت فردي باي��د حداقل موارد زير را
پوشش دهد:

 -چه زماني استفاده از اين وسايل الزم است.

 -چه وسايلي الزم است.

 -اين وسايل چگونه باز و بسته ،تنظيم و پوشيده مي شوند.

 -محدوديت هاي وسايل حفاظت فردي.

 -نحوه مراقبت صحيح ،نگهداري ،عمر مفيد و امحاء وسايل حفاظت فردي.

قبل از انجام كار كارگري كه الزم اس��ت در كار خود از اين وس��ايل استفاده كند ،بايد مطئن بود كه

كارگر مي تواند:

 -اثبات كند كه موارد ذكر شده در برنامه آموزشي را ياد گرفته است و

 -اثبات كند كه قابليت استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي را دارد.

عالوه بر كارگران ،سرپرس��تان و مديران نيز بايد از علت و روش صحيح اس��تفاده از وس��ايل حفاظت

فردي آگاهي داشته باشند .افراد درگير در امور مربوط به نگهداري ،تعميرات ،آزمايش و انتخاب اين
وس��ايل نيز بايد تحت آموزش قرار گيرند .برنامه آموزش��ي بايد شامل دو بخش تئوري و عملي باشد.
همچنين در برنامه هاي آموزشي ،بايد توصيه هاي توليد كننده هر وسيله نيز آموزش داده شود.

 1-7آموزش تئوري
آموزش تئوري بايد شامل موارد زير باشد:

 -توضيح ريسك هاي موجود و اينكه چرا اين وسايل الزم هستند؛

 -عملكرد ،كارآئي و محدوديت هاي اين وسايل؛

 دس��تورالعمل هاي انتخاب ،استفاده و نگهداري وسايل حفاظت فردي .فرآيندهاي كار مكتوب مثلمجوزهاي كاري كه مستلزم استفاده از وسايل حفاظت فردي هستند ،بايد توضيح داده شوند؛

 -فاكتورهائي كه مي توانند حفاظت تأمين ش��ده توسط وسايل حفاظت فردي را تحت تأثير قرار دهد

مثل اس��تفاده از وسايل حفاظت فردي ديگر ،فاكتورهاي فردي ،شرايط كاري ،تناسب ناكافي ،آسيب

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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و نقص ها و پوشش؛

 -شناسائي نقص هاي وسايل حفاظت فردي و تنظيم گزارش نقص ها و خسارات.

 2-7آموزش عملي
آموزش عملي بايد شامل موارد زير باشد:

 -تمرين باز كردن ،پوشيدن و درآوردن وسايل حفاظت فردي؛

 -تمرين بازرسي و در صورت لزوم تست وسايل قبل از استفاده؛

 تمرين چگونگي نگهداري وسايل حفاظت فردي مثل چگونگي نظافت و تعويض قطعات معين .اينتمرين مي تواند بوسيله كاربر وسايل انجام شود؛
 -دستورالعمل نگهداري ايمن وسايل.

گستره برنامه آموزشي بستگي به نوع وسايل ،تناوب استفاده از آنها و نيازهاي افراد آموزش ديده دارد.

برخي از توليد كننده گان وسايل حفاظت فردي ،دوره هاي آموزشي را براي كاربران خود برگزار مي
كنند كه اين دوره ها بطور خاص براي كاربران با جمعيت كم در يك صنعت كه امكانات آموزش��ي
ندارند ،مي تواند مفيد باشد.

 3-7آموزش مجدد (بازآموزي) كارگران
زماني كه دليلي ميني بر اينكه درك ،انگيزه و مهارت هاي الزم براي استفاده از وسايل حفاظت فردي
توس��ط كارگران حفظ نشده است ،بايد تحت آموزش مجدد قرار گيرند .مواردي كه آموزش مجدد
كارگران الزم است عبارتند از:

 -تغييرات محيط كار كه موجب مي شود آموزش قبلي كارآئي چنداني نداشته باشد.

 -تغييرات در نوع وس��ايل حفاظت فردي مورد اس��تفاده كه باعث مي ش��ود كه آموزش قبلي كافي

نباشد.

 -عادات كاري يا نشانه هائي از اينكه كارگر ادراك ،مهارت يا انگيزه الزم براي استفاده از اين وسايل

را حفظ نكرده است.

 4-7مستندسازي آموزش
بايد بطور مكتوب مستند شود كه هر كارگري كه از وسايل حفاظت فردي استفاده مي كند ،آموزش
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الزم در اين زمينه را ديده و آن را فهميده است .اين سند بايد شامل موارد زير باشد:

 -نام و مشخصات هر كارگر

 -تاريخ آموزش

 -موضوع آموزش

نكته :اس��ناد آموزش كارگران مي تواند در حافظه كامپيوتر يا بصورت اس��ناد كاغذي بايگاني شده و
در مواقع الزم قابل دس��ترس باشد .مستندسازي آموزش كارگران مي تواند توسط فرم هاي پيشنهادي

باش��د كه اثبات كننده دريافت آم��وزش و فهم كارگران در اين زمينه باش��د .نمونه اي از اين فرم در

شکل  2ارائه شده است.

براي اطمينان از يادگيري مطالب آموزشي توسط كارگران و اينكه مي توانند از وسايل حفاظت فردي
خود بدرس��تي استفاده كنند قبل از آنكه اجازه انجام كار مستلزم استفاده از اين وسايل را داشته باشند،

مي توان از آنها امتحان گرفت .در ش��کل  ،3نمونه اي از امتحان آموزش وس��ايل حفاظت فردي ارائه
شده است.
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شکل  -2فرم گواهی آموزش وسایل حفاظت فردی
ﺷﻜﻞ  -2ﻓﺮ� ﮔﻮ�ﻫﻲ �ﻣﻮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��

ﻧﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ....................................................

ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎ�ﮔﺮ............................................

ﻋﻨﻮ�� ﺷﻐﻞ/ﻣﺤﻞ �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�...........................................................

ﻧﺎ� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ..............................................................

ﻧﺎ� �ﻣﻮ�� �ﻫﻨﺪ�)ﻓﺮ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ�� �ﻳﻦ ﻓﺮ�(.......................................

ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺟﺮ�� �ﻣﻮ�� .............................................

�ﺳﺎﻣﻲ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺟﻬﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻧﻬﺎ �ﻣﻮ�� �ﻳﺪ� �ﻧﺪ
....................................................

..........................................................

....................................................

...........................................................

.....................................................

...........................................................

�ﻃﻼﻋﺎ� � �ﻣﻮ�� ﻫﺎ� �ﻳﻞ �� ﺧﺼﻮ� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪ� ﻓﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ:
 ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��� :ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �� ﺧﻄﺮ�� ﺷﻐﻠﺸﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﻧﻬﺎ �� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �ﺳﺖ� /ﻧﻮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� �ﻳﻦ
ﺧﻄﺮ�� �� �ﻧﻬﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﺪ � ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ﺣﻴﻦ �ﻧﺠﺎ� �ﻇﻴﻔﻪ �� �� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﻛﺮ�.
 ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ �ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻳﺎ �� �� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻧﺤﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺻﺤﻴﺢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ﺷﻐﻞ� ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎ� � ﺑﺴﺘﻦ ��� ﻧﺤﻮ�� ﭘﻮﺷﻴﺪ� � ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮ�� )��
ﺻﻮ�� �ﻣﻜﺎ�( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ��ﺣﺖ � ﻣﻮﺛﺮ ��
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﺻﺤﻴﺢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ�� ﭘﻮﺷﻴﺪ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ��� ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻛﺮ�� � �ﻣﺤﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��
ﻧﻜﺘﻪ �� ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ��� :ﻳﻦ ﻓﺮ� ﺑﺨﺸﻲ �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ �� �� ﺑﻪ �ﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ � ﭘﺲ �� ���
�ﻧﻬﺎ� ﻓﺮ� �� �ﻣﻀﺎ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﻛﺎ�ﮔﺮ( ﻣﻄﺎﻟﺐ �ﻣﻮ�ﺷﻲ �� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ��� ﻛﺮ���� � ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺑﻪ ��ﺳﺘﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻢ
ﺗﺎ�ﻳﺦ.......................................... :

�ﻣﻀﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ ......................................... :
)ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ �ﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ �� ﭼﻚ ﻛﻨﺪ(

ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ �ﻣﻮ�ﺷﻲ �� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ��� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ .......................
ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺻﺤﻴﺢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ���� ......................
ﺗﺎ�ﻳﺦ............................................ :

�ﻣﻀﺎ ﻣﺮﺑﻲ......................................... :
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شکل  -3نمونه ای از امتحان آموزش وسایل حفاظت فردی(توصیه شده)
ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﻮﻧﻪ �� �� �ﻣﺘﺤﺎ� �ﻣﻮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��)ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ�(

)�ﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﻣﺘﺤﺎ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �� ﻣﻲ ﺗﻮ�� ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ �ﻣﻮ�ﺷﻲ �� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ��� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ �
ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺻﺤﻴﺢ � ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��� �� ���� .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ��ﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ �ﻟﻴﻞ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﺎ��ﺳﺖ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ﺣﻴﻦ �ﻧﺠﺎ� �ﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ� ﺗﺤﺖ �ﻣﻮ�� ﻣﺠﺪ� ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴﺪ �ﻳﻦ ﻓﺮ�
�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻓﺮ� ﮔﻮ�ﻫﻲ �ﻣﻮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﭘﺮ�ﻧﺪ �� ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ(.
ﺳﺆ�ﻻ� �ﻣﺘﺤﺎﻧﻲ:

 -1ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﭼﻴﺴﺖ�
� -2ﻧﻮ�� �ﺳﺎﻣﻲ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ �� �ﻧﻬﺎ �� ﺣﻴﻦ �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ �� ﻧﺎ� ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -3ﺧﻄﺮ�� ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ �ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� �ﻧﻮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ �� �ﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ �� �ﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ�
 -4ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎ �ﺳﺘﻔﺎ��� ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﺻﺤﻴﺢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺧﻮ�� ﭼﻴﺴﺖ�
 -5ﺑﺮ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﻳﻨﻜﻪ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺷﻤﺎ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻛﺎ�� ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮ���� ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ�
� -6ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ �ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﺒﺎﺷﺪ� ﭼﻪ ﻛﺎ�� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ �ﻫﻴﺪ�
�) -7ﻣﻮ�� �ﻫﻨﺪ /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ( �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��� ﺑﺎ� � ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮ�� � ﺗﻨﻈﻴﻢ ��ﺳﺖ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮ�� �� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎ� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﻳﺎﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﺤﻮ�� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ�� � ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ��
ﺑﻠﺪ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﺤﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� � ﻣﺮ�ﻓﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� �� ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ�
�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��..............................1#

ﺑﻠﻪ ...............ﺧﻴﺮ..................

�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��............................. 2#

ﺑﻠﻪ ................ﺧﻴﺮ...................

�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��...............................3#

ﺑﻠﻪ ................ﺧﻴﺮ...................

ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮ�ﻻ� ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻓﻲ ���� �ﺳﺖ � ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� � ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �� ﺷﻐﻞ
ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ.
�ﻣﻀﺎ �ﻣﻮ�� �ﻫﻨﺪ� /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.................................. :

ﺗﺎ�ﻳﺦ........................................ :

�ﻣﻀﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ................................................. :

ﺗﺎ�ﻳﺦ......................................... :

 -8ﻛﺎ�ﺑﺮ� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��
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 -8كاربرد وسايل حفاظت فردي

از لحاظ قانوني ،كارفرمايان پس از تهيه وس��ايل حفاظت فردي و آموزش كارگران ،بايد از اس��تفاده

صحي��ح كارگران از اين وس��ايل اطمينان حاصل نمايند .براي اين كار هم��ان طور كه در بخش هاي
قبل نيز ذكر ش��د بهتر است كه يك خط مشي مشخصي تدوين گردد و در آن وظايف و مسئوليت ها

مشخص شوند.

اين وس��ايل بايد مطابق دستورالعمل اعالم شده توس��ط كارفرما كه اكثر اوقات همان دستورالعمل

توليد كننده آنها اس��ت ،اس��تفاده ش��وند .نظارت ،اقدامي بسيار مهم در اس��تفاده درست اين وسايل

مي باش��د .ناظران نيز باي��د آموزش كافي در اين زمين��ه را ديده و مهارتهاي الزم را كس��ب نموده
باش��ند .سرپرستان و س��ركارگران مي توانند بطور منظم مراقبت و اس��تفاده صحيح وسايل حفاظت

ف��ردي را پاي��ش ،نظارت ،حمايت و اجب��ار نمايند .بازديدهاي مقطعي و اتفاق��ي نيز مي تواند يك

روش مفيد در اين زمينه باش��د .اگر بازديدهاي مقطعي مؤيد اس��تفاده نامناس��ب از اين وسايل باشد،

اقدامات اصالحي الزم اس��ت.

روش كس��ب اطمينان از كاربرد مناس��ب هر يك از وسايل حفاظت فردي با توجه به نوع مخاطرات

مربوط به آنها ،ويژگي هاي اختصاصي هر يك از وسايل و موارد ديگر ،بايد بطور اختصاصي انجام

ش��ود .اين روشها در بخش��هاي بعدي در توضيح اختصاصي هر يك از اين وس��ايل ارائه مي ش��ود.

 -9نگهداري وسايل حفاظت فردي

نگهداري صحيح وس��ايل حفاظت فردي در يك محيط تميز ،نكته مهمي است .نظافت اين وسايل
بخصوص در مورد وس��ايل حفاظت از چش��م و صورت ،اهميت وي��ژه اي دارد چون كه لنزهاي

كثي��ف و مه گرفته مي توانند باعث اختالل در ديد ش��وند .كارگران بايد وس��ايل حفاظت فردي
خود را قبل و بعد از اس��تفاده بازرسي و تميز كرده و مطابق دس��تورالعمل توليد كننده ،نگهداري

كنند .بهتر اس��ت يك كپي از دس��تورالعمل مراقبت و نگهداري توليد كننده وسايل به آن ضميمه
ش��ده و در اختيار كارگر قرار گيرد .سرپرس��تان ،مس��ئول نظارت بر نگهداري صحيح اين وسايل

توس��ط كارگران مي باش��ند.

وس��ايل حفاظت فردي نبايد بطور مشترك استفاده شوند مگر آنكه بخوبي تميز و ضدعفوني شوند .تا
حد ممكن بايد استفاده از وسايل حفاظت فردي بصورت انفرادي باشد.

چنانچه كارگران خود ،وسايل حفاظت فردي را تهيه كرده باشند ،بايد ابتدا مطمئن شد كه آن وسايل
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براي خطرات محيط كار مناسب و كافي است و در شرايط مطمئن و تميز نگهداري مي شوند.

وسايل معيوب و آسيب ديده نبايد استفاده شوند و بايد بالفاصله كنار گذاشته شده و جايگزين شوند.
چنانچه كارگري متوجه عيب يا آس��يب به هر يك از وس��ايل حفاظت فردي ش��د بايد سريعاً آن را به

كارفرما يا نماينده كارفرما گزارش دهد.

توجه :وس��ايل معيوب در همه حال مي توانند بدتر از حالتي باش��ند كه از آنها اس��تفاده نمي ش��ود.
كارگران اگر بدانند كه هيچ حفاظتي ندارند ،از ش��رايط خطرناك اجتناب مي كنند اما اگر به اش��تباه
باور داشته باشند كه حفاظت مي شوند ،به خطر نزديكتر خواهند شد و در معرض ريسك بيشتري قرار

خواهند گرفت.

توجه به اين نكته هم مهم اس��ت كه وس��ايل آلوده ش��ده كه نمي توانند آلودگي زدائي شوند ،به يك
روشي كه كارگران را از مواجهه با خطرات ،محافظت مي كنند ،امحاء شوند.

پس از مباحث مقدماتی ذکر ش��ده ،وس��ایل حفاظ��ت فردی به تفکیک اعضاء م��ورد حفاظت بطور

تفصیل معرفی می گردند.

 -10حفاظت از سر

حفاظت كارگران از آسيب هاي بالقوه وارده به سر يك بخش اصلي از هر برنامه ايمني است .آسيب
س��ر مي تواند باعث معلوليت يك عمر كارگر و يا حتي منجر به مرگ او ش��ود .استفاده از يك كاله

ايمني ( )Helmetيا يك كاله محكم ( )Hard Hatس��اده ترين روش ها براي حفاظت سر كارگر
از آس��يب اس��ت .كاله هاي ايمني محكم مي توانند كارگران را از خطرات برخورد ،نفوذ ،ش��وك
الكتريكي و س��وختگي محافظت نمايند .آس��يب هاي وارده به س��ر در محيط كار مي تواند در موارد

زير رخ دهد:

 -برخورد يا سقوط اجسام بر روي سر

 -برخورد سر با اجسام ثابت مثل لوله ها و تيرك ها

 -برخورد يا تماس تصادفي سر با منابع ايجاد خطر (شوك) الكتريكي

 -گير كردن و كشيده شدن موها بداخل دستگاه ها توسط قطعات گردنده يا متحرك

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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شكل -4گير كردن موهاي بلند نامرتب دربين قطعات متحرك و گردنده دستگاه (الف) .موهاي بلند بايد با
يك كاله يا سربند در محيط كار بسته شوند تا مانع حادثه شوند (ب).

نمونه اي از مش��اغلي كه بايد از وسايل حفاظت از سر اس��تفاده كنند عبارتند از :كارگران ساختماني،

نجارها ،متخصصان و تكنس��ين هاي برق كار ،س��يم كش ها ،لوله كش ها و ش��اگردهاي آنها ،هيزم
شكن ها و چوب برها ،جوشكاران و  . ...هر زماني كه خطر سقوط اشياء بر روي سر محتمل است مثل

كارك��ردن در ارتف��اع پائينتر از افراد ديگري كه با ابزار كار مي كنند ي��ا كار زير نوار نقاله ها ،بايد از
وسيله حفاظت سر استفاده نمود .كاله هاي محكم همراه با محافظ صورت بايد براي محافظت صحيح
سر پوشيده شوند .بطور كل كاله هاي ايمني يا كاله هاي محكم بايد داراي ويژگيهاي زير باشند:

 -مقاوم در برابر نفوذ اجسام

 -جذب شوك ضربه وارده

 -مقاوم در برابر آب و قابليت سوختن آرام

 دارا بودن دس��تورالعمل هاي س��اده اي و روشني كه در آن روش تنظيم درست و تعويض نوار دورسر و نوار معلق (وسط سر) توضيح داده شده باشد.

بطور كل اين كاله ها بايد داراي يك پوس��ته خارجي محكم و يك اليه آس��تر جاذب ضربه باش��ند.

داخل كاله بايد يك تس��مه يا نواردور س��ري ،تعبيه شود تا پوسته خارجي كاله را در فاصل  1تا 1 1/4

اينچي ( 2/54-3/18س��انتي متر) از س��ر ،معلق نگه دارد .اين طرح كاله باعث جذب شوك ضربه در
حين برخورد و تهويه زير كاله در حين پوشيدن كاله مي شود (شکل .)6
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شكل  -6كاله ايمني همراه با تسمه ،نوار دور سر قابل تنظيم و منافذ تهويه بر روي پوسته

 1-10انواع كاله هاي ايمني
در حال حاضر انواع مختلفي از كاله هاي ايمني توس��ط توليد كننده گان در بازار عرضه ش��ده است.
نكته مهم در انتخاب كاله مناس��ب توس��ط كارفرمايان عالوه بر تطبيق مشخصات آنها با الزامات ذكر

شده در استانداردها (مثل استاندارد  ،)ANSI Z 89.1 2003تأمين حفاظت مناسب كاله انتخابي در
برابر مخاطرات محيط كار است .بطور كلي كاله هاي ايمني به سه گروه طبقه بندي شده اند:

الف -نوع  :Aكاله هاي مقاوم در برابر نفوذ و برخورد با حفاظت محدود در برابر ولتاژ برق (تا 2200

ولت)

ب -نوع  :Bسطح حفاظت بيشتري از حفاظت در برابر خطرات الكتريكي ،شوك هاي برقي ولتاژ باال
و سوختن را تأمين مي كند (تا  20000ولت) .آنها همچنين حفاظت الزم را در برابر خطرات و برخورد
اجسام پرتاب شده يا سقوط كرده را تأمين مي كنند.
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ج -نوع  :Cكاله هاي سبك و راحتي هستند كه سر را در برابر برخورد ،حفاظت مي كنند اما در برابر
خطرات الكتريكي مقاوم نيستند.

در جدول  7خالصه اي از كاربردها و ويژگيهاي اين سه نوع از كاله هاي ايمني ارائه شده است:
جدول  -7انواع و مشخصات كاله هاي ايمني
ﻧﻮ� ﻛﻼ�

ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮ�� � ﻧﻔﻮ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

A

ﺑﻠﻲ

ﺳﺮ�ﻳﺴﻬﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﻨﺪ�ﻛﺘﻮ�ﻫﺎ� �ﻟﺘﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ )ﺗﺎ � 2200ﻟﺖ(

B

ﺑﻠﻲ

ﺳﺮ�ﻳﺲ �ﺑﺰ�� �ﻟﺘﺎ� ﺑﺎﻻ
ﻛﻨﺪ�ﻛﺘﻮ�ﻫﺎ� �ﻟﺘﺎ� ﺑﺎﻻ )ﺗﺎ � 20000ﻟﺖ(

�) Cﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ(

ﺑﻠﻲ

�ﺻﻼ� )ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻧﺸﺪ�(
ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺧﺎ� ﻣﺜﻞ ﻛﻼ� ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻠﺰ� �ﻟﻮ��
ﺑﺮﻫﺎ

نوع ديگري از كاله هاي موجود در بازار كاله هاي لبه دار ( )Bump Hatهستندكه براي محيط هاي
با فضاي كم براي س��ر طراحي ش��ده اند .اين كاله ها براي محيطهائي توصيه مي شوند كه حفاظت از

خراش��يدگي س��ر يا بادكردن سر در اثر ضربه الزم است (شکل  .)7اين كاله ها براي حفاظت در برابر
سقوط يا پرتاب اجسام طراحي نشده و مورد تأئيد  ANSIنيز نمي باشد.

شكل  -7نمونه اي از كاله لبه دار با كاربرد صنعتي
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در جدول  8بر اساس نوع خطراتي كه سر كارگران را تهديد مي كند ،انواع كاله هاي مناسب ايمني
توصيه شده آنها ،فهرست شده است.

جدول  -8انتخاب کاله ایمنی مناسب با خطر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻛﺎ��

ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ


ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ �� ﻛﺎ�ﮔﺮ�ﻧﻲ ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺳﻘﻮ� �ﺑﺰ�� �
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �ﻧﻬﺎ �ﺟﻮ� ����
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮ ﻧﻮ��ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮ�� � ﻗﻄﻌﺎ�
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ� � ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺳﻘﻮ�
�ﺑﺰ�� � ﻣﺼﺎﻟﺢ �� �ﻧﻬﺎ �ﺟﻮ� ����
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻳﺮ ﻳﺎ �ﻃﺮ�� ���ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ �ﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻃﺮ�� �ﺟﺴﺎ� ��ﻳﺰ�� �� ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ� ﺳﻘﻔﻲ



ﻛﺎ�ﻛﺮ�� ���ﻃﺮ�� ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ�� �ﺑﺰ��� ﻳﺎ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
�ﺣﺘﻤﺎ� ﭘﺮﺗﺎ� ﻳﺎ ﺷﻠﻴﻚ ���� �ﺟﻮ� ����
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� ﺟﺎ�� ﻫﺎ ﺑﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ :ﻛﻪ �ﺷﻴﺎ� ﺑﺎﻻ� ﺳﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ� ���
�ﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻮ� �� �ﻳﺮ ﺗﻴﺮﻫﺎ� ﻛﻢ��ﺗﻔﺎ�� ﻳﺎ �� �ﻳﺮ �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﺗﻨﮓ



ﺳﻘﻮ� �ﺟﺴﺎ� ﻳﺎ ﻣﻮ��






�ﺟﺴﺎ� ﭘﺮﺗﺎ� ﻳﺎ ﺷﻠﻴﻚ
ﺷﺪ�




ﺑﺮﺧﻮ�� ﺑﺎ �ﺟﺴﺎ� ﺑﺎﻻ�
ﺳﺮ


ﺧﻄﺮ ﮔﻴﺮﻛﺮ�� ﻣﻮ

 ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻃﺮ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ� ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻧﻘﺎ� ﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ� ) �(Nip Pointﺷﺎﻓﺖﻫﺎ� ﮔﺮ���
� �ﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ� ﻣﺘﺤﺮ�� ﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.

�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻛﻼ� �ﻳﻤﻨﻲ )ﻫﻠﻤﺖ( �ﻧﻮ��  B �Aﻳﺎ
 Cﻣﻮ�� ﺗﺄﺋﻴﺪ ANSI

ﻛﻼ� �ﻳﻤﻨﻲ )ﻫﻠﻤﺖ( ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳﺎ ﻛﻼ�
ﻟﺒﻪ ���∗

ﺗﻮ�� ﻣﻮ� ﻛﻼ� ﻳﺎ ﻛﻼﻫﻚﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻫﺎ �� ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ��ﻳﺰ�� �ﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮ �� ﻛﻨﺘﺮ�
3�1
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

 ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻃﺮ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ� ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ ��
ﻣﻌﺮ� ﻣﻨﺒﻊ �ﺷﺘﻌﺎ� �ﺳﺖ � �ﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ����� �ﺗﻤﺴﻔﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮ ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺳﻔﺖ
ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ��/ﺣﺘﺮ�� �ﺳﺖ
ﻛﻼ� ﻣﺤﺎﻓﻆ �ﻳﻤﻨﻲ ﻃﺮ�ﺣﻲﺷﺪ� ﺑﺮ��
ﺧﻄﺮ ﺷﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻧﻮ�  Aﻳﺎ B
 ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ ﻛﻨﺪ�ﻛﺘﻮ�ﻫﺎ� ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ �ﺣﺘﻤﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺳﺮ
ﻣﻮ��ﺗﺎﺋﻴﺪ (ANSI
ﺳﺮ ﺑﺎ �� �ﺟﻮ� ����
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻼ� ﻓﺎﻗﺪ �ﮔﻤﻪ ﻳﺎ
ﻟﺒﻪ ﻓﻠﺰ� �ﺳﺖ.
3�2

ﺧﻄﺮ �ﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮ

ﺧﻄﺮ�� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

* کاله لبه دار ( ،)Bump capsاز نوع کاله محکم و مورد تایید  ANSIنمیباش��د .آنها نمیتوانند حفاظت
کافی در برابر نیروهای ناشی از برخورد یا سقوط اشیاء را فراهم کنند .با اين وجود آنها ممكن است در فضاهاي
تنگ كه برخورد سر با اجسام باعث خراش يا بادكردن جزئي شود ،مورد استفاده قرارگيرد.
 )1پوشیدن توری ،کاله یا کالهک مو اگر:
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• طول مو دو برابر محيط ابزار يا شافت هاي گردان در دستگاه هاي ثابت است.
• طول مو برابر شعاع غلطكهاي فشاري است كه در حين چرخش نقاط له كننده ايجاد مي كنند.
 )2پوشاندن موها با مواد سفت اگر با منبع اشتعال مواجه است مثل:
• جوشکاری
• برشکاری با مشعل گاز
• کارکردن با شعله يا سطوح داغ که میتواند موجب آتشگیری شوند
و اگر پتانسيل رفتن به محيط با اتمسفر قابل احتراق  /قابل اشتعال وجود دارد ،مانند:
• مایعات قابل اشتعال کالس (1مانند اتر ،بنزن)
• اتمسفر قابل احتراق
)3س��اختار استاندارد  WAC 296-155-205-6اجازه مي دهد برای حفاظت از موها در برابرخطر گیر کردن
یا آتشگیری ،از توری مو استفاده شود.

نکته :درصورتی که مو ،موجب مداخله در عملکرد یا کاهش بازدهی ساير وسایل حفاظتفردی
شود ،باید آنها را پنهان ،پوشيده يا تراشيد.

 2-10مالحظات مربوط به اندازه و نگهداري حفاظ های سر
حفاظ س��ري كه اندازه آن خيلي بزرگ يا خيلي كوچكتر از ايعاد س��ر باشد ،نامناسب بوده حتي اگر

كليه مشخصات فني و الزامات قيد شده را دارا باشد .محافظ سر بايد منطبق و متناسب اندازه سر هر فرد
استفاده كننده از آن باشد .اكثر حفاظهاي سر در اندازه هاي مختلف توليد و عرضه مي شوند و داراي
نوار دور س��ر قابل تنظيم براي تطبيق با اندازه س��ر مي باش��ند (قابليت تنظيم زياد با فواصل  1/8اينچي).
تناس��ب مناسب محافظ سر بايد متضمن فاصله كافي بين پوس��ته و سيستم تعليق باشد تا اجازه تهويه و

توزيع ضربه را بدهد .برخي از حفاظهاي س��ر امكان اس��تفاده با لوازم جانبي مثل شكافهاي مخصوص
گوش��ي ها ،عينك هاي حفاظتي ،حفاظ صورت و چراغ قوه ،هس��تند كه به كاركناني كه با ش��رايط

كاري متغير س��روكار دارند ،كمك مي كنند .لبه هاي كاله ها (اختياري) ممكن اس��ت حفاظت بيشتر
را در برابر آفتاب تأمين كند .برخي از كاله ها داراي مجاري هس��تند كه آب باران را از صورت دور

مي كنند .لوازم جانبي حفاظ هاي سر نبايد جزء عناصر ايمني آن احتساب شود.
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نظافت و بازرس��ي دوره اي حفاظ هاي س��ر ،عمر مفيد آنها را بيش��تر مي كند .بازرسي روزانه پوسته
كاله ،سيس��تم تعليق و لوازم ديگر از لحاظ س��وراخ شدگي ،ترك خورگي ،پارگی و آسيبهاي ديگر

كه ممكن است ارزش حفاظتي آن را تحت تأثير قرار دهد ،ضرورت دارد .رنگ ها ،حال لهاي رنگ
و برخي از مواد پاك كننده قادرند پوسته كاله را ضعيف كرده و ممكن است مقاومت الكتريكي آن
را هم كاهش دهند .با توليد كننده كاله براي كس��ب اطالعات در مورد اثر رنگها و مواد پاك كننده

بر روي كاله ايمني توليدي آنها مش��اوره شود .كاله هاي ايمني پس از خريد ،هرگز سوراخ و نقاشي

نشده و بر روي آنها برچسب زده نشود چون ممكن است باعث كاهش ميزان حفاظت آنها شود .حفاظ
س��ر نبايد در تماس مس��تقيم نور خورشيد قرار گيرد مث ً
ال پشت شيشه ماش��ين قرار داده شود چون نور
خورشيد و گرماي زياد مي تواند به آن صدمه وارد كند.

كاله هاي ايمني داراي هر يك از نقص هاي زير بايد از سرويس خارج و جايگزين شوند:

 -سوراخ شدگي ،شكاف يا تغيير شكل پوسته و لبه؛

 عالئمي دال بر تماس لبه يا پوسته با حرارت ،مواد شيميائي ،نور فرابنفش و ساير تابش ها (به عالوهكاهش يكنواختي سطح كاله مثل تغيير رنگ يا پوسته پوسته شدن سطح كاله).

هميشه اگر كالهي ضربه خورد ،تعويض شود حتي اگر آن ضربه چندان محكم نباشد .سيستم هاي تعليق
به عنوان قطعات قابل تعويض (يدكي) عرضه مي شوند و زماني كه آسيب ديدند يا زياد فرسوده شدند،

بايد تعويض شوند .زماني كه سيستم تعليق كاله خراب شد يا پاره شد ،الزم نيست كل كاله عوض شود.

 -11حفاظت از چشم و صورت

در کش��ور آمریکا در هر روز  1000آس��یب چش��م در محیطهای کاری رخ میدهد ،هزینههای مالی
این جراحات س��االنه بالغ بر بیش از 300میلیون دالر اس��ت که مشتمل بر زمان از دسترفتهی تولید،
هزینههای پزشکی و غرامت کارگران میباشد.

طبق بررسی و گزارش دفتر آمار کار آمریکا ،عمده دالیل بروز این حوادث ،عدم استفاده از تجهیزات
محافظ چشم ،عدم تناسب حفاظ مورد استفاده با کار و ذرات پرتاب شده ،اعالم شدهاست.

به دنبال همین بررس��ی مش��خص ش��د که محل بروز حوادث عمدتا  :تجهی��زات عملیاتی کارهای
صنعتی /سنتی(دستی) ،همانند مکانیکها ،تعمیرکاران ،لولهکشها و محیطهای صنعتی ،بوده است.

از راهکارهای کنترلی ارائه ش��ده جهت پیش��گیری از بروز حوادث میتوان به :پوشش مداوم ،حفاظ
مناسب چشم و آموزش و اطالعرسانی به کارگران ،نام برد.
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برای کارگران در مواجهه با خطراتی که پتانس��یل آسیبرس��انی به چش��م و ص��ورت را دارند ،بايد
حفاظت کافی فراهم شود .مهمترين اين خطرات عبارتند از:

•
•
•
•
•
•

•

ﻣﻌﻠﻖ معلق
���� ذرات
•
• پاشش فلزات مذاب
ﭘﺎﺷﺶ ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ��
• مایعات شیمیایی
ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
• اسیدها یا مایعات سوزاننده
�ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺳﻮ��ﻧﻨﺪ�
• گاز یا بخارات شیمیایی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲیا هرگونه نوری که توانایی آسیبرسانی به
ﺑﺨﺎ���نور مضر
ﮔﺎ�•ﻳﺎ تابش
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪلیزر،ﻧﻮ��
داشته ﻳﺎ
ﻧﻮ�را ﻣﻀﺮ
ﺗﺎﺑﺶ
ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲیا فرابنفش
ﻛﻪ فروسرخ
تابشهاي
باشد مانند
چشمها
ﻟﻴﺰ��
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ
��ﺷﺘﻪ
��
ﻫﺎ
ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ
�ﺳﺎﻧﻲ
�ﺳﻴﺐ
• ريختن ،ترشح یا پاشش خون و دیگر مایعات بدن با پتانسيل
ﻓﺮ�ﺳﺮ� ﻳﺎ ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ
ﺗﺎﺑﺸﻬﺎ�
عفونت زائي

�ﻳﺨﺘﻦ� ﺗﺮﺷﺢ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺧﻮ� � �ﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺑﺪ� ﺑﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ��ﺋﻲ
عینک
چشم مثل
منظور حفاظت از چشم در برابر ورود هر
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -8به
شكل
ایمنیﭼﻴﺰ� ﺑﻪ
���� ﻫﺮ
سوزن��،از ﺑﺮ�ﺑﺮ
اين�� ﭼﺸﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
چیزی ﺑﻪبه ﻣﻨﻈﻮ�
ﺷﻜﻞ -8
کنید
استفاده
ﭼﺸﻢ ﻣﺜﻞ �ﻳﻦ ﺳﻮ��� �� ﻋﻴﻨﻚ �ﻳﻤﻨﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮ�ﻋﻤﻮﻣﻲ:به طورعمومی:
• عینکهای ایمنی /گاگل ،اولین وسایل حفاظت از
• ﻋﻴﻨﻚﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ /ﮔﺎﮔﻞ� ��ﻟﻴﻦ �ﺳﺎﻳﻞ
چشم میباشند.
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 س��پرهای جانبی(مانند س��پر جانبی لغزنده يا باالاشیاء ﻳﺎ
برابرﻟﻐﺰﻧﺪ�
ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺟﺎﻧﺒﻲ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ
 ﺳﭙﺮﻫﺎ�پرتابشده
حفاظت در
رونده) به منظور
ﺑﺎﻻ ��ﻧﺪ�( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻴﺎ�

ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ�
ﺷﻜﻞ  -9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻴﻨﻚ ﻃﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ

شكل  -9نمونه عینک طبي با سپر جانبی
• ماسكها و حفاظهاي صورت ،در مرحلهی اول محافظ صورت
در برابر خطرات میباش��ند و در مرحلهی بعد محافظ چش��م
میباشند
•

ﻣﺎﺳﻜﻬﺎ � ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ� ﺻﻮ��� �� ﻣﺮﺣﻠﻪ� ���
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ � ��
ﻣﺮﺣﻠﻪ� ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺷﻜﻞ  -10ﻳﻚ ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﻧﻤﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺣﻔﻈﺖ ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮ�� ﺟﺸﻢ �ﺻﻮ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ� .ﮔﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭼﺸﻢ ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�
حفظت کافی برای جشم وصورت فراهم کند .اگر
ﺑﺎﻳﺪ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ.

شكل  -10یک شیلد صورت نمیتواند به طور همزمان
حفاظت از چشم موردنیاز باشد ،باید از وسایل حفاظت فردی مرتبط با چشم استفاده کنید.
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به یاد داشتهباشید گاهی از اوقات شما باید به طور همزمان ،حفاظت کافی در برابر چندین خطر فراهم
کنید .مثال در برابر اشعهی جوشکاری و ذرات معلق

در نظر داشتهباش��ید ،حداالمکان قبل از استفاده از وسایل حفاظت فردی ،از کنترلهای مهندسی بهره
ببرید .به طور مثال:

• یک مانع که از طریق کنترل مهندس��ی تعبیه ش��دهباش��د ،از پاشش مواد به سمت کارکر جلوگیری
میکند.

 در صورتی که علیرغم وجود مانع ،هنوز احتمال برخورد مواد با کارگر وجود دارد ،ممکن است بهاستفاده از شیلد صورت نیاز داشتهباشید.

• در دس��تگاه برش ،یک مانع ش��فاف تعبیه ش��ده از طریق کنترل مهندسی ،در جلوی قسمت عملیات

برش و خردکنی دستگاه ،میتواند از کارگر در مقابل برخورد با ذرات ریز محافظت کند.

 -با توجه به اینکه میزان بازدهی این مانع به نحوهی تنظیم و جاگذاری آن وابسته است ،هنوز به استفاده

از یک عینک ایمنی نیاز است.

 -گاهی از اوقات ،به استفاده از شیلد صورت هم نیاز میشود.

هر يك از وس��ايل حفاظت چش��م و صورت بايد منطبق با مش��خصات ذكر ش��ده در اس��تاندارد

 ANSI Z87.1نس��خه س��ال  1987يا  1998يا  2003باش��د .در جدول  ،9انواع وس��ایل حفاظتی
چش��موصورت،فهرس��تش��دهاند.
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جدول  -9انواع وسایل حفاظتی چشم و صورت
ﻧﻮ�
ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺟﺸﻢ� ﻛﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ
� �ﻃﺮ�� �� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ�
ﻏﺒﺎ�� ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� � ﺧﻄﺮ��
�ﻳﮕﺮ

ﺗﻮﺻﻴﻒ
• ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� ﺑﺎ ﻗﺎ� �� ﺟﻨﺲ �ﻳﻨﻴﻞ � ﺑﺪﻧﻪ�
ﻧﺮ� � ﻗﺎﺑﻞ ��ﺗﺠﺎ�
• ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﺷﻔﺎ� ﻳﺎ �ﻧﮕﻲ
• ﻗﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺸﺒﻚ� ����� ﻣﻨﻔﺬ ﻳﺎ ﺑﺪ�� ﻣﻨﻔﺬ
ﺗﻬﻮﻳﻪ
• ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� ﺗﻚ ﻟﻨﺰ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ﻃﺒﻲ ﻳﺎ �ﻳﺒﺎﺋﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ� ﺗﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ �� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ �ﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ

 ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ� ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭼﺸﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

• ����� ﻏﻠﻼ� ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� �ﻫﻮﻳﻪ �ﺳﺖ ﻛﻪ
�ﺟﺎ�� ﮔﺮ�� ﻫﻮ� �� ﻣﻲ �ﻫﺪ �ﻣﺎ �� ���� �ﺳﺎ�
ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

• �ﮔﺮ �ﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎ�� �ﺟﻮ� ����� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ
�� ﭼﺸﻢ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮ� �ﻳﺮ� ﮔﺎ� �� ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻋﺒﻮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ�� .ﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ
ﮔﺎ�ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﻛﻞ ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ�
�ﺳﺖ.
 ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ���

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺟﺮﻗﻪ� ﺟﺮ� ﮔﻴﺮ�� ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ
ﻓﻠﺰ�� � �ﺷﻌﻪﻫﺎ� ﻣﻀﺮ

• ﻟﻨﺰ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ� �� ��ﺟﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ�ﺳﻴﻮ� ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺖ

 ﮔﺎﮔﻞ ﺧﺮ� ﻛﻨﻲ/
ﺑﺮﺷﻜﺎ��

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ����
ﻣﻌﻠﻖ)ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ�(

• ﺷﻴﺸﻪ� ﻋﻴﻨﻚ ��ﺗﺎﻳﻲ

 ﮔﺎﮔﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻟﻴﺰ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭼﺸﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻧﻮ�
ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻴﺰ�ﻫﺎ

• ﺷﻴﺸﻪ� ﺷﻔﺎ� ﻣﻔﺎ�� ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎ�
ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ� �ﻧﺤﺼﺎ��
• ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻃﻮ� ﻣﻮ� �ﻳﮋ� ﻟﻴﺰ� � ����
ﺑﻮ�� ��ﻧﺴﻴﺘﻪ �ﭘﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺮ�� ﻟﻴﺰ�
ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﮔﺎﮔﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻟﻴﺰ�
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ادامه جدول 9
ﻧﻮ�
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ
• ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ ��ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮ�� ﻣﺘﻮﺳﻂ ���� ��
ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﺜﻞ:
• ����ﮔﺮ�
• ﻧﺠﺎ��

ﺗﻮﺻﻴﻒ
• ﻗﺎ� ﻫﺎ� �ﻳﻤﻦ
• ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻓﺸﺮ�� ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮ��
• ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺟﺎﻧﺒﻲ � ﻫﻼﻟﻲ
• ﻟﻨﺰﻫﺎ� �ﺻﻼ� �ﻳﺪ )ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ�( �� �ﺳﺘﺮ�

• ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ

ﻋﻴﻨﻚ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﻛﻨﺎ��

• ﺟﺮ� ﮔﻴﺮ�
 ﺑﺎ ﺳﭙﺮ�
ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ��
)* ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ���
ﻋﻴﻨﻜﻬﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
��ﻟﻴﻪ� ﻋﻴﻨﻜﻬﺎ ﻳﺎ
ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪ�
ﺷﻮ�(.

• ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ���ﺗﻲ ﻛﻪ • ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪ� �� ﺗﻮ�� ﺳﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �� ﻃﺮﻓﻴﻦ ���� • ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻮ� ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ )(eye-cup
ﭼﺸﻢ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ � ﻛﻞﺻﻮ��
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ ���� ﭘﺮﺗﺎ� ﺷﺪ��
ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ� ﻓﻠﺰ� � �ﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ
ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ
ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ

• ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
• ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� �� ﺷﻔﺎ� ﻳﺎ �ﻧﮕﻲ �� ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ
ﻛﺮﺑﻨﺎ� ﻳﺎ �ﺳﺘﺎ�
• ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻴﺮﮔﻲ
ﭘﻼ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� ﺑﺎﺷﻨﺪ
• �� �ﻧﺪ���ﻫﺎ� �ﺳﺘﺤﻜﺎ� ﻛﺸﺸﻲ� ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ � ﺣﺮ��� � ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮ�� ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻛﺮ�� �ﺷﻌﻪ ﻧﻮ� ﻣﺨﺘﻠﻒ
• �� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪ���-

ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ��

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ��ﻟﻴﻪ
ﭼﺸﻢ)ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﻮ�
ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎ��� ﻗﺮﻣﺰ�
ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ�� ﭘﺎﺷﺶ
ﻓﻠﺰ � ﺗﺮ�ﺷﻪ ﺳﺮﺑﺎ�� ﻧﺎﺷﻲ ��:
• ﺟﻮﺷﻜﺎ��
• ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎ��
• ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ
• ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪ�� ﺣﻔﺎ�
• ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �
ﺑﺮﺷﻜﺎ�� �ﻛﺴﻲ �ﺳﺘﻴﻠﻦ

• ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼﺳﻲ ﻳﺎ �� ﺟﻨﺲ �ﻟﻴﺎ� �ﻟﻜﺎﻧﻴﺰ�
ﺷﺪ�
• ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ �ﻧﺪ� �� ﻳﺎ �ﻛﻤﻪ��
• ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﻪ� ﻓﻴﻠﺘﺮ � ﺻﻔﺤﻪ� ﭘﻮﺷﺸﻲ )�ﻳﺪ(
• �� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪ���-
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ��ﻟﻴﻪ
ﭼﺸﻢ)ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﺷﻴﻠﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

40

در ش��کل های  11تا  ،14انواع وس��ایل حفاظت چشم و صورت توصیف شده در جدول  ،9نشان داده

شده است.

شكل  -11انواع عينكهاي حفاظتي با يا بدون حفاظ جانبي

شكل  -12انواع گاگل هاي حفاظتي چشم
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شكل  -13انواع شيلدهاي صورت مخصوص كار در محيط داغ

شكل  -14انواع حفاظهاي صورت و چشم مخصوص جوشكاري
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جدول  10ارائهدهندهي راهنمای عمومی جهت انتخاب مناسب حفاظ چشم و صورت در برابر خطرات
قید شده در قسمت “ منبع” میباشد

جدول  - 10انتخاب وسايل حفاظت چشم و صورت
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻄﺮ

���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ��

ﻧﻮ� ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻢ /ﺻﻮ��

ﺿﺮﺑﻪ
ﻗﻠﻢ �ﻧﻲ� ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ� ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺎ��� ﻗﻄﻌﺎ� ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ�� �ﺷﻴﺎ�� ﺗﺮ�ﺷﻪﻫﺎ� ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺎ ﺣﻔﺎ� ﺟﺎﻧﺒﻲ� ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ��
ﺳﺮ�� ﻛﺎ��� ﺣﻜﺎﻛﻲ� ﭘﺮ�ﻛﺮ��� ﺑﺰ��� ����� ﺷﻦ�ﻣﺎﺳﻪ� ﺧﺎ� � ....ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﺪﻳﺪ� �� ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﺑﺮ ��� ﻣﺤﺎﻓﻆ
��ﻟﻴﻪ ﭼﺸﻢ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﺳﻨﺒﺎ��ﻛﺎ���.......
ﮔﺮﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻫﺎ� ﻛﻮ��� �ﻳﺰ� ﻣﺬ���
�ﻳﺨﺘﻪﮔﺮ�� ﻏﻮﻃﻪ��� ﮔﺮ� �
ﺟﻮﺷﻜﺎ��

ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ� ���
ﭘﺎﺷﺶ ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ��
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ��ﺟﻪ ﺣﺮ��� ﺑﺎﻻ

ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ��� ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ﺑﺎ ﺣﻔﺎ�
ﺟﺎﻧﺒﻲ .ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﺪﻳﺪ� �� ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ��� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﻮ�.
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ��� ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ�� �ﻓﻠﻜﺴﻲ )ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﻲ(
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﻮ�� ���� ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ� ﺻﻮ�� �ﻓﻠﻜﺴﻲ

ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

ﭘﺎﺷﺶ
�ﺳﺘﻌﻤﺎ� �ﺳﻴﺪﻫﺎ �ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺴﺖﻫﺎ� ﻣﺤﺮ�

ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� �ﻧﻮ�� ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ � ﭘﻮﺷﺶ� ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺷﺪﻳﺪ�
�� ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﺑﺮ ��� ﻣﺤﺎﻓﻆ ��ﻟﻴﻪ ﭼﺸﻢ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﻮ�.
ﮔﺎﮔﻞ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ﻏﺒﺎ�
ﻧﺠﺎ��� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻛﺎ�� � ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﻛﺎ�� �� ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻏﺒﺎ�

ﻏﺒﺎ� �����ﻫﻨﺪ�

ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� �ﻧﻮ�� ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ � ��ﭘﻮ� ���.

ﻧﻮ� �  /ﻳﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� -ﻗﻮ��ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ�
ﺑﺮﺷﻜﺎ��� ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎ�� ﺳﺨﺖ ﺑﺎ
ﻣﺸﻌﻞ� ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎ�� ﻧﺮ� ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ
ﺧﻴﺮﮔﻲ

ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮ��) �UVﻧﻮ� ﻣﺮﺋﻲ �  (IRﻫﻠﻤﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ��ﺟﻪ
ﻛﺪ���10-14 :
ﮔﺎﮔﻞ ﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ���� .ﺟﻪ
ﻛﺪ��� :ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﮔﺎ�  �4-8ﺑﺮﺷﻜﺎ�� �3-6
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮ��
ﻟﺤﻴﻢﻛﺎ��3-4
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ���� .ﺟﻪ ﻛﺪ���:
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮ��
1/5 -3
ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﺗﻴﺮ� ﻳﺎ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺿﻌﻒ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ

 1-11نکته هايي در مورد جدول انتخاب حفاظ چشمو صورت
 )1باید دقت ش��ود تا احتمال مواجهه با خطرات يكسان يا متعدد ،تشخيص داده شود .بايد حفاظت کافی در
برابر باالترين سطح هريك از خطرات ،تأمين شود .وسايل حفاظت فردي ،حفاظت نامحدود ايجاد نمي كنند.
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 )2عملیاتهای گرم ،ممکن است همراه با تابش هاي نوريباشند .مطابق با استانداردها ،باید در برابر
هر دو نوع خطر (گرما و تابش) حفاظت کافی فراهم شود.

 )3مطابق با اس��تاندارد ،لنزهای فیلتر کننده باید مطابق با الزامات مربوط به ميزان كدورت ذكر ش��ده
در بخش ( WAC296-24 Iجوشکاری) باشند .لنزهاي تيره يا رنگي ،لنزهاي فيلتركننده نيستند مگر
آنكه آنها به اين عنوان نشان گذاري يا تعيين مشخصات شده باشند.

 )4افرادی که بايد از عینک طبی اس��تفاده کنند ،باید به طور مناس��ب هر دو لنزهاي طبي و حفاظتي را
با هم و یا وسیلهی حفاظتی طراحی شده به طور هماهنگ برروی عینک طبی ،بدون ایجاد اختالل در

عملکرد یکدیگر استفاده شوند.

 )5استفادهکنندگان از لنزهای تماسی هم باید در محیطهای خطرناک از وسایل حفاظت مناسب چشم
و صورت استفاده کنند .باید مشخص شود كه محیطهای غبارآلود و /یا داراي عوامل شیمیایی ،ممكن
است خطر اضافي را براي كاربران لنز تماسی ايجاد كند.

 )6باید در اس��تفاده از وس��ایل حفاظتی با قاب فلزی در مناطق حاوی خطر برقگرفتگی ،احتیاط های

الزم اعمال شود.

 )7ش��رایط جوي و تهویه محدود وس��یلهی حفاظتی ،میتواند باعث مه گرفتگي لنزها ش��ود .در این
حالت ،ممکن است كه لنزها بطور مكرر پاك شوند.

 )8هلمت هاي جوشکاری یا شیلدهاي صورت ،باید تنها برروی محافظ اولیه چشم (عینک یا گاگل)
مورد استفاده قرار گیرند.

 )9عینکهای بدون ش��یلد جانبی ،تنها براي حفاظت در برابر خطرات از س��مت جلو کاربرد دارند اما
براي حفاظت چش��م در برابر خطرات ناش��ي از منابع و فرآيندهاي فهرست شده در بخش ًضربه ً قابل
قبول نيستند.

 )10تهوی��ه باید به حد کافی تأمین ش��ود ام��ا از نفوذ مواد به درون وس��یله حفاظتی ،جلوگیری کند.
طراحی و استفاده از حفاظهای چشم و صورت باید با هدف فراهم کردن تهویه کافی و جلوگیری از
نفوذ مواد به داخل وسیلهی حفاظتی ،صورت گیرد.

 )11ميزان حفاظت در برابر تابش نوري بطور مس��تقيم مرتبط با دانسيته لنز فیلتركننده است .نكته  3را
ببينيد .با توجه به نوع وظيفه اي كه فرد انجام مي دهد ،تیرهترین لنز مجاز را انتخاب کنید.

 )12اپراتور ميخ كوب بادي 1و هر کس��ی که در مجاورت او باشد ،بايد از محافظ چشم استفاده کند.
Nail Gun

1

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

44

برای بقیهی افراد يك قانون ساده (سرانگشتي)وجود دارد :هر فردي در فاصله  12فوتي از اپراتور ميخ

كوب بايد از وس��يله حفاظتي چشم استفاده كند .در بخش  Cاستاندارد (WAC 296-155-360 (2

اس��تثنائاً براي ميخ كوبهاي با س��يم (پنس) ظريف ،استفاده از وسايل ايمني محافظ دهان و چانه (مشابه
پوزه بند) نیز الزامي است.

ﺷﻜﻞ  -15ﻧﻤﻮﻧﻪ �� �� ﻫﻠﻤﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

شكل  -15نمونه اي از هلمت جوشكاري
همراه با لنز حفاظتي

ﺷﻜﻞ  -16ﻧﻤﻮﻧﻪ �� �� ﻫﻮ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

شكل  -16نمونه اي از هود جوشكاري همراه
با لنز حفاظتي

شكل  -17نمونه اي از گاگل نوع فنجاني همراه با لنز معمولي و لنز حفاظتي

اطالعات اضافی
• عملیات جوش��کاری میتواند باعث انتش��ار ام��واج فرابنفش و جرقههای خیرهکنندهای ش��ود که

مي تواند به چش��م ها آسيب وارد كند .جوشکاران براي برش��كاري يا جوشكاري اکسیاستیلن الزم
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است كه از گاگل ها يا هود (سربند كامل) حفاظتي داراي لنز فيلتركننده مناسب استفاده كنند.

 برای انتخاب فیلتر مناس��ب وظايف کارگران ،به جدول مربوط به لنزهاي فیلتركننده برای محافظتدر برابر انرژي تابشی مراجعه کنید.

 کارگران هنوز به اس��تفاده از عینک ايمني ،نیاز دارند زیرا زماني كه هود برداش��ته مي ش��ود ،خودکارگر يا كارگران مجاور اغلب عملیات قلم زني را انجام مي دهند.

برخی از شیلدهای صورت ،قابلیت تیرهشدن اتوماتیک و اعمال واکنش در برابرجرقه در زمانی کمتر
از 2میلی ثانیه را دارند.

ش��یلد جوش��کاری ،یک کنترل مهندس��ی مناس��ب برای افراد جوش��کار و افراد مجاور ،میباشد .در
غیراینصورت ممکن است آنها به استفاده از حفاظ چشم نیاز داشتهباشند.

• از مطابق بودن وسایل حفاظتفردی مورد استفاده با استاندارد  ،WAC 296-800-16050اطمینان
حاصل کنید.

• بهیاد داشته باشید مطابق با استاندارد  296-800-150باید امکانات شستشوی اضطراریچشم ،فراهم

شود .تمامی تجهیزات اضطراری ،بايد در محل مناسب به منظور دسترسی راحت در مواقع اضطراری،
تعبیه شوند.

در جداول  11و  12مش��خصات لنزها يا شيش��ه هاي محافظتي در برابر تابش��ها و ليزر ارائه شده است.
البته ش��ايان ذكر اس��ت جداول راهنماي كامل تر اين لنزها در بخش  ،19مربوط به وس��ايل حفاظت
جوشكاري به تفصيل ارائه شده است.

جدول  -11لنزهای فیلترکننده برای حفاظت در برابر انرژيتابشی
1

ﻧﺴﺒﺖ �ﻧﺪ���� �ﻟﻜﺘﺮ�� ﺑﻪ /32
ﻋﻤﻠﻴﺎ�

∗

ﺣﺪ�ﻗﻞ ��ﺟﻪ
ﺷﺪ� ﺟﺮﻳﺎ� ﻗﻮ�

�ﻳﻨﭻ ) 0/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻓﻠﺰ ﻗﻮ�
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

<3
3-5
5-8
>8

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ
ﮔﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ � 1ﺟﻮﺷﻜﺎ��
2
ﻗﻮ� ﺑﺎ �ﻟﻜﺘﺮ�� ﺗﻮ ﭘﻮ���

---

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� ﺑﺎ �ﻟﻜﺘﺮ��
ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎ�

---

ﻛﺪ��� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
<60
60-160
160-250
250-550

7
8
10
11

<60
60-160
160-250
250-550

7
10
10
10

<50

8

Gas Metal Arc Welding
8 Arc Welding 50-150
2
Flux-Cored

150-500

10

ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻮ�

ﺳﺒﻚ

<500

10

ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ�

ﺳﻨﮕﻴﻦ

500-1000

11

<20
20-100

6
8

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� ﭘﻼﺳﻤﺎ

---

1

ﻛﺪ��� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

�ﻳﻨﭻ ) 0/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
<60
<3
60-160
3-5
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻓﻠﺰ ﻗﻮ�
محیط و کار
رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ الزامات ،دستورالعمل و
160-250
5-8
250-550
>8
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ
ادامه جدول 11
ﮔﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻆ � 1ﺟﻮﺷﻜﺎ��
2
ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﭘﻮ���
ﻗﻮ� ﺑﺎ �ﻟﻜﺘﺮ�� ﺗﻮ

--ﻧﺴﺒﺖ �ﻧﺪ���� �ﻟﻜﺘﺮ�� ﺑﻪ /32

1

�ﻳﻨﭻ ) 0/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
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ﺳﻨﮕﻴﻦ
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�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
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ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� ﭘﻼﺳﻤﺎ
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ﻟﺤﻴﻢﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻛﺎ�� ﻧﺮ�
ﻛﺎ���ﻛﺴﻴﮋ�
ﺑﺮﺷﻜﺎ��
ﺳﺨﺖ
ﻟﺤﻴﻢ
ﺳﺒﻚ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ� ﻛﺮﺑﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
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14
8
10
 11ﻛﺪ���
ﺣﺪ�ﻗﻞ∗ ��ﺟﻪ
8--94
105
26
3--143
4
5

Gas Metal Arc Welding
Flux-Cored Arc Welding

* به عنوان يك قانون سرانگش��تي ،با يك درجه تيرگي لنز ،كار ش��روع ش��ود كه آنقدر تيره باش��د كه نتوان

1
2

محدوده جوش را ديد .س��پس به ط��رف لنزهاي با كدورت كمتر رفت كه ديد كاف��ي را براي ديدن محدوده

جوش��كاري فراهم كنند بدون آنكه كمتر از حداقل درجه كدورت الزم باش��ند .در جوش��كاري يا برشكاري
هوا-گاز كه مش��عل يك نور قوي زردي را ايجاد مي كند ،اس��تفاده از لنزهاي فيلتر كننده اي كه خط سديم يا
رنگ زرد را در طيف نور مرئي جذب مي كند ،مطلوب است.

** اي��ن مقادي��ر در جائي كه قوس واقعي بطور ش��فاف ديده مي ش��ود ،بكار مي روند .تجربه نش��ان داده كه
Gas Metal
قرار Arc
Welding
گيرند.
فيلترهاي ضعيف تر ممكن است در زماني كه قوس توسط محل كار پنهان شده ،مورد استفاده
Flux-Cored Arc Welding

1
2
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جدول  -12انتخاب شیشه ایمن در برابر لیزر
ﺷﺪ�� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ��ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺗﻮ�� CW

)(w/cm2

��ﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮ��)(O.D.

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ

5
6
7
8

105
106
107
108

10-2
10-1
1
10

 2-11عوامل سهيم در آسيب چشم
• عدم استفاده از حفاظ چشم

اداره آمار كار )BLS( 1آمريكا گزارش كرده كه تقريباً  3مورد از هر  5كارگر ( 60درصد) كه چشم
آنها آسيب ديده ،در زمان حادثه از وسايل محفاظت چشم استفاده نكرده اند.

• استفاده از حفاظ نامناسب چشم براي شغل مربوطه

حدود  40درصد از كارگران آسيب ديده از عينكها بدون حفاظ (شيلد) جانبي استفاده كرده اند .البته

هن��وز برخي از صدمات ممكن اس��ت رخ دهد حتي زماني كه از عينكه��اي فنجاني يا با حفاظ تخت
جانبي استفاده مي شود .گاگل هاي كام ً
ال فيت ،حفاظت كاملي را ايجاد مي كنند و براي محافظت از
خطرات مايعات شيميائي بايد مورد استفاده قرار گيرند.

• ذرات پرتاب شده

 BLSگزارش كرده كه علت  70درصد از آس��يبهاي چش��مي در محيط كار ناشي از برخورد ذرات

پرتاب شده يا سقوط اشياء بوده است .كارگران آسيب ديده آسيب ديده برآورد كرده اند كه نزديك

 60درصد از اشياء كوچكتر از سر سوزن بوده اند.

تماس با مواد شيميائي مي تواند باعث حدود  20درصد از آسيبهاي چشمي شود .حوادث ديگر توسط
نوسان اشياء از يك حالت ثابت يا بسته ايجاده شده اند مثل تنه درخت ،طنابها ،و زنجيرها يا ابزاري كه
به چشم كارگران در حين استفاده از آنها ،برخورد كرده است.

بيشتر حوادث كجا رخ مي دهند؟

• كار با تجهيزات صنعتي يا كارهاي دستي

مخاطرات بالقوه آس��يب چش��مي مي تواند تقريباً در هر صنعتي باشد اما  BLSگزارش كرده كه بيش
Bureau of Labor Statics
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از  40درصد صمات رخ داده براي كارگران درگير در كارهاي دستي مثل مكانيك ها ،تعميركارها،
نجارها و لوله كش ها رخ داده است .بيش از يك سوم كارگران آسيب ديده مونتاژكار ،سنگ زن يا
اپراتور دستگاه سنگ سمباده بودند .معموالً  20درصد كارگران از آسيب هاي چشمي رنج مي برند.

 -12حفاظ دست و بازو

اگر نتايج ارزيابي خطر يك محيط مؤيد وجود مخاطرات ش��غلي براي دست و بازوي كارگران است
ك��ه با اقدامات مهندس��ي و اجرائی قابل حذف يا كاهش نيس��تند ،كارفرما بايد ضمن تأمين وس��ايل

حفاظت از دست و بازو ،از كاربرد صحيح آنها نيز مطمئن شود.
 1-12مخاطرات نيازمند حفاظت دست و بازو

اگر کارگران بهطور قطعی یا احتمالی در معرض خطرات دارای پتانسیل آسیبرسانی به دست باشند،
باید برای آنها وسایل حفاظت از دست را فراهم کرد .خطراتی همچون:

ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �� ﻣﻌﺮ� ﺧﻄﺮ�� ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
• برش ،پارگی یا خراش شدید
ﻴﺐ�ﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ �ﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�� �ﻧﻬﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� �ﺳﺖ ��
ﻫﻤﭽﻮ� :سوراخ شدن
•
ﻫﻢ ﻛﺮ� .ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ

سوختگی حرارتی
• ﺑﺮ�� ﭘﺎ�ﮔﻲ ﻳﺎ •
ﺧﺮ�� ﺷﺪﻳﺪ
•

ﺳﻮ��� ﺷﺪ�

• گرمای بیش از حد

• ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺣﺮ��ﺗﻲ• خطرات شیمیایی

• ﮔﺮﻣﺎ� ﺑﻴﺶ �� ﺣﺪ -جذب مواد شیمیایی مضر

• ﺧﻄﺮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺟﺬ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲتاولزدگی ،تحریک (سوزش)
 ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ - -ﺗﺎ����ﮔﻲ� ﺗﺤﺮﻳﻚ )ﺳﻮ��(

 -سوختگی شیمیایی

ش��ما باید ،فعالیتهای کاری کارگر را به دقت
مورد بررسی قرار دهید تا بهترین و مناسبترین

وس��ایله حفاظت فردی مورد نی��از کارگر را بر
اساس شرايط زير انتخاب کنيد:.

• درجهمهارت مورد نیاز

• طول دستکش براساس خطر

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ�
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ � ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ �ﻧﺘﺨﺎ� ﻛﻨﻴ
•

��ﺟﻪﻣﻬﺎ

•

ﻃﻮ� �ﺳﺘ

•

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻴ

•

ﻃﻮ� ﻋﻤﺮ
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ�

• ﻣﻴﺰ�� ﺳﻬ
�� ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮ�� ﺣﻔ
C 296-800-16065
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• قابلیت فیزیکی مورد نیاز (میزان قدرت کشش دستکش)

• طول عمر دستکش (كوتاه ترين زمان نشتي) در اثر مواجهه با ترکیبات شیمیایی

• ميزان سهولت بیرونآوردن دستكش بدون آلوده شدن کاربر از منطبق بودن حفاظهای دست و بازو
مورد استفاده با الزامات  ،WAC 296-800-16065اطمینان حاصل شود.

ﺧﻄﺮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
خطرات شیمیایی
اعضایﺗﻤﺎ�
ﻣﻌﺮ� ﺧﻄﺮ
ویژه�ﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺶ��
بدن،ﺑﺎدر
ﺑﺪ��از��دیگر
�ﻋﻀﺎ�بیش
دست ما
�ﺳﺖ ﻣﺎطور
ﺑﻪ ﻃﻮ� �ﻳﮋ� به
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎ
معرضﺷﺪخطر تماس با ترکیبات شیمیایی میباشد.

هیچ دستکش��ی نمیتواند حفاظت کافی از دس��ت

را در برابرتمامی خط��رات بالق��وه فراه��م کند اما
بطور معمول دس��تکشهايی هستند كه حفاظت از

ش “مقاوم در
دس��تها را در برابر بس��یاری از مواد شیمیایی تأمين مي كنند( .به طور معمول ،هر دستک 
برابر مواد شیمایی” ،میتواند برای پودرهای خشک ،مورد استفاده قرار گیرد).

با توجه به موارد ذكر ش��ده ،انتخاب مناس��ب ترين دس��تکش برای كاربردي خاص ،نکتهی حائز اهمیتی

میباشد.

در هنگام انتخاب دس��تکشها ب��راي حفاظت در برابر خطرات مواد ش��يميائي ،باید موارد زیر ،مورد
توجه قرار گيرد:

• انتخاب مناسب ترين نوع دستکش برای يك کاربرد ویژه

• تعیین خواص سمی ماده(مواد) شیمیایی به خصوص قابليت ماده شيميائي براي ايجاد اثرات موضعي
بر روي پوست و يا عبور از پوست و ايجاد اثرات سیستمیک

• تعیین مدت زمان استفاده از دستكش

• اطمينان از اينكه كارگران قادرند دستكش را طوري درآورند كه از آلودگي پوست جلوگيري نمايند.
• مشخص نمودن اينكه آيا دستكش مي تواند دوباره استفاده شود.

قبل از كار با هرگونه ماده شیمیایی ،دستورالعمل و هشدارهای قیدشده در برچسب ظروف آنها و برگه داده
هاي ايمني مواد شيميائي ( )MSDSآنها ،مطالعه شود .انواع دستکش حفاظتی متناسب با آن ماده اغلب
در قس��مت وس��ایلحفاظتفردی برچسب و  MSDSآنها ،ليست شده است .اين مورد را با تأمين كننده
وسايل حفاظت فردي خود چك كنيد تا مطمئن شويد ليست مربوطه صحیح و موجود است.
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تا چهمدت میتوان از دستکشها استفاده کرد؟
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺲ ﻛﺮ�� ﻳﺎ ﻧﻔﻮ� �� ��ﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ �ﺳﺘﻜﺶ� �ﻧﻬﺎ ��

موادش��یمیایی در نهایت با خيس كردن يا نفوذ از
1

ﻦ ﺧﻮ�ﻫﻨﺪ ﻛﺮ� .ﻧﺮ� ﺗﺮ��� ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪ� �ﻣﺎﻧﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ

خواهند
آنه��ا را
ناایمنﻳﻚ ����
ﺷﻮ�.
دس��تكش�،ﺷﺒﺎ�
مصالحﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ�
داخل ﻣﻮ��
ﺺ )�ﺳﺘﻜﺶ( ﺑﺎ ﺟﺬ�
1
2
كه
مدتﻳﺎزماني
نرخ تراوش
ﺳﺘﻔﺎ��� �ﻳﮕﺮ �� ﻣﻮ��ك��رد.
بيانگرﻧﻔﻮ�
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ� ﻧﺮ�
ﻣﺨﺎﻃﺮ��
اس��ت ﻛﻪ
ﻋﺒﻮ� �ﺳﺖ�

مواد
)ﻫﺎ�(جذب
(دس��تكش) با
ﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮ� ﻳﻚ ﻣﺎ��يك
�ﺳﺘﻜﺶ
مش��خص��ﺧﻞ ﻻﻳﻪ
جس��مﻣﺸﺨﺺ ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ �ﺳﺖ.

ش��يميائي ،اشباع ش��ود .یک واژه مورداستفادهی
دیگر در مورد مخاطرات ش��يميائي ،نرخ نفوذ 2يا

عبور است ،که نشانگر سرعت عبور يك ماده شيميائي مشخص از داخل اليه (هاي) دستكش تا تماس
با پوست است.

دس��تكش ها مي توانند به طور ايمن استفاده شوند اگر نوع کاربرد ،ضخامت ،نرخ تراوش و مدت زمان
اس��تفاده از آنها ،مشخص باشد .توليد یا تامینکنندهی وسایلحفاظتفردی ،منابع خوبی برای آگاهی از

تعیین نوع دستکش مناسب براي حفاظت در برابر مواد شیمیایی خاص ،هستند .با آنها بطور نزديك براي
انتخاب حفاظ مناسب دست بر اساس ارزيابي از مشخصات عملكردي* حفاظ دست ،همكاري كنيد.
* اين مش��خصات عملکردی دستکش براساس آزمونهای اس��تاندارد ،سنجش میشود .قبل از خرید
دستکش ،مدارک نشان دهنده اينكه دستكش ها داراي استانداردهاي تست مربوط به خطرات مربوطه
را دارا هستند ،درخواست کنید .مشخصات حفاظتی دستکشها را با خطرات مدنظر ،تطبيق دهيد.

يك مالحظه مهم اين اس��ت كه در موارد خاص در طي مدتي كه مش��خصات عملكردي دستكش ها

قابل قبول هستند ،استفاده از دستكش هاي ارزان و تعويض آنها از لحاظ هزينه اثربخش تر از استفاده
مجدد از انواع گران قيمت تر باشد.

کارکردن با ابزار و ماشینآالت
در هنگام کارکردن با ابزار و ماش��ين آالت بايد توجه ويژه اي به حفاظت دس��تان خود داش��ته باشيد.
ابزار يا ماشين االت برقي بايد داراي حفاظ نصب شده يا تعبيه شده در طرح خودشان براي جلوگیری

از تماس دس��ت با قس��متهای خطرن��اک مثل :نقطهعملی��ات ،مدار برق یا دیگ��ر اجزای متحرک،
Permeation Rate
Penetration Rate

1
2
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داشته باش��ند .به منظور جلوگیری از ایجاد جراحت دس��تها در اثر تماس با قس��متهای متحرک ،از
موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

• اطمينان از اينكه حفاظ ها همواره در جای خود بوده واز آنها استفاده میشود.

• هميشه قبل ازشروع تعمیرات ،از قفلبودن ابزار یا ماشینآالت و همچنین قط ع برق آنها ،مطمئن شويد.
• دستگاه طوري اصالح شود كه بدونحفاظ ،كار نكند.

• در اطراف دس��تگاه يا قطعات متحرك مثل مته ها ،آس��یاب ها ،دستگاه هايتراش و سنگ زن ها،
دستکش ها را نپوشيد.

• هرگز دستكش ها را در اطراف اره هاي برقي يا ابزارهاي با لبه دندانه دار یا هر ابزار برقي که توانایی
گرفتن و گيرانداختن دستکش را دارند ،نپوشيد.

• درصورت نیاز ،از حفاظهای بازو(محافظ بازو) که از همان جنس دس��تكش س��اخته ش��ده و تمام

قسمتهای ساقدست و بازو را پوشش می دهد ،استفاده کنید.

• در صورت نیاز از جليقه هاي محافظ ،1که پوشاننده قفسهی سینه و شکم باشد ،استفاده کنید.
 2-12انواع دستکشهای حفاظتی متداول

دس��تكش هاي حفاظتي از لحاظ جنس و نوع حفاظتي كه براي دس��ت تأمي��ن مي كنند به گروههاي
مختلفي طبقه بندي مي ش��وند .در اين زمينه اطالعات ارائه ش��ده در جدول  ،13راهنماي مناس��ب و
جامعي براي طبقه بندي انواع دس��تکشهای محافظ ش��غلی متداول و انواع خطراتی که دس��تكش ها
قابليت حفاظت در برابر آنها را دارند ،ارائه نموده است.

از لحاظ اندازه ،حفاظ هاي دست و بازو به  4گروه طبقه بندي مي شوند كه عبارتند از:

• دستكش ها -فقط براي حفاظت دست

• دستكش با سر آستين -براي حفاظت دست و مچ

• دستكش هاي بلند/آستين دار -براي حفاظت دست ،مچ و بخشي از ساعد

• حفاظت بازو/ساعد -براي حفاظت كل يا بخشي از ساعد و يا بادامه جدول 13

Torso Protectors

1
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جدول  -13طبقه بندي انواع دستكش هاي حفاظتي بر اساس نوع خطرات
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ

�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﭼﺮﻣﻲ

ﻛﺎ�ﺑﺮ�� /ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
• ﺟﺮﻗﻪ

• ﺟﻮﺷﻜﺎ��

• ﮔﺮﻣﺎ� ﻣﺘﻮﺳﻂ

• �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﺗﺠﻴﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
ﻳﻚ �ﺳﺘﺮ ﻋﺎﻳﻖ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�

• ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ
• ﺗﺮ�ﺷﻪ ﻫﺎ
• ����� ﻛﺮ�� �ﺷﻴﺎ� ﺳﺨﺖ
• ﻋﺎﻳﻖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ

�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ�
�ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ

• ﺑﻪﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎ�� ﺳﻴﻨﺘﺘﻴﻚ �� ��ﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎ� ﺧﻮ� �ﺳﺖ
• ﮔﺮﻣﺎ � ﺳﺮﻣﺎ

�ﻟﻴﺎ� ���ﻣﻴﺪ

• ﻏﺎﻟﺒﺎ �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻣﺬ��� ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ﻛﺎ�
�� ﻛﻮ�� � �ﻳﺨﺘﻪﮔﺮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�

�� ﺟﻨﺲ ﻣﻮ�� ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ� ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻣﻲﺷﻮ�

• ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ � ﺑﺮ�
• ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ � ﺧﺮ�ﺷﻲ ﻫﺎ

ﺗﻮ�� ﻓﻠﺰ�

ﻏﺎﻟﺒﺎ �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﺑﺰ�� ﺑﺮﻧﺪ� � ﻳﺎ �ﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﻧﻮ�ﺗﻴﺰ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﻣﻲﮔﻴﺮ�

• ﮔﺮﻣﺎ � ﺳﺮﻣﺎ
• ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ � ﺑﺮ�
�ﻳﮕﺮ ﻣﻮ�� ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ

• ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺳﻴﺪﻫﺎ� �ﻗﻴﻖ ﻣﻘﺎ��
ﺑﺎﺷﺪ) �ﻣﺎ ﻧﻪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮﻗﻠﻴﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻼ�ﻫﺎ(

��ﺟﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮ� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ﭼﻨﮕﺶ ﺑﻬﺘﺮ� �� ﻫﻨﮕﺎ�
ﺗﻜﺎ� ﺑﺎ �ﺷﻴﺎ� ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﺑﻜﺎ� ﻣﻲ���� .ﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ��
�ﺳﺖﻫﺎ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ � ﺳﺮﻣﺎ� ﻣﻌﺘﺪ� ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻛﻨﺪ

ﺧﺎ�� ﺗﺮ�ﺷﻪ ﻫﺎ� ﻋﺮ� ﺳﻮ� ﺷﺪ�� ﺧﺮ��

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻧﻤﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻮ��
ﺳﺨﺖ� ﻧﻮ�ﺗﻴﺰ � ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ

 -ﭘﺎ�ﭼﻪ �� ��ﻛﺶ ���

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻟﻐﺰ� �ﺳﺖ

ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ

ﺣﻤﻞ � :ﺟﺮ� ﻃﻨﺎ� ﺳﻴﻤﻲ� ﻇﺮ�� ﻣﻮ�� ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ �
ﻏﻴﺮ� �� .ﺟﻨﺲ ﻛﺘﺎ� ﭘﺸﻤﻲ ﻛﻪ �� ﻳﻚ ﻃﺮ� ﭘﺮ����
�ﺳﺖ � �� ﻃﺮ� �ﻳﮕﺮ )ﺑﻲ ﭘﺮ�( ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ��ﻛﺶ
ﻛﺎ�ﺑﺮ�� /ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
ﺷﺪ� �ﺳﺖ

�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﭘﺎ�ﺟﻪ��
ﺳﺎ�� ﻳﺎ ﭘﺎ�ﭼﻪ ��
��ﻛﺶ ���

 -ﭘﺎ�ﭼﻪ��

�ﺳﺘﻜﺶ ﻣﻘﺎ�� ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎ� � ﻣﻮ��
∗

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺗﻴﻞ)ﺑﻮﺗﻴﻞ ��ﺑﺮ(

ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ� ﺗﺤﺮﻳﻚ � ��ﻣﺎﺗﻴﺖ �� �ﺛﺮﺗﻤﺎ� ﺑﺎ
��ﻏﻦ ﻫﺎ� ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ� ﺣﻼﻟﻬﺎ � �ﻳﮕﺮ ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ �ﻳﺴﻚ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮ� � �ﻳﮕﺮ ﻣﻮ�� ﺑﺎﻟﻘﻮ� ﻋﻔﻮﻧﺖ ��
ﻣﻲﺷﻮ�.
�ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ� �ﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ� �ﺳﻴﺪ
ﻫﻴﺪ��ﻓﻠﺌﻮ�ﻳﻚ� �ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺨﺎ� ﻗﺮﻣﺰ�
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ� ﻣﻮﺷﻚ � ﭘﺮ�ﻛﺴﺪ� ﻧﻔﻮ�ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� ﺑﺎﻻ
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﺑﺨﺎ� �� .ﻣﻘﺎ��
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ � ﺧﻮ�ﻧﺪﮔﻲ ���� ﻣﻘﺎ��
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ

ﺣﻔﻆ �ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ� �� �ﻣﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ
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ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ

�ﺳﺘﻜﺶ ﻣﻘﺎ�� ��
ﻣﻮ��
ادامهﻣﺎﻳﻌﺎ� �
ﺑﺮ�ﺑﺮ
جدول 13
∗
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ

�ﺳﺘﻜﺶ ﻣﻘﺎ�� ��
ﻻﺳﺘﻴﻚ � ﻣﻮ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎ�
ﺑﻮﺗﻴﻞ
∗

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
)ﺑﻮﺗﻴﻞ ��ﺑﺮ(

 ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺗﻴﻞﻻﺗﻜﺲ ��ﺑﺮ(
 )ﺑﻮﺗﻴﻞﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﻻﺳﺘﻴﻚ

 ﻧﺌﻮﭘﺮ� ﻻﺗﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻻﺳﺘﻴﻚ
 -ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

ﻛﺎ�ﺑﺮ�� /ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ� ﺗﺤﺮﻳﻚ � ��ﻣﺎﺗﻴﺖ �� �ﺛﺮﺗﻤﺎ� ﺑﺎ
��ﻏﻦ ﻫﺎ� ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ� ﺣﻼﻟﻬﺎ � �ﻳﮕﺮ ﻣﻮ��
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ �ﻳﺴﻚ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮ� � �ﻳﮕﺮ ﻣﻮ�� ﺑﺎﻟﻘﻮ� ﻋﻔﻮﻧﺖ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻣﻲﺷﻮ�.
�ﺛﺮﺗﻤﺎ� ﺑﺎ
�ﺳﻴﺪ� ﺳ��ﻣﺎﺗﻴﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ�
ﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ����ﺳﻴﺪ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ�
�ﺳﻴﺪ
ﻣﻮ��
�ﻳﮕﺮ
�
ﺣﻼﻟﻬﺎ
�
ﻫﺎ
ﮔﺮﻳﺲ
�
ﻫﺎ
��ﻏﻦ
ﻫﻴﺪ��ﻓﻠﺌﻮ�ﻳﻚ� �ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺨﺎ� ﻗﺮﻣﺰ�
ﻛﺎﻫﺶ �ﻳﺴﻚ
ﻣﻮﺷﻚ �ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺎ�ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.
ﻧﻔﻮ�ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� ﺑﺎﻻ
ﭘﺮ�ﻛﺴﺪ�
ﺳﻮﺧﺖ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ��
ﺑﺎﻟﻘﻮ�
ﻣﻮ���ﻳﮕﺮ ﻣﻮ��
ﺧﻮ� �
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ
ﻣﻘﺎ��
ﺑﺨﺎ� ��.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺎﮔﺎ�ﻫﺎ�
��
ﺷﻮ�� .ﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ � ﺧﻮ�ﻧﺪﮔﻲ ���� ﻣﻘﺎ��
ﻣﻲﺑﺮ�ﺑﺮ
��

ﻛﺎ�ﺑﺮ�� /ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
ﺣﻔﻆ �ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ� �� �ﻣﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ

��
ﺳﺎﻳﺶ�ﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ� �ﺳﻴﺪ
�ﺳﻴﺪﺑﺮ�ﺑﺮﻧﻴﺘﺮﻳﻚ�
ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖﻗﺮﻣﺰ�
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺨﺎ�
ﻣﻨﻈﻮ�� �ﺳﻴﺪ
ﻫﻴﺪ��ﻓﻠﺌﻮ�ﻳﻚ
ﻛﺎ���
ﺳﺎﻳﺶ ��
ﻣﻘﺎ�� ﺑﻪ
�ﻏﻠﺐ ﺑﺎﻻ
ﻧﻔﻮ�ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ�
ﻣﻮﺷﻚ �
ﭘﺮ�ﻛﺴﺪ� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻛﺎ�� .ﻣﻘﺎ��
ﻫﺎ��ﺻﻴﻘﻞ
ﺳﻮﺧﺖ�ﻧﻲ
ﺳﻨﮓ
��� .ﻣﻘﺎ��
ﻗﻠﻴﺎﻫﺎ�ﺑﺨﺎ�
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �
ﮔﺎ�ﻫﺎ��ﺑﻲﻣﻮ��
��
ﻧﻤﻚﻫﺎ
�ﺳﻴﺪﻫﺎ�
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻫﺎ�
ﻣﺤﻠﻮ�
ﻫﺎ �ﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ � ﺧﻮ�ﻧﺪﮔﻲ ���� ﻣﻘﺎ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ
��
ﻛﺘﻮ�
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ��ﺣﺖ � �ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ� .ﻳﺠﺎ� ��ﻛﻨﺶ
ﻫﺎ� �ﻟﺮ�ﻳﻚ �� ﺑﺮﺧﻲ �� �ﻓﺮ�� )�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ�
ﻫﺎﻳﭙﻮ�ﻟﺮ�ﻧﻴﻚ� �ﺳﺘﺮ� ﻫﺎ� �ﺳﺘﻜﺶ� � �ﺳﺘﻜﺶ
ﻫﺎ� ﺑﺎ ﺑﺪ�� ﭘﻮ��� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ� �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(

ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ﻛﺎ���
ﺳﺎﻳﺶ ��
ﻣﻘﺎ��
�ﺳﻴﺪﻫﺎ�
ﻨﺰﻳﻦ� �ﻟﻜﻞﻫﺎ�
ﻣﻨﻈﻮ�ﻟﻴﻜﻲ� ﺑ
ﺳﻴﺎﻻ�ﺑﻪﻫﻴﺪ��
ﻗﻠﻴﺎﻫﺎ�ﺻﻴﻘﻞﻛﺎ�� .ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻏﻠﺐ
ﺳﻨﮓ�ﻧﻲ
�ﻟﻲ �
ﻣﺤﻠﻮ� ﻫﺎ� �ﺑﻲ �ﺳﻴﺪﻫﺎ� ﻗﻠﻴﺎﻫﺎ� ﻧﻤﻚﻫﺎ �
ﺣﻼﻟﻬﺎ� ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ� ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ�
ﻛﺘﻮ�ﻫﺎ
ﺳﻮ���ﺷﺪ�� ﮔﻴﺮ ﻛﺮ�� � ﭘﺎ�ﮔﻲ

�ﻧﮕﺸﺘﺎ�� �ﻳﺠﺎ�
�ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ.
��ﺣﺖ �
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
��ﻛﻨﺶ�
��ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ
ﭼﺎﺑﻜﻲ
ﭘﻮﺷﻴﺪ�ﺧﻮ��
�ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ�
ﭘﺎ�ﮔﻲ �� �ﻓﺮ�� )�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ�
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ
�ﻟﺮ�ﻳﻚ ��
ﻫﺎ�
ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ��
ﻫﺎﻳﭙﻮ�ﻟﺮ�ﻧﻴﻚ� �ﺳﺘﺮ� ﻫﺎ� �ﺳﺘﻜﺶ� � �ﺳﺘﻜﺶ
�ﺳﺘﺤﻜﺎ��
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ �
ﭘﻮ���ﺑﻪ ﻣﻬﺎ���
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ
�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ�
ﺑﺮ�� ﺑﺎ ﺑﺪ��
ﻫﺎ�
ﻧﻴﺎ� ���ﻧﺪ.

ﺣﻔﻆ �ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ� �� �ﻣﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ

ﻧﺌﻮﭘﺮ�های مقاوم در برابر موادشیمیایی .این دستکشها ممکن است از جنس الستیک ،نئوپرن ،پلیونیلالکل یا ونیل
*دستکش
ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﭘﺎ�ﮔﻲ
�ﻟﻲ � ﻗﻠﻴﺎﻫﺎ
س��اخته شوند.این دس��تکشها از دس��ت ها در برابرمواد خورنده ،روغن ها و حاللها محافظت میکنند.در هنگام انتخاب
�ﺳﺘﺤﻜﺎ��دار
دست �دستكش
بخصوص اگر
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲشود
مشورت
تولیدکننده اين
شیمیایی  ،با
دستکشهای مقاوم در برابر مواد
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎ���
ﺳﺎﻳﺶ�دست كشهاﺑﺮ��
ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺣﻼﻟﻬﺎ� ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ�
 ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﻞﺳﻮ���شود.
غوطهور مي
در مواد شيميائي
ﻧﻴﺎ� ���ﻧﺪ.
ﺷﺪ�� ﮔﻴﺮ ﻛﺮ�� � ﭘﺎ�ﮔﻲ
ﺳﻴﺎﻻ� ﻫﻴﺪ��ﻟﻴﻜﻲ� ﺑﻨﺰﻳﻦ� �ﻟﻜﻞﻫﺎ� �ﺳﻴﺪﻫﺎ�

�ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ� ﺧﻮ�� ﭼﺎﺑﻜﻲ �ﻧﮕﺸﺘﺎ�� ��ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ �

جدول  14به عنوان يك راهنما براي انتخاب انواع دستكش هاي مقاوم در برابر مواد شيميائي است كه
مي تواند براي انتخاب مناسب ترين نوع دستكش مورد استفاده قرار گيرد .كدبندي انواع دستكش ها
به شرح زير است:

خ خ :خيلي خوب

خ :خوب

م :متوسط

ض :ضعيف
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جدول  -14راهنماي انتخاب دستكش مناسب مقاوم در برابر مواد شيميائي
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ
ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﻧﺌﻮﭘﺮ�

ﻻﺗﻜﺲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ

ﺑﻮﺗﻴﻞ

ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

�ﺳﺘﺎﻟﺪﺋﻴﺪ∗

��

�

��

�

�ﺳﻴﺪ �ﺳﺘﻴﻚ

��

��

��

��

�

��

��

�

��

��

��

��

�ﻣﻲ �ﺳﺘﺎ�∗

�

�

�

�

�ﻧﻴﻠﻴﻦ

�

�

�

�

ﺑﻨﺰ�ﻟﺪﺋﻴﺪ∗

�

�

�

�

ﺑﻨﺰ�∗

�

�

�

�

ﺑﻮﺗﻴﻞ �ﺳﺘﺎ�

�

�

�

�

ﺑﻮﺗﻴﻞ �ﻟﻜﻞ

��

��

��

��

�� ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

�

�

�

�

ﺗﺘﺮ� ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ∗

�

�

�

�

��ﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ

�

�

�

��

ﻛﻠﺮ�ﺑﻨﺰ�∗

�

�

�

�

ﻛﻠﺮ�ﻓﺮ�∗

�

�

�

�

ﻛﻠﺮ�ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻛﺮ�ﻣﻴﻚ )(%50

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ )(%10

�ﺳﺘﻮ�∗
ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻴﺪ �ﻣﻮﻧﻴﻮ�

��

��

��

��

ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰ�ﻧﻮ�

�

�

�

��

�� ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻓﺘﺎﻻ�∗

�

�

�

�

ﺳﻮﺧﺖ �ﻳﺰ�

�

�

�

��

�� �ﻳﺰ�ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮ�

�

�

�

�

�� ﻣﺘﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎﻣﻴﺪ

�

�

�

�

�� �ﻛﺘﻴﻞ ﻓﺘﺎﻻ�

�

�

�

��

�� �ﻛﺴﺎ�

��

�

�

�

��ﻳﻦ ﻫﺎ� �ﭘﻮﻛﺴﻲ� ﺧﺸﻚ

��

��

��

��
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ادامه جدول 14
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ
ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﻧﺌﻮﭘﺮ�

ﻻﺗﻜﺲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ

ﺑﻮﺗﻴﻞ

ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

�

�

�

�

�ﺗﻴﻞ �ﻟﻜﻞ

��

��

��

��

�ﺗﻴﻞ �ﺗﺮ∗

��

�

��

�

�

�

�

�

��

��

��

��

ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ

��

��

��

��

�ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ

��

��

��

��

ﻓﺮﺋﻮ� 11

�

�

�

�

ﻓﺮﺋﻮ� 12

�

�

�

�

ﻓﺮﺋﻮ� 21

�

�

�

�

ﻓﺮﺋﻮ� 22

�

�

�

�

ﻓﻮﻓﻮ���∗

�

�

�

�

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﺮ� ���

�

�

�

��

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺪ�� ﺳﺮ�

�ﺗﻴﻞ �ﺳﺘﺎ�∗

�� ﻛﻠﺮﻳﺪ �ﺗﻴﻠﻦ∗
�ﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮ�

�

�

�

��

��

��

��

��

ﻫﮕﺰ��

�

�

�

�

ﻫﻴﺪ���ﻳﻦ )(%65

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪ��ﻛﻠﺮﻳﻚ

��

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪ��ﻓﻠﻮ�ﻳﻚ )(%48

��

�

�

�

ﭘﺮ�ﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪ���� )(%30

�

�

�

�

ﻫﻴﺪ��ﻛﻴﻨﻮ�

�

�

�

�

�ﻳﺰ��ﻛﺘﺎ�

ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ

�

�

�

��

ﻛﺮ���

��

�

�

��

ﻛﺘﻮ� ﻫﺎ

�

��

��

�

ﺗﻴﻨﺮﻫﺎ� �ﻧﮓ )ﻻﻛﻲ(

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ )(%85

��

��

��

��
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ادامه جدول 14
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ
ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﺑﻮﺗﻴﻞ

ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

ﻧﺌﻮﭘﺮ�

ﻻﺗﻜﺲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ

��
�

�ﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ )(%36

��

�

��

�ﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻚ

��

�

�

��ﻏﻦ ﺑﺰ��

��

�

�

��

�ﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﺌﻴﻚ

��

��

��

��

ﻣﺘﻴﻞ �ﻟﻜﻞ

��

��

��

��

ﻣﺘﻴﻞ �ﻣﻴﻦ

�

�

�

�

ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺮﻣﻴﺪ

�

�

�

�

ﻣﺘﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ∗

�

�

�

�

ﻣﺘﻴﻞ �ﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮ�∗

�

�

��

�

ﻣﺘﻴﻞ �ﻳﺰ�ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮ�∗

�

�

��

�

ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺖ �ﻛﺮﻳﻼ�

�

�

��

�

ﻣﻮﻧﻮ �ﺗﺎﻧﻮ� �ﻣﻴﻦ

��

�

��

��

ﻣﻮ�ﻓﻮﻟﻴﻦ

��

��

��

�

�

�

�

�

ﻧﻔﺘﺎﻫﺎ� �ﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ

��

�

�

��

ﻧﻔﺘﺎﻫﺎ� ���ﻣﺎﺗﻴﻚ

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ∗

�

�

�

�

�

�

�

�

ﻧﻴﺘﺮ�ﻣﺘﺎ� )∗(%95/5

�

�

�

�

ﻧﻴﺘﺮ�ﭘﺮ�ﭘﺎ� )(%95/5

�

�

�

�

�ﻛﺘﻴﻞ �ﻟﻜﻞ

��

��

��

��

�ﺳﻴﺪ ��ﻟﺌﻴﻚ

��

�

�

��

�ﺳﻴﺪ �ﮔﺰ�ﻟﻴﻚ

��

��

��

��

�ﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ

��

��

��

��

�ﺳﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ )(%60

��

�

�

�

ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ

�ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ� ﺑﺎ ﺑﺨﺎ�
ﺳﻔﻴﺪ � ﻗﺮﻣﺰ
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ادامه جدول 14
ﻧﻮ� �ﺳﺘﻜﺶ
ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﻧﺌﻮﭘﺮ�

ﻻﺗﻜﺲ ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﻚ

ﺑﻮﺗﻴﻞ

ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

ﭘﺮﻛﻠﺮ� �ﺗﻴﻠﻦ

�

�

�

�

ﻣﻮ�� ﺗﻘﻄﻴﺮ� ﻧﻔﺖ )ﻧﻔﺘﺎ(

�

�

�

��

ﻓﻨﻮ�

��

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ

��

�

��

��

ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

��

��

��

��

ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ �ﺳﺘﺎ�

�

�

�

�

ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ �ﻟﻜﻞ

��

��

��

��

ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ �ﻟﻜﻞ )�ﻳﺰ�(

��

��

��

��

ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻢ

��

��

��

��

�ﺳﺘﺎﻳﺮ�

�

�

�

�

�ﺳﺘﺎﻳﺮ� )(%100

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ

�

�

�

�

�ﺳﻴﺪ ﺗﺎﻧﻴﻚ )(65

��

��

��

��

ﺗﺘﺮ� ﻫﻴﺪ�� ﻓﻮ���

�

�

�

�

ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ∗

�

�

�

�

ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ �� �ﻳﺰ� ﺳﻴﺎﻧﺎ�

�

�

�

�

ﺗﺮ� ﻛﻠﺮ� �ﺗﻴﻠﻦ∗

�

�

�

�

ﺗﺮ� �ﺗﺎﻧﻮ� �ﻣﻴﻦ )(%85

��

�

�

��

��ﻏﻦ ﺟﻼ

��

�

�

��

ﺗﺮﭘﻨﺘﻴﻦ

�

�

�

��

ﮔﺰﻳﻠﻦ∗

�

�

�

�

* در انتخاب دستكش براي اين مواد با توليد كننده گان آنها مشورت شود بخصوص اگر دست دستكش دار بايد در مواد
شيمياي فرو برود (غوطه ور شود).

 3-12نكات كليدي در استفاده از وسايل محفاظ دست و بازو
• مطمئن ش��ويد كه كاربران ،آلرژي يا حساس��يتي به دس��تكش ندارند به عنوان مثال دس��تكش هاي
التكسي از الستيك ساخته شده اند و پروتئين هاي موجود در الستيك باعث ايجاد حساسيت پوست
و سيستم تنفسي مي شوند .اگر شما از دستكش التكسي استفاده مي كنيد ،دستكش فاقد پودر و داراي
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حداقل پروتئين آزاد را بكار بريد .اگر امكان پذير باش��د ،بهتر اس��ت ك��ه يك ماده جايگزين (بجاي

التكس) استفاده كنيد.

• مطمئن ش��ويد كه اين وس��ايل فيت كاربر بوده و براي انجام شغل ،درست پوشيده شده اند .به عنوان
مثال نبايد هيچ فاصله اي بين دس��تكش و آس��تين كاربر در حين كار با مواد شيميائي خطرناك وجود

داشته باشد.

• مطمئن شويد كه كاربران مي توانند با دقت دستكش را بدون آلوده شدن دستها و داخل دستكش،
درآورند .آالينده هائي كه مي توانند بداخل دستكش نفوذ كنند و بطور دائمي در تماس با پوست قرار
گيرند ممكن است باعث تماس بيشتر فرد با آن آالينده نسبت به زماني كه دستكش نمي پوشد ،ايجاد

نمايند .خيلي از افراد روش صحيح پوش��يدن و درآوردن دستكش را ياد نگرفته اند كه اين بدان معني
است كه دستكش ها هنگام پوشيدن براي بار دوم يا دفعات بعدي ،آلوده مي شوند.

• مطمئن شويد كه كاربران هنگام تعويض دستكش ها ،دستهاي خود را بطور كامل تميز مي كنند و
دستهاي خود را حداقل روزي يك بار مرطوب مي كنند.

• دس��تكش ها را بطور منظم امتحان كنيد و اگر پوسيده يا خراب شده اند ،آنها را دور بياندازيد .آنها
بايد عاري از هر گونه س��وراخ ش��دگي ،پارگي و ذرات باشند و ش��كل و حالت آنها نبايد از بين رفته

باشد.

• ي��ك دس��تكش را براي طوالني مدت اس��تفاده نكنيد چون مي تواند باع��ث افزايش زياد رطوبت
(تعريق) پوست شود كه مي تواند باعث تحريك پوست گردد.

• از كرمهائي كه گاهي اوقات به عنوان كرم محافظ بجاي دس��تكش هاي منتخب فروخته مي شوند،
قبل از كار استفاده نكنيد .اين كرمها به چند دليل وسيله حفاظت فردي نيستند:

 -حفاظت در برابر مخاطرات را تأمين نمي كنند؛

 -كارگران ممكن نيس��ت كه از آنها بطور صحيح اس��تفاده كنند و بخش��ي از پوست ممكن است كه

بدون محافظ (كرم) باشد؛

 -هيچ داده اي در مورد نرخ نفوذ مواد از داخل اين كرمها وجود ندارد؛ و

 -بدون ملتفت كردن كارگر ،اين حفاظت ممكن است در حين كار ،برداشته شود.

• دستكش ها به دقت براي حفاظت و مقاومت در برابر مواد شيميائي بخصوص براي مخلوطي از اين
مواد ،انتخاب ش��وند و بيش��تر از مدت زمان پيشنهاد شده براي نشتي ،استفاده نشوند .توليد كننده گان،
مدت زمان نشتي محصوالت خود را توصيه خواهند كرد.
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 4-12مراقبت از دستكش هاي حفاظتي
دس��تكش هاي حفاظتي بايد هر بار قبل از اس��تفاده بازرسي شوند تا مطمئن شد پاره يا سوراخ نبوده و
به هر دليلي بي اثر نشده اند .بازرسي چشمي مي تواند به تشخيص بريدگي ها و پارگي ها كمك كند

اما بازرس��ي كامل از طريق پر كردن دس��تكش ها با آب و حركت دادن دس��ت از طرف مچ به سمت
انگش��تان اس��ت كه باعث آشكار ش��دن هر گونه نش��تي آب از منافذ خيلي ريز نيز مي شود .همچنين

دس��تكش هائي كه تغيير رنگ داده اند يا س��فت شده اند ممكن است نشانگر نقص هائي باشند كه در
اثر استفاده زياد از دستكش ها يا تخريب ناشي از مواد شيميائي حادث شده باشند.

هر دس��تكش حفاظتي معيوب ،بايد دور انداخته و تعويض شود .براي استفاده مجدد از دستكش هاي

مقاوم در برابر مواد ش��يميائي بايد بطور دقيق ارزيابي ش��وند و كيفيت جذبي آنها در نظر گرفته شود.
تصميم گيري براي اس��تفاده مجدد از دس��تكش هاي در مواجهه با مواد شيميائي بايد با در نظر گرفتن
سميت مواد شيميائي درگير و عواملي همچون مدت زمان مواجهه ،نگهداری و درجه حرات ،باشد.

 -13حفاظت پا و ساق پا

كارگراني كه در معرض آس��يب پا (كف) و س��اق پا ناش��ي از مخاطرات مختلف هستند بايد از وسايل

حفاظت فردي اختصاصي استفاده نمايند .خطراتي كه مي توانند در محيط هاي كاري اين عضو كارگران
را تهديد نمايند متنوع هستند كه مي تواند از خطرات مكانيكي همچون سقوط اشياء ،برخورد اشياء تيز،

خطرات الكتريس��يته ،مواد مذاب ،مواد ش��يميائي و خطرات ديگر را ش��امل شود .بطور كل اصلي ترين
خطراتي كه براي محافظت در برابر آنها بايد از وسايل حفاظت پا و ساق پا استفاد نمود عبارتند از:

• س��قوط اش��ياء بر روي كف يا پنجه پا و له يا خرد كردن آن :اين خطر بيشتر شامل مشاغلي است كه
نيازمند حمل دستي اجسام هستند مثل كارگران ساختماني ،خدماتي ،حمل بار و...

• پا گذاشتن بر روي اشياء نوك تيز يا برنده روي زمين (مثل ميخ ها) كه باعث سوراخ كردن كفش،

آسيب كف پا و در نهايت برش ها يا جراحات مي شود.

• لغزش��ها ،س��رخوردن و افتادن كه باعث پيچ خوردن مچ پا مي شود .اگرچه هيچ كفش كام ً
ال بدون
لغزش��ي وجود ندارد اما كفي هاي ضد لغزش يا مقاوم در برابر س��رخوردن وج��ود دارند كه احتمال
سرخوردن بر روي سطوح ليز را كاهش مي دهند.

• كار در شرايط داغ يا سرد :كار در محيطهاي سرد مستلزم پوشيدن كفش هاي با عايق گرمائي است.

كار در ش��رايط داغ نيازمند كفش هاي با كفي هاي عايق و مقاوم در برابر گرما اس��ت .براي محافظت
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در برابر پاشش مواد مذاب فلزي ،كفش بايد به سرعت قابل درآورده شدن باشد.

• خطرات الكتريكي

• كار در محيط هائي كه داراي اتمس��فر بالقوه قابل انفجار يا مواد حس��اس (مثل چاشني مواد منفجر)
باشد .حفاظ پاها ها بايد ضد الكتريسيته ساكن باشند.

• حمل يا كار با مواد شيميائي خطرناك .حفاظ پاها بايد غير قابل نفوذ و مقاوم به مواد شيميائي باشد.
• كار در محيط مرطوب مث ً
ال اس��تفاده از اسپري آب براي تميزكاري .مواد ضد آب يا مقاوم در برابر
آب بايد استفاده شود .چكمه هاي ساق بلند بايد براي كار در محيط خيس استفاده شوند.

شكل  -18پوتين هاي ريخته گري

شكل  -19چكمه با آستري گرم
براي كار در محيط سرد

حفاظه��اي پا بای��د منطبق با الزامات قيد ش��ده در  WAC 296-800-16060باش��ند .اين تجهيزات
همچنين بايد حداقل كارآئي ذكر شده در استاندارد  ANSI Z41را در برابر فشار و ضربه دارا باشند.
اين كفش ها معموالً داراي برچسب  ANSIدر زير زبانه خود هستند (شكل .) 20

شكل  -20برچسب  ANSIدر زير زبانه كفش حفاظتي
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در جدول  ،15فهرس��تي از رايجترين فعاليت هاي كاري كه مس��تلزم استفاده از حفاظهاي پا و ساق پا
هستند ،ارائه شده است.

جدول  -15انتخاب وسایل حفاظتی مناسب پا
�ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎ�� ﺷﺎﻣﻞ:
•

•
•
•
•

ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎ� ﺑﺎﻣﻮ��� ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� �ﺳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ
 ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ �ﺷﻴﺎ� ﻗﻄﻌﺎ�� -ﺑﺰ�� ﺳﻨﮕﻴﻦ

�ﻧﮕﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻴﺪ ��:
ﻛﻔﺶ /ﭼﻜﻤﻪ �ﻳﻤﻨﻲ ����� ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ
 -ﻛﻔﺶ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﭘﻨﺠﻪﻓﻮﻻ��

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺳﻘﻮ� �ﺷﻴﺎ� ﺑﺮ��� ﭘﺎﻫﺎ
�ﺟﻮ� ����
ﻛﻔﺶ /ﭼﻜﻤﻪ �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻓﺸﺎ�
ﺑﺎ�ﻛﺶ ﻫﺎ )ﮔﺎ�ﻳﻬﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﺣﻤﻞ �ﺳﺘﻲ ﻣﻮ��(
ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﻣﺠﺎ�� �� ﻫﺎ� ﺑﺰ��)ﻣﺎﻧﻨﺪ �� ﻫﺎ�  -ﻛﻔﺶ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﭘﻨﺠﻪﻓﻮﻻ��
ﻛﺎﻏﺬ(
ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﻣﺠﺎ�� ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ) ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻏﻠﺖ ﺧﻮ��� ﺑﺮ ��� ﭘﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ(

• ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﻣﺠﺎ�� �ﺷﻴﺎ� ﻧﻮ�ﺗﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﭘﺎ ﻛﻔﺶ /ﭼﻜﻤﻪ �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﻮ���ﺷﺪ�
 ﻛﻒ ﻛﻔﺶ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﻮ���ﺷﺪ�ﻓﺮ� ��ﻧﺪ
 ﻣﻴﺦ� ﭘﻮﻧﺰ� ﭘﻴﭻ ﺳﻴﻢ ﺳﻮ�� ﻣﻨﮕﻨﻪﻫﺎ� ﺑﺰ�� ﻗﻄﻌﺎ� ﻗﺮ�ﺿﻪ ﻓﻠﺰ�•
•

ﻛﺎ�ﻛﺮ�� ﺑﺮ ��� �ﻟﻮ��ﻫﺎ� ﭼﻮﺑﻲ

ﻛﻔﺶﻫﺎ� ﻣﻴﺦ ��� ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺿﺪ ﻟﻐﺰ� ﭘﺎ

)�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�ﺳﺎ��( ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� �ﻃﺮ�� ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� �ﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮ�:
 ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ� ﺗﺎ����� ﺑﺮ� -ﻧﻔﻮ� /ﺳﻮ���ﺷﺪ�

ﭼﻜﻤﻪ ﻳﺎ ﻛﻔﺶ �ﻳﻤﻨﻲ ﭼﺮﻣﻲ ﻳﺎ �� ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎ�� ﺑﺎ
ﭼﺮ� )ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻮ�� ﭼﺮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺿﻌﻴﻔﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ
ﺟﺬ� ﻣﻮ��� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ(

• ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ�� ��� ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�

ﺳﺎ�ﺑﻨﺪ 1ﻳﺎ ﭼﻜﻤﻬﻬﺎ� ﺳﺎ� ﺑﻠﻨﺪ �� ﺟﻨﺲ ﭼﺮ��
� ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ

Legging

1

Leggings

1
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 1-13انواع حفاظ هاي پا
حفاظهاي پا در طرحها و جنس هاي مختلف توليد و عرضه مي ش��وند به عنوان مثال :انواع كفش ها،

چكمه هاي (پوتين هاي) س��اق كوتاه ،پوتين هاي ساق بلند ،چكمه هاي زانوئي ،چكمه هاي باالتر از
زانو و  Wadersتا باالتر از سينه (مخصوص كار در محيط خيس) .در جدول  16برخي از حفاظهاي
پا و ساق پا را همراه با كاربرد آنها ارائه شده است.

شكل  -21حفاظهاي ساق و كف پا در حين استفاده از اره زنجيري

 2-13نكات كليدي
 -1در انتخ��اب و اس��تفاده از حفاظ ه��اي ايمني پا ،به فاكت��ور راحتي كاربر توجه ش��ود .بطور كل،
حفاظه��اي پ��ا بايد منعطف ،مق��اوم در برابر آب و عرق گير باش��ند .كفي نرم كفش باعث ايس��تادن

راحت تر مي شود.

 -2حفاظ پا را قبل از استفاده از لحاظ پارگي ،پوسيدگي و درزهاي باز ،بازرسي كنيد .بندهاي پاره را
عوض كنيد ،مواد جمع شده در عاج هاي كف كفش را برداريد.
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جدول  -16برخی از انواع تجهیزات حفاظتی ساق /کف پا
ﻧﻮ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮ�:

• ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭘﺎﻫﺎ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ��ﻳﺞ
ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ�:
 ﺳﻘﻮ� �ﺷﻴﺎ�ﻛﻔﺶ �ﻳﻤﻨﻲ
 ﻏﻠﺘﻴﺪ� �ﺷﻴﺎ�ﺗﻘﻮﻳﺖﺷﺪ� ﺑﺎ ﻓﻮﻻ�
 ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ -ﺳﻮ���ﻛﺮ��

ﺗﻮﺻﻴﻒ
• ﻛﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ � ﻛﻒ ﻛﻔﺶ �� ﻓﻮﻻ� ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ�
�ﺳﺖ
• ﻗﺴﻤﺖ ��ﻳﻲ ﻛﻔﺶ ﺑﺎ ﻓﻮﻻ���ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻢ� ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ�
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ
• ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻋﺎﻳﻖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻣﺎﻫﺎ� ﺑﺎﻻ� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ
• ﻣﻤﻜﻦ�ﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻔﻲ ﻫﺎ� ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﻟﻐﺰ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ� ﺣﺮ��� � ﻳﺎ
�ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ� ﺑﺎﺷﺪ

• ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺸﻬﺎ ��ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﭘﺎﺷﺶ ﻳﺎ �ﻳﺰ� ﻣﻮ�� ﻣﺬ�� ﻳﺎ ﺧﻄﺮ
�ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ:
• ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺧﻮ�ﻧﺪ�� ﺳﻮ��ﻧﻨﺪ�� ��ﻏﻦ • ﭼﻜﻤﻪﻫﺎﻳﺎ� ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻧﺌﻮﭘﺮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﻫﺎ� ﺑﺮ�� ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻲ
ﺑﺮ�ﺑﺮﻧﻔﻮ� ﻣﻮ�� )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﻋﺒﻮ� ��
ﻻﻳﻪ)ﻫﺎ�( ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ(

ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ �
)ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ�(
�ﻳﻤﻨﻲ

• ﻣﻮ�� ﻣﺬ��

• ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ )ﭼﻜﻤﻪﻫﺎ( ﮔﺘﺮ���� ����� -ﺑﺎﻧﻪ ﭼﺴﺒﻲ ﻛﺸﺴﺎ�
ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ �� ﻫﻨﮕﺎ� ���� ﻣﻮ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﺑﺪ�ﺧﻞ
ﻛﻔﺶ� ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ������� ﻫﺴﺘﻨﺪ

• �ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ -ﻧﺎ�ﺳﺎﻧﺎ

• ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ� )ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ�( ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮ� -ﻫﻴﭻ ﻣﺎ��
ﻫﺎ�� �� ﺳﺎﺧﺘﺎ� �ﻳﻦ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﻮﻻ�� �ﻧﻬﺎ
)ﻛﻪ �� ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪ�( �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
• ﻛﻔﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺷﻮ� � ﺗﺨﻠﻴﻪ� ﺑﺎ�
�ﺳﺘﺎﺗﻴﻚ

• �ﺳﺎﻧﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� �ﻳﺠﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ �
�ﺗﺼﺎ� �ﻣﻴﻦ ﺷﺪ� ﻛﺎ�ﮔﺮ��

• ﺑﺎﻳﺪﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ �ﻳﮕﺮ �ﺳﺎﻳﻞ ﻋﺎﻳﻖ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ� � �ﻗﺪ�ﻣﺎ�
�ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﺬ� ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺮ��
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪ� ﻳﺎ ﻋﻀﻮ� �� ﺑﺪ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮ� �ﻧﺮ��
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�� �ﺗﺨﺎ� ﺷﻮ�.
• ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�� ﺑﺎﻻﺑﺮ
ﻏﻼ� � ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ� ����� ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺗﻤﺴﻔﺮ �ﻧﻔﺠﺎ��
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ادامه جدول 16
ﻧﻮ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮ�:

ﺗﻮﺻﻴﻒ
• ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎ� � ﻛﻒ ﭘﺎﻫﺎ

ﺳﺎ� ﺑﻨﺪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﺣﺮ��ﺗﻲ� ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ�� ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ��

• ﭼﻔﺖ)ﻗﻔﻞ( ﺷﺪ� �ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ������� ﺳﺮﻳﻊ

ﺣﻔﺎ� ﻫﺎ� ﭘﻨﺠﻪ

ﺧﻄﺮ�� ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪ�

• ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪ� �� ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻ�� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻢ� ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺣﻔﺎ� ﻫﺎ�
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﺎ� �
ﻛﻒ ﭘﺎ
ﺣﻔﺎ� ﻫﺎ� ���
�ﺳﺘﺨﻮ�� ﻛﻒ ﭘﺎ�
ﺣﻔﺎ� ﺳﺎ� ﭘﺎ

ﺧﻄﺮ�� ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪ�

• ﻓﻴﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﻛﻔﺶ ﻫﺎ� ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� )���( ﭘﻨﺠﻪ
ﭘﺎ
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �� �ﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ� ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ� ﺑﻪ
ﻃﻮ� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺎ� ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﻜﺎ� ���

• ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﺿﺮﺑﻪ� ﻟﻪ ﺷﺪ�� • ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪ� �� ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻ�� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻢ�ﻓﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
�ﺷﻴﺎ� ﺗﻴﺰ
• ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻗﺴﻤﺖ ��� ﭘﺎ� ﺑﻪ
• ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﭘﺎﺷﺶ

• ﺣﻔﺎﻇﺖ �ﺿﺎﻓﻲ ﻣﭻ � ﺳﺎ� ﭘﺎ
�� ﻛﻔﺸﻲ ﻫﺎ� ﺿﺪ ﺳﻄﻮ� ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﻳﺎ ﻳﺦ���
1
ﻟﻐﺰ�
ﭘﺪ ﻳﺎ ﺷﻠﻮ��ﻫﺎ� ﺑﻲ �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ��� �ﻧﺠﻴﺮ�� ﺑﻪ �ﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎ�
�ﺳﺖ
ﺧﺸﺘﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮ�
2
ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻜﻲ

شكل  -22يك نمونه روكفشي ضد
لغزش

ﺑﻴﺮ�� ﻛﻔﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ�
• ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺮﺧﻲ �� ﺣﻔﺎ�ﻫﺎ� ��ﻛﻔﺸﻲ� ﻧﻤﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ�� ﻛﻔﺶﻫﺎ� ﭘﻨﺠﻪﻓﻮﻻ�� ﺑﺎﺷﻨﺪ
• ��� ﺑﺎ ﮔﻴﺮ ﻛﺮ�� ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ� �ﻧﺪ�ﻧﻪ ﻫﺎ� ��ﮔﻴﺮ
�ﻧﺠﻴﺮ� ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ
• ﭘﺪﻫﺎ� ﻣﻨﻌﻄﻔﻤﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺪ�ﺧﻞ ﺷﻠﻮ�� ��ﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮ�

شكل  -23شلوار بي خشتك
نايلوني

1

Anti Slip Overshoes
2
Ballistic Nylon Cahaps or Pads

Anti Slip Overshoes
Ballistic Nylon Cahaps or Pads

1
2
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 -14حفاظت بدن و باالتنه

كارگراني كه در معرض آسيب به بدن ناشي از هر گونه خطري هستند و آن خطرات توسط روشهاي
مهندس��ي يا اجرائي حذف نش��ده اس��ت ،بايد از انواع حفاظهاي بدن كه ش��امل انواع مختلفي است،
استفاده نمايند .عمده خطراتي كه پتانسيل صدمه به بدن را دارند عبارتند از:
• گرما و سرماي شدید
• پاشش فلزات مذاب و دیگر مایعات داغ
• ضربهی ناشی از برخورد با ابزار ،تجهیزات و مواد مورداستفاده
• بریدگی
• مواد شیمیایی خطرناک
• تماس با مواد بالقوه عفونی از جمله خون
• پرتوها
• جريان برق و الكتريسيته ساكن
لب��اس ه��اي كار هاي مختلفي بر اس��اس نوع خطرات تهدي��د كننده كارگران وج��ود دارد .كارفرما
بايد مطمئن ش��ود ك��ه كارگران از تجهيزات حفاظت فردي براي آن بخ��ش يا عضوي از بدن كه در
معرض خطر اس��ت اس��تفاده مي كنند .وس��ايل حفاظت بدن فقط مختص لباس كار نيس��ت .برخی از
ديگروسایلحفاظتفردی بدن ،عبارتند از:
• جلیفهها
• پیشبندها
• روپوش
• ژاکت
• زير پوش
• پوشش هاي چرميجوشکاری
• لباسهای حفاظتی در برابر دمای نامناسب
سرما
گرما
 پوشش نیمتنه ازجنس پوست حیوانات جلیقههای خنك کننده -پیراهنآستین بلند و شلوار بلند

 دستکش سنگین -هود

 -عایقهای حفاظتی بیرونی
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اگر ارزيابي خطر مشخص نمايد كه كل بدن بايد در مقابل عوامل فيزيكي مضر يا مواد سمي حفاظت

ش��وند ،لباس كارهاي حفاظتي بايد قبل از اس��تفاده به دقت بازرسي ش��وند ،آنها بايد متناسب با اندازه
افراد بوده و وظيفه حفاظتي در نظر گرفته شده را بخوبي انجام مي دهند.

لباس كارها از جنس هاي مختلفي بسته به نوع
خط��ري كه از آن محافظت م��ي كنند ،توليد
مي شوند كه در جدول  17برخي از رايجترين
آنها ،همراه با كاربردشان فهرست شده است.

البت��ه طيف م��واد مختلف مورد اس��تفاده در
پارچه هاي لباس كارها بس��يار متنوع هستند.

زمان��ي كه خط��رات فيزيكي و ش��يميائي در

محي��ط كار وجود دارد ،بايد ب��ا توليد كننده

پارچه ها مش��اوره نمود .براي اطالعات بيشتر
در م��ورد حفاظ��ت در براب��ر مواد ش��يميائي
مي توان از بانك اطالعاتي  NIOSHكه بر

اس��اس حروف الفبا مواد شيميائي را فهرست

شكل  -24جلیقههای خنك کننده

نم��وده (با نش��اني  )http://www.cdc.gov/niosh/ncpcبهره جس��ت .در اين بانك اطالعاتي
براي هر ماده شيميائي فهرست شده ،بهترين مصالح براي لباس محافظتي پيشنهاد شده است.
جدول  -17برخي پارچه هاي حفاظتي مورد استفاده در لباس كارها
ﺟﻨﺲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ

�ﻟﻴﺎ� ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻏﺬ�

ﮔﺮ��ﻏﺒﺎ� � ﺗﺮﺷﺢ

ﻛﺘﺎ� � ﭘﺸﻢ �ﺻﻼ�ﺷﺪ�

ﮔﺮ��ﻏﺒﺎ�� ﺧﺮ�ﺷﻴﺪﮔﻲ� ﺳﻄﻮ� �ﺑﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﺮ�

ﭘﺎ�ﭼﻪ ) Duckﺷﺒﻴﻪ ﻛﺘﺎ�(

ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺿﺮ� �ﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ� ﻧﺎﺷﻲ �� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﻣﻮ�� ﺳﻨﮕﻴﻦ� �ﺑﺮ ﻳﺎ ﻧﻮ�ﺗﻴﺰ
ﺣﺮ��� ﺧﺸﻚ �ﺷﻌﻠﻪ

ﭼﺮ�
ﻻﺳﺘﻴﻚ� ﭘﺎ�ﭼﻪ� ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ�
ﻧﺌﻮﭘﺮ� � ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

�ﺳﻴﺪﻫﺎ� ﻣﻌﻴﻦ � ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﻳﻜﺒﺎ�ﻣﺼﺮ�
ﺳﺎ�ﮔﺎ�� ﺧﻮ� ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ� �ﻣﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻴﻂ� ��ﺣﺖ� ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻓﺸﺮ�� �� ﺟﻨﺲ �ﻟﻴﺎ� ﻛﺘﺎ�
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براي برخي از مشاغل يا شرايط كاري پوشش هاي حفاظتي خاصي الزم است:

• لباسهای مقاوم در برابرحریق(جنس نومكس) مخصوص کار در پاالیشگاه ها

• لباسه��ای مقاوم در براب��ر حرارت (آلومینیمی) برای ش��رايط كاري فوقالعاده مانند کارکردن در

مجاورت كوره آهنگري يا ذوب
• جليقه محافظتي افسران پلیس

• لباسهای منعکسکننده یا با قابليت رؤيت باال مث ً
ال براي كار در شب يا كنترل ترافيك

شكل  -25لباس آلومينيمي مخصوص كار در مجاورت مواد مذاب

 1-14نكته هاي كليدي
چند نكته كليدي كه در مورد لباس هاي حفاظتي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

• لباسهاي آلوده يا استفاده شده ،بايد جدا از لباس هاي تميز نگهداري شوند.

• لب��اس هاي حفاظتي مقاوم يا محافظ مواد ش��يميائي بخصوص مخلوط مواد ش��يميائي ،بايد به دقت
انتخاب ش��ده و براي مدتي طوالني تر از زمان پيش��نهاد شده جهت نش��تي مواد شيميائي از آن ،مورد
استفاده قرار نگيرد .توليد كننده گان اين لباس ها معموالً مدت زمان مربوط به زمان نشتي مواد را براي

محصوالت خود پيشنهاد مي كنند.

68

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

• لباس ها را مطابق دستورالعمل توليد كننده آنها تميز كنيد .براي لباس هاي مخصوص مواد شيميائي

ممكن است تميزكاري بهداشتي آنها الزم باشد اما رهنمون صنعتي آن است كه اين لباس ها نمي توانند
بطور مؤثر آلودگي زدائي شوند.

• لباس ها قبل از استفاده از لحاظ پوسيدگي ،پارگي ،درزهاي شل و آسيب سطحي بازرسي شود.
• در كنار ماشين آالت متحرك ،لباس شل كه احتمال گرفته شدن دارند ،پوشيده نشوند.
 2-14لباس کارهاي با قابليت رؤيت باال
اكثر لباس كارهاي با قابليت رؤيت باال ،داراي رنگ زمينه اي زرد يا نارنجي روشن هستند كه از مواد
آغشته به رنگدانه هاي فلوروسنتي توليد مي شوند و داراي نوارهائي از مواد منعكس كننده نور هستند.

طراحي اين لباس ها براي اين است كه فردي كه آنها را پوشيده به سادگي تحت هر شرايط روشنائي،
تاريك يا بسيار روشن مث ً
ال تحت تابش نور چراغ جلو ماشين ها ،قابل ديدن باشد.
 1-2-14انواع لباس كارهاي با قابليت رؤيت باال
اين نوع لباس ها را به س��ه گروه طبقه بندي كرده اند .اين لباسها داراي حداقل مناطقي براي نوارهاي

منعكس كننده و زمينه مي باشند:

گروه يك :حداقل نمايان سازي (نيم تنه ها و اكثر شلوارها)
1

گروه دو :قابليت نمايان سازي بيشتر از گروه يك (نيم تنه ها ،ژاكت ها و برخي از شلوارها)

گروه سه :قابليت نمايان سازي بسيار زياد (ژاكت ها و روپوش ها).
 2-2-14مثال هائي از كاربرد اين لباس ها

• برخي از صنايع يك رنگ زمينه را براي لباس كار كارگران خود مشخص كرده اند به عنوان مثال رنگ
نارنجي شفاف به عنوان رنگ زمينه كارگران راه آهن در استاندارد  GO/RT 3279تعيين شده است.

• برخي از صنايع ممكن اس��ت نوع خاصي از اين لباس ها را مش��خص كرده باشند به عنوان مثال نيم
تنه ها يا ژاكت هاي گروه  2و  3براي كارگران جاده ها تعيين شده است .ژاكت هاي گروه ( 3آستين

بلند) نيز بايد براي جاده هاي دو طرفه (با نرده يا وسايل ديگر) با محدوديت سرعت  50مايل در ساعت
يا بيشتر پوشيده شود.

Conspicuous

1
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• قوانين مربوط به لنگرگاه ها (باراندازها) ،ملزم نموده كه كل پوش��ش افراد بايد قابليت رؤيت باالئي
داشته باشد در مواردي كه:

الف -عمليات بارگيري و تخليه بار انجام مي شود؛

ب -كار با كانتينربرها انجام مي شود؛

ج -در محل پارك كاميو نها كه خطر تصادف با وسايل نقليه هست.

• كار در سايت هاي ساختماني.

• كارگران فرودگاه كه وظيفه بارگيري و تخليه بار هواپيما را بر عهده دارند.
 3-14نكته هاي كليدي
چن��د نكته كليدي در مورد لباس ه��اي با قابليت رؤيت
باال عبارتند از:

• لب��اس كار با قابليت رؤيت چپ متناس��ب با وظايف
افراد انتخاب ش��ود .لباس هائي كه از خطرات ديگر مثل

آب و هواي سرد محافظت مي كنند ،اغلب با گزينه هاي

قابليت رؤيت باال نيز موجود هستند .كارگران شاغل در
محيط بيرون (غير مس��قف) در ايام مختلف سال ممكن
است نيازمند لباس كارهاي متفاوتي باشند.

• اي��ن نوع از لباس كاره��ا را قبل از اس��تفاده از لحاظ
پوسيدگي ،پارگي و درزهاي شل بازرسي كنيد.

• مطمئ��ن ش��ويد كه فق��ط از مواد تميزكننده درس��ت

اس��تفاده مي ش��ود .عدم اس��تفاده از تميزكننده مناسب،
عامل مهمي در كاهش قابليت رؤيت لباس است.

شكل  -26لباس كار با قابليت رؤيت باال

 -15حفاظت از شنوائي

تعیین اینکه آیا کارگر مدنظر نیاز به حفاظتشنوایی دارد یا خیر ،یک موضوع چالشبرانگیز میباشد.
مواجهه کارگر با صدای بیشازحد توسط چندین فاکتور تعیین میشود که عبارتند از:

• بلندی صدا برحسب dB
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• مدتزمان مواجهه کارگر با صدا

• تعيين اينكه كارگر در روند كار خود به مناطق با ترازهاي متفاوت صدا حركت مي كند.
• تعيين اينكه صدا از یک منبع يا چند منبع توليد مي شود.

بهطور كل قبل از ش��روع برنامه حفاظت شنوایی ،باید مدتزمان مواجهه با صداهای بلند ،کوتاه باشد.
بهطور مثال ،قبل از از حفاظت ش��نوایی ،کارگر مجاز اس��ت مطابق اس��تانداردهاي كشود خود (براي
ايران ()85 db (Aحداكثر  8ساعت با آن تراز صدا مواجهه داشته باشد و براي تراز فشار صوت هاي

بيشتر اين زمان ،مواجهه مطابق با قاعده تعيين شده  3يا  5دسي بلي (استاندارد ايران قاعده  3دسي بلي
است) زمان مواجهه كاهش يابد .مث ً
ال مطابق حدود مجاز مواجهه ايران كارگري كه با تراز صداي 100
دسي بل مواجهه دارد فقط حداكثر  15دقيقه مجاز است در مواجهه قرار گيرد.

ج��دول  18ارائهدهندهی اطالعات مربوط به حدود مجاز مواجه��ه برای کارگران در تماس با صدای

ش��غلی با تراز فشار صوت و مدتزمان مواجهه معین برای ایران ،میباشد در صورتی که فاصله زمانی
بین تولید صدا و ماکزیمم س��طح صدا1 ،ثانیه یا کمتر باش��د ،به آن صدا ،صدای پیوستهگفته میشود.

در غیر اینصورت بهآنها ،صداهای کوبهای یا ضربهای گفته میشود(مثال صدای بلند ناشی از انفجار).

نبايد مواجهه با تراز فشار صداهای کوبهای یا ضربهای ،از  140dBتجاوز کند .به عنوان نمونه ای از
این صداها ،میتوان به شلیک اسلحه ،ماشین پانچ یا صدای ناشی از چکش ،اشاره نمود.

چنانچه با كنترل هاي مهندس��ي و اجرائي مواجهه كارگر با صداي محيط كار به كمتر از حدود مجاز
مواجهه ش��غلي (بر اس��اس مدت زمان مواجهه) كاهش نيابد ،بايد از وس��ايل حفاظت شنوائي استفاده

شود .بايد به اين نكته توجه شود كه اين وسايل تنها ميزان صداي رسيده به گوش را كاهش مي دهند.

مقدار اين كاهش تحت عنوان ميزان تضعيف 1يا ميرائي صدا تعريف ش��ده كه بر اس��اس نوع وس��يله

حفاظت ش��نوائي و ميزان فيت بودن آنها متفاوت اس��ت .به هر حال هر وس��يله حفاظت ش��نوائي بايد
مواجهه كارگر را به كمتر از حدود مجاز مواجهه شغلي كاهش دهد .توليد كننده گان اين وسايل بايد
ميزان كاهش صدا )NRR( 2را روي بس��ته محصوالت خود درج نمايند .در ضمن بايد توجه شود كه

عالوه بر درج  ،NRRميزان كاهش صدا در هر فركانس نيز ذكر ش��ود تا مصرف كننده آنها با تطبيق
نتايج آناليز فركانس صداي محيط كار خود ،قادر به انتخاب مناسب ترين گزينه باشد.

Attenuation
Noise Reduction Rating

1
2
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جدول  -18مقادير زمان مجاز مواجهه با صدا مطابق حدود مجاز مواجهه

ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﺗﺮ�� ﻣﻌﺎ�� ﻓﺸﺎ� ﺻﻮ�
ﻣﺪ� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ

**) SPL-TWA dB(Aﺑﻪ

�� ���
)ﻓﺸﺎ� ﻣﺒﻨﺎ  20ﻣﻴﻜﺮ�ﭘﺎﺳﻜﺎ�(
 24ﺳﺎﻋﺖ
 16ﺳﺎﻋﺖ
 8ﺳﺎﻋﺖ
 4ﺳﺎﻋﺖ
 2ﺳﺎﻋﺖ
 1ﺳﺎﻋﺖ
� 30ﻗﻴﻘﻪ
� 15ﻗﻴﻘﻪ
� 7/5ﻗﻴﻘﻪ
� 3/75ﻗﻴﻘﻪ
� 1/88ﻗﻴﻘﻪ
� 0/94ﻗﻴﻘﻪ
 28/12ﺛﺎﻧﻴﻪ
 14/06ﺛﺎﻧﻴﻪ
 7/03ﺛﺎﻧﻴﻪ
 0/88ﺛﺎﻧﻴﻪ
 0/11ﺛﺎﻧﻴﻪ

80
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
115
118
121
130
139

 1-15انواع وسایل حفاظت از شنوائی
به طور كل دو گروه از وسايل حفاظت شنوائي وجود دارند كه عبارتند از:

حف��اظ تو گوش��ي :1این نوع حفاظها ،در داخل گوش ی��ا روی گوشبیرونی ،بهطور کامال فيت قرار

میگی��رد .در بعضی از اوقات ،به منظور جلوگیری از گمش��دن این نوع حفاظ ها ،بهوس��یله بندي ،به
دور گردن آویخته میش��ود .این نوع حفاظها را میتوان بهصورت استفاده دائم(نامحدود) ،بهصورت
Earplug

1
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یکبارمصرف یا به صورت قابلیت اس��تفاده مجدد ،بکار گرفت .در نوع يكبار مصرف آنها كه معموالً
ايرپالگهاي ش��كل پذير هس��تند ،از كتان موم دار ،فوم ،الستيك سيليكوني يا پشم فايبرگالس ساخته

مي ش��وند .اين نوع حفاظهاي توگوشي ،شكل پذير و قابل اتساع بوده و قبل از استفاده لوله شده و در

داخل مجراي گوش قرار مي گيرند و با انساط حجمي كه پيدا مي كنند ،بطور كامل مجراي گوش را
مي بندند .رعايت بهداشت فردي در استفاده از این وسايل ،الزامي است.

حفاظ روگوش��ي :1این نوع حفاظها بهطور معمول ،از جنس پالس��تیک سخت میباشد که به شکل

فنجانی ،بیرون یا اطراف گوش را میپوش��اند .این نوع حفاظها از طریق یک بالش��تک( پرشده از فوم

پالستیکی یا مایع لزج) ،از نفوذ صدا به داخل گوش جلوگیری میکند .در داخل قسمت فنجانیشکل
حفاظ ،از مواد جاذب صدا(فوم نرمپالس��تیکی) پر شدهاس��ت .آنها میتوانند به طور مجزا يا همراه با
كاله هاي ايمني (نصبشده برروی هلمت) و یا بهصورت تجهیزات ارتباطی ،ساخته و استفاده شوند.
اين نوع حفاظ عالوه بر كاهش انتقال صدا از طريق مجراي شنوائي ،از طريق استخوانهاي اطراف الله

گ��وش نيز انتقال صدار را كاه��ش مي دهد .موي صورت ،موي بلن��د ،عينك ،حركات صورت مثل
جويدن غذا مواردي هستند كه ممكن است ارزش حفاظتي اين گوشي ها را كاهش دهد.

شكل  -27انواع حفاظ هاي توگوشي

شكل  -28حفاظ توگوشي يكبار مصرف از
جنس فوم

Earmuff

1
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شكل  -29حفاظ روگوشي ساده

شكل  -30حفاظ روگوشي نصب شده بر روي
كاله ايمني

 -16حفاظت از سيستم تنفسي

در خصوص وسايل حفاظت از سيستم تنفسي به دليل تنوع اين تجهيزات و دامنه گسترده كاربرد آنها
ابتدا تعريفي از واژه هاي مرسوم مورد استفاده در اين زمينه به شرح زير ارائه مي شود:

رس�پيراتور :يك وس��يله حفاظت تنفسي است كه بيني ،دهان يا كل س��ر يا صورت استفاده كننده از

آن را به منظور حفاظت در مقابل اتمس��فر خطرناك ،مي پوشاند .رسپيراتورها مي توانند به يكي از دو
روش زير مورد استفاده قرار گيرند:

• پوش��ش محك��م ( :)Tight-Fittingماس��كهاي ربع ،نيم و تمام صورت يا حت��ي گيره هاي بيني

و دهاني هس��تند (ش��كل  )31كه ده��ان ،بيني يا حتي كل ص��ورت از خط رويش مو ت��ا زير چانه را

مي پوشانند .اين گروه از رسپيراتورها بطور محكم بر روي قسمتهاي ورودي هوا به سيستم تنفسي سوار
شده و بايد مانع از هرگونه ورود هواي بيرون بدون عبور از ماسك باشند.

• پوشش شل ( :)Loose-Fittingسرپوش ها ( )Hoodsیا كالهكهايي ( )Helmetsكه كل سر
را بطور كامل مي پوشانند (شکل .)32

رسپیراتور تصفیه کنندهی هوا :یک رسپیراتور به همراه فیلتر تصفیه کنندهی هوا ،کارتریج یا کانیستر

میباشد که یک آالینده خاص را پس از عبور دادن هوا از عناصر تصفیه کننده ،حذف میکند.
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شكل  -32انواع رسپيراتورهاي با پوشش (اتصال) شل
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 1-16طبقه بندي رسپيراتورها
رسپيراتورها از لحاظ روش كار و كاربرد آنها به دو گروه اصلي به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

 -1تصفي�ه كنن�ده ه�وا ( :)Air-Purifyingآالين��ده ه��وا در حي��ن عب��ور از رس��پيراتور،

توس��ط فيلت��ر ،كارتري��ج ي��ا كانيس��تر گرفت��ه مي ش��ود .اي��ن ن��وع از رس��پيراتورها ه��واي آلوده
اط��راف را ي��ا ص��رف ان��رژي استنش��اقي توس��ط كارب��ر با ب��ا اس��تفاده از يك منب��ع تأمي��ن نيرو

1

( )PAPهمانند يك دمنده پس از عبور از تصفيه كننده وارد سيس��تم تنفس��ي مي نمايند .فيلتر مورد

استفاده در اين تجهيزات براي گرفتن آئروسول هاي جامد يا مايع عبوري از آنها مي باشد .كارتريج ها

يا كانيسترها ظروف حاوي فيلتر ،جاذب ،كاتاليست يا تركيبي از آنها كه قادر به گرفتن آالينده (عمدتاً
گاز و بخار) خاص عبوري از آن مي باش��د .كارترج ها و كانيس��ترها معموالً داراي نوارهاي رنگي بر
روي قس��مت خارجي قاب خود هس��تند كه هر رنگي از اين نوارها نش��انگر نوع آالينده يا گروهي از

آالينده هائي است كه محتويات كارتريج قادر به گرفتن آنها است .در برخي از موارد در كارتريج ها
قبل از جاذب از فيلتر (معموالً هپا) نيز بطور همزمان اس��تفاده مي ش��ود كه اين قابليت را به رسپيراتور
مي دهد كه همزمان آئروسول ها ،گازها و بخارات عبوري را تصفيه نمايد.

شكل  -33تصفيه كننده نوع PAP
Powered Air-Purifying

1
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شكل  -34انواع تصفيه كننده هاي ماسكهاي حفاظتي

 -2هوارس�ان ( :)Atmosphere-Supplyingاي��ن ن��وع از رس��پيراتورها ،ه��واي

تمي��ز قاب��ل استنش��اق را از محيط��ي مس��تقل از ه��واي اط��راف ف��رد تأمي��ن م��ي نماين��د .اي��ن
رس��پيراتورها معم��والً ب��راي ش��رايط مواجه��ه اي بس��يار خطرن��اك ي��ا ش��رايط ب��ا غلظ��ت
اكس��يژن كمت��ر از  19/5درص��د ك��ه در مجم��وع ش��رايط خطرن��اك ب��راي حي��ات و س�لامت
( 1)IDLHاف��راد اس��ت ،كارب��رد دارن��د .هوارس��ان ه��ا خ��ود ب��ه دو گ��روه هوارس��ان خارجي

( 2)SARو خ��ود تأمين يا كپس��ولي ( 3)SCBAطبقه بندي مي ش��وند .هوارس��ان هاي خارجي در

ش��رايطي كه احتمال وجود آالينده هاي خطرناك بوده و امكان حمل كپس��ول هوا توس��ط فرد مهيا
نيس��ت ،مورد استفاده قرار مي گيرد .هواي پشتيبان معموالً از طريق يك كمپرسور يا مخزن (كپسول)
هواي فشرده كه كام ً
ال تميز است توسط شلنگهاي مخصوص و مقاوم ،به منطقه تنفسي كارگر هدايت
مي ش��ود (شکل  .)35رس��پيراتورهاي خودتأمين يا كپس��ولي عمدتاً مربوط به شرايطي است كه كار
بطور موقتي و كوتاه مدت انجام مي شود و استفاده از رسپيراتورعاي هوارسان خارجي غيرممكن يا با
Immediately Dangerous to Life and Health
Supplied-Air Respirator
3
Self-Contained Breathing Apparatus
1
2
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مشكالت و محدوديتهائي همراه است .اين نوع رسپيراتورها عمدتاً در عملياتهاي امداد و نجات ،فرار،
تعميرات اضطراري ،غواصي و موارد مشابه به آنها مورد استفاده قرار مي گيرد (شکل .)36

شكل  -35رسپيراتور هوارسان خارجي

شكل  -36رسپيراتورهاي خود تأمين (كپسولي)

رس��پيراتورها را از ديدگاه ديگر به  2گروه رس��پيراتورهاي فش��ار مثبت و فش��ار منفي نيز طبقه بندي

مي كنند .نوع فش��ار منفي ،رسپيراتوري است كه فشار هوا در قسمت ماسك (قطعه روي صورت) در
حين استنشاق نسبت به فشار هواي بيرون منفي مي باشد .همه رسپيراتورهاي تصفيه كننده هوا بجز نوع

 PAPجزء اين گروه هس��تند .نوع فشار مثبت ،رس��پيراتوري كه فشار هوا در قسمت محافظ ورودي

سيس��تم تنفسي نسبت به فشار هواي بيرون در زمان استنشاق ،بيشتر است .كليه رسپيراتورهاي هوارسان
و نوع  PAPجزء اين گروه محسوب مي شوند.
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شكل  -37چارت طبقه بندي وسايل حفاظت تنفسي

 2-16معيارهاي انتخاب رسپيراتور مناسب
براي انتخاب رسپيراتور مناسب ابتدا بايد اطالعات ضروري سم شناسي ،ايمني و اطالعات ديگر براي
هر عامل مخاطره زاي تنفسي گردآوري شوند .اهم اين اطالعات عبارتند از:

 -شرايط عمومي شامل تعيين نوع آالينده (ها) ؛

 خواص فيزيكي ،شيميائي و سم شناسي آالينده (ها) ؛ -حدود مجاز مواجهه شغلي يا آالينده (ها) ؛
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 -غلظت قابل انتظار هر يك از عوامل مخاطره زاي تنفسي ؛

 غلظت ( 1 IDLHخطر فوري براي سالمت يا حيات) ؛ -غلظت اكسيژن موجود يا غلظت قابل انتظار اكسيژن ؛

 -پتانسيل ايجاد سوزش چشم ؛ و

 -عوامل محيطي مثل وجود آئروسول هاي روغني.

توصيه مي ش��ود ك��ه نمونه برداري از آالينده هاي هوا و مدلس��ازي مواجهه كارگ��ران براي برآورد

صحيح و مستدل مواجهه شاغلين انجام شود.

اطالعات جمع آوري ش��ده در مورد شرايط عمومي كاربرد رسپيراتورها بايد شامل توصيف وظيفه شغلي
واقعي پرس��نل ش��امل مدت و تناوب ،موقعيت ،نيازهاي فيزيكي و فرآيندهاي صنعتي و هر عامل مؤثر بر

آسايش كاربرد رسپيراتورها ،باشد .برخي از شرايط ممكن است مانع از كاربرد نوع خاصي از رسپيراتورها

در شرايط خاصي شود چون كه بايد از لحاظ پزشكي يا فيزيولوژيكي (شامل ترس افراد نمي شود) به نحوي
متناسب باشد تا مورد استفاده قرار گيرد بخصوص اگر رسپيراتور از نوع خود تأمين ( )SCBAباشد.

 3-16محدوديت ها و الزامات استفاده از رسپيراتورها
محدوديت ها و الزامات زير بايد براي اطمينان از تأمين حفاظت كافي رس��پيراتور انتخاب شده تحت
شرايط در نظر گرفته شده براي استفاده ،در نظر گرفته شوند:

 -1كارگران در معرض غلظت ثابت از يك ماده خطرناك نيس��تند بلكه مواجهه افراد ممكن است در
طول يك ش��يفت كاري و بين روزهاي مختلف متفاوت باشد .لذا بايد بيشترين غلظت قابل پيش بيني
براي محاسبه ضريب حفاظتي الزم براي هر كاربر رسپيراتور مورد استفاده قرار گيرد.

 -2بايد آزمايش��هاي كمي و كيفي فيت بودن رس��پيراتور انجام شود تا از فيت بودن محكم قطعه صورتي

2

رسپيراتور بر روي صورت فرد اطمينان حاصل شود .استاندارد آزمايش فيت بودن 29CFR 1910.134

مرب��وط به  OSHAبجز ب��راي دود محرك ،مي تواند براي اين امر مالك عمل قرار گيرد .كارگران بايد
تحت آزمايش فيت بودن ،دقيقاً با همان نوع و سايز رسپيراتوري كه در محيط كار مي پوشند ،قرار گيرند.

 -3رس��پيراتورهاي با قطعه صورتي كام ً
ال فيت با صورت نبايد در زماني كه زخم يا تغيير ش��كل هاي
صورت مانع از فيت بودن مي شود ،مورد استفاده قرار گيرند.

Immediately Dangerous to Life or Health
Facepiece

1
2
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 -4رس��پيراتورهاي با قطعه صورتي كام ً
ال فيت با صورت (شامل رسپيراتورهاي نيازمند فشار) نبايد در
زماني كه موي صورت در فيت بودن اختالل ايجاد مي كند ،مورد استفاده قرار گيرند.

 -5محدوديت هاي كاربرد اجزاء تصفيه كننده هواي رس��پيراتورها مثل عمر مفید کارتريج يا كانيستر
بايد رعايت شوند.

 -6رسپيراتور بايد مورد تأئيد مراجع معتبر از جمله  NIOSHباشد.

 -7يك برنامه مكتوب حفاظت از سيس��تم تنفس��ي بايد تهيه ش��ود كه اين برنامه شامل آموزش منظم
كارگران؛ نگهداري ،بازرس��ي ،نظافت و ارزيابي رس��پيراتور؛ كاربرد رسپيراتور مطابق با دستورالعمل
هاي توليد كننده؛ آزمايش فيت بودن؛ ارزيابي پزشكي؛ و پايش محيطي باشد.

 -8ضريب حفاظتي اختصاصي ( 1)APFرسپيراتورها اغلب حاصل مطالعه هاي آزمايشگاهي است
با اين وجود تعداد كمي از اين ضرايب پس از مالحظه داده هاي حاصل از مطالعه هاي ضريب

حفاظتي محيط هاي كاري ،مورد بازنگري قرار گرفته و تأئيد اعتبار شده اند.

ضريب حفاظتی اختصاصي ()APF

حدي از حفاظت تنفس��ي مورد انتظار از يك يا گروه خاصي از رسپيراتورها زماني كه كارفرما برنامه
حفاظت تنفس��ي را بطور مداوم و موثر مطابق با شرايط ذكر شده را اجراء مي نمايد .جداول  19تا 21
ميزان اين ضريب حفاظتي را براي انواع رسپيراتورها ارائه نموده اند.

 4-16روند انتخاب منطقی رسپیراتور
پس از مشخص کردن تمامی معیارها و انجام ارزیابی ،تمامی نیازها و دستورالعملهای برنامهی حفاظت

تنفسی ،دنبال کردن روند سواالت زیر میتواند شما را در انتخاب کردن رسپیراتور مناسب کمک کند.
مرحله -1آیا رسپیراتور برای استفاده در شرایط اطفاءحریق در نظر گرفتهشدهاست؟

الف -اگر جواب بله اس��ت تنها یک هوارسان خود تأمين( )SCBAفشاري با پوشاننده تمام صورت،
مطابق با استاندارد  NFPA 1981الزم است.

ب -اگر جواب خیر است ،به مرحله  2بروید.

مرحله -2آیا رس��پیراتور برای استفاده در فضای با کمبود اکسیژن مثال فضاي با غلظت اكسيژن كمتر
از  %19/5در نظر گرفته شدهاست؟

ال��ف -اگر جواب بله اس��ت هرنوع  SCBAبه جز نوع اختصاصی ب��رای فرار(عمليات نجات) ،یا به
Assigned Protection Factor

1
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رسپیراتور خودتامین( )SARهمراه با  SCBAكمكي نیاز است SCBA .كمكي باید به اندازه مدت
زمان فرارکردن فرد به نقطه ایمن كافي باشد تا در صورت قطعشدن هوارسان ،بکارگرفتهمیشود.

اگر جواب بله اس�ت و آالینده ها نيز وجود دارند به مرحله  3برويد تا مش�خص كنيد كه آيا
خطر موجود SCBA ،یا  SAR/ SCBAملزم مي كند كه به يك سطح  APFمعين برسد.

ب -اگر جواب خیر است به مرحله 3بروید

مرحله -3آیا رسپیراتور برای ورود به یک اتمسفر ناشناخته یا اتمسفر با شرايط  IDHLدر نظر گرفته

شدهاست؟(مثال يك شرایط اضطراری)

الف -اگر جواب بله اس��ت به یکی از اين دو نوع رس��پیراتور نیاز دارید -1 :رسپیراتور فشاری (هواي

فش��رده) از نوع SCBAهمراه با پوش��انندهی کامل صورت يا  -2رس��پراتور فش��اری SARهمراه با
پوشانندهی کامل صورت به صورت تركيبي با  SCBAفشاری كمكي SCBA .كمكي باید ب ه اندازه
مدت زمان فرارکردن فرد به نقطه ایمن كافي باشد تا در صورت قطعشدن هوارسان ،بکارگرفتهمیشود.
ب -اگر جواب خیر است به مرحله 4بروید.

مرحل�ه -4آيا غلظت مواجهه با آالیندهها كه مطابق روش��هایموردتائید تعيين ش��ده ،کمتر ار حدود
مجاز مواجهه شغلي است؟

الف -اگر جواب بله اس��ت در شرایط عادی به رسپیراتور نیاز نيست .براي رسپیراتورهاي اختصاصی
عمليات فرار ،مش��خص شود كه آيا پتانس��يل ايجاد ش��رایط خطرناک در اثر حادثه ،پاشش یا نقص
تجهیزات ،وجود دارد .به مرحله  6برويد.

ب -اگر جواب خیر است به مرحله  5بروید.

* اگر كارفرما ملزم نموده كه رسپيراتور در محيط كار پوشيده شود (حتي اگر غلظت آالينده كمتر از

حدود مجاز مواجهه شغلي است) ،الزم است كه كارفرما يك برنامه مكتوب حفاظت تنفسي را مطابق
فرآيندهاي كاري خود نوش��ته و اجراء نمايد .اگر كارفرما رسپيراتور را بر اساس درخواست كارگران

تهيه كرده يا به كارگران اجازه داده كه از رسپيراتورشان در شرايطي كه حدود مواجهه كمتر از حدود
مجاز است ،استفاده كنند ،اين شرايط را استفاده داوطلبانه از رسپيراتور در نظر مي گيرند.

مرحله  -5در ش��رایطی که کارگر نیاز به پوشیدن رسپیراتور دارد ،در صورت بروز خلل در عملکرد
رسپیراتور ،آیا کارگر میتواند بدون ترس از مرگ یا بروز خطرات فوری یا یا تاخیری از نوع برگشت
ناپذیر ،از محیط فرار کند؟ مثال شرایطی غیر از .IDHL

الف -اگر جواب بله است ،شرایط  IDHLدر نظر گرفته نمیشود .به مرحله  6برويد.
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ب -اگر جواب خیر اس��ت ش��رایط  IDHLدر نظر گرفتهمیش��ود ،در این حالت 2نوع رس��پیراتور
توصیه شدهاس��ت )1 :رسپیراتور نوع SCBAهواي فشرده با پوشاننده تمام صورت)2 ،رسپیراتور نوع

 SARهواي فش��رده با پوش��انندهی تمام صورت به صورت تركيبي با  SCBAهواي فشرده كمكي.

 SCBAكمك��ي بای��د به ان��دازه مدت زمان فرارکردن ف��رد به نقطه ایمن كافي باش��د تا در صورت
قطعشدن هوارسان ،بکارگرفتهمیشود.

مرحله -6آیا آالیندهها تحریککنندهی چش��م هستند ،یا مواجهه با آالیندهها در غلظتهای موجود

در محيط كار میتواند موجب آسیب به چشم شود؟

الف -اگر جواب بله اس��ت ،یک رسپیراتور مجهز به پوش��انندهی تمام صورت ،هلمت يا هود توصیه

شدهاست .به مرحله 7بروید.

ب -اگر جواب خیر اس��ت بس��ته به غلظت آالینده یک رسپیراتور نیم یا ربعصورت بکار گرفتهشود.

به مرحله 7بروید.

مرحله -7تعیین حداکثر نرخ خطر ( )HRبا توجه به مورد زیر:
1

• تقس��یمکردن میاتگین غلظت مواجهه وزني -زمانی( )TWAبدس��تآمده از مرحله  4بر حد مجاز

مواجهه .اگر حدمواجهه  8س��اعته باش��د ،مقدر TWAبكار رفته بايد ميانگين مواجهه  8ساعته باشد.
اگر مدت مواجهه  10س��اعته يا به غير از  8س��اعته باش��د ،مقدر TWAبايد برای متوسط 10ساعته يا
مدت زمان مواجهه ،بکار گرفتهشود.

• اگر آالينده داراي حد مواجهه س��قفی باش��د ،حداكثر غلظت مواجهه تعيين شده در مرحلهی  4بر
حد سقفي تقسيم شود.

• اگ��ر آالينده داراي حد مواجهه کوتاهمدت( )STELباش��د ،حداكث��ر غلظت مواجهه TWA 15
دقيقه اي تعیین شده در مرحلهی  4بر  STELتقسيم شود.

• برای رس��پیراتور اختصاصی فرار ،درصورت بروز حوادث یا نقص تجهیزات ،پتانسیل ایجاد شرایط
خطرناک را تعیین کنید.

• اگر یک ش��رایط خطرناک بالقوه بتواند بالفعل ش��ود و یا اینکه ضریب خطر محاسبهشده بزرگتر از
یک باشد ،به مرحله 8بروید.

مرحله  -8با توجه حالت فیزیکی آالینده:

• در صورت وجود ذرات(آئرس��ول مایع یا جامد) در رس��پیراتور در طی دورهی اس��تفاده ار آن ،به

مرحله 9بروید.

Hazard Ratio

1
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• اگر آالینده به شکل گاز یا بخار باشد به مرحله  10بروید

• اگر آالینده به شکل ترکیبی از گاز یا بخار و ذرات باشد به مرحله  11بروید
مرحله -9رسپیراتورهاي ذرات

 1-9آیا رسپیراتور ذرات تنها به منظور فرار کردن در نظر گرفته شدهاست؟
الف -اگر جواب بله است رسپیراتور مناسب براي فرار را انتخاب کنید.

ب -اگ��ر جواب خیر اس��ت ،رس��پیراتور ذرات را به منظ��ور فعالیتهای عادی ،در نظ��ر بگیرید .به

مرحله 9.2بروید

 2-9یک س��ري از فیلترهاي مناس��ب (با پيش كد R، Pیا  )Nكه حفاظت در برابر خطرات ناش��ی از
ذرات را تأمين خواهند كرد ،پيشنهاد مي شوند.

الف -انتخاب فیلترهاي با پيش کد R، Pیا  Nبا توجه به وجود یا عدموجود ذراتروغنی ،به ش��رح

ذیل میباشد:

• اگ��ر در محیطکار ذراتروغنی وجود ندارن��د ،فیلتر با هر نوع کد را میتوانید انتخاب کنید ( .مثال
کد R، Pیا )N

• اگر ذرات روغنی (مثل روان كننده ها ،مایعاتبرش ،گلیسیرین و ).....در محیطکاری وجود دارند ،از

فیلترهایی با کد  Rیا  Pاستفاده شود .نکته :در صورت وجود ذرات روغنی ،از فیلتر با کد Nاستفاده نشود.

• اگ��ر در محی��طکار ذراتروغنی وجود دارن��د و فیلتر برای مدت بیش از یک ش��یقتکاری مورد
استفاده قرار میگیرد ،تنها از فیلتر نوع  Pاستفاده شود.

نكته :به منظور كمك در به خاطر سپردن كاربرد كد فيلترها از راهنماي زير استفاده شود:
 :Nغيرمقاوم در برابر ذرات روغني
 :Rمقاوم در برابر ذرات روغني
 :Pضد روغن
عدد درج شده بعد از اين پيش كدها نشان دهنده درصد تصفيه ذرات است

ب -انتخاب بازدهی فیلتر (مثال )٪99.97 ،٪99 ،٪97 ،٪95به میزان پذیرش نش��ت فیلتر بستگی دارد.
فیلتر با بازدهی بیشتر بهمعنای فیلتر با میزان نشت کمتر میباشد .به مرحله 9.3بروید.

 3-9رس��پراتورهایی که در مراحل سپریش��ده تا اینجا از جدول  19حذف نش��ده اند و مقدار APF

آنها بزرگتر یا مساوی مقدار حداكثر نرخ خطر تعيين شده در مرحله  7هستند ،پيشنهاد مي شوند (اگر
رسپيراتور براي استفاده در اتمسفر با كمبود اكسيژن در نظر گرفته شده ،فقط  SCBAيا  SARبا يك

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

84

 SCBAكمكي مي تواند از جدول انتخاب شود).

نکته :حداکثر غلظت مورد اس��تفاده :)MUC( 1حداكث��ر تراكم آالينده خطرناك در محيط كار كه

انتظار مي رود كارگر با اس��تفاده از رس��پيراتور ،مورد حفاظت قرار گرفته و دچار آس��يب نشود .اين
كميت مي تواند با يكي از سه روش زير تعيين شود:

• حاصلضرب  APFدر حد مجاز مواجهه آالينده

• مقدار  MUCذكر شده توسط توليد كننده رسپيراتور براي يك ماده خطرناك (در صورت وجود)
• از روي  .IDHLتراكم آالينده در فضائي كه از رس��پيراتور اس��تفاده مي شود بايد كمتر از MUC

باش��د .البته در ش��رايط حاكم بودن  IDLHمالك تصميم گيري  IDLHاست .اگر مقدار  MUCاز

 IDLHبيش��تر شود يا بيش��تر از حدود كارآئي كارتريج يا كانيستر شود ،مقدار  MUCبايد در مقادير
كمتر از حد محاس��به ش��ده در نظر گرفته ش��ود .البته تعيين  MUCدر مواردي كه رس��پيراتور از نوع

 SCBAهواي فشرده با پوشش تمام صورت يا  SARتركيبي با  SCBAكمكي باشد ،مشمول اين بند

نمي گردد.

• برای مواجهه ترکیبی با آالیندهها ،مقدار  MUCاز طریق رابطه زیر تعیین میشود:

مرحله  -10رسپیراتورهای گاز و بخار

C1
C2
Cn
+
+ ...... +
=1
MUC 1 MUC 2
MUC n

 1-10آیا رسپیراتور تنها به منظور فرار کردن در نظر گرفته شدهاست؟
الف -اگر جواب بله است رسپیراتور مناسب را انتخاب کنید

ب -اگر جواب خیر اس��ت ،رس��پیراتور گاز/بخار را به منظور اس��تفاده در فعالیتهای عادی ،در نظر
بگیرید .به مرحله10.2بروید.

 2-10يك رس��پیراتور کارتریجي /کانیس��تردار ش��يميائي تصفیهکنندهی هوا كه داراي جاذب مناسب
خواص ش��يميائي آالينده (هاي) توصیهمیش��ود با توجه به خواص ش��يميائي آالینده(های) گاز و بخار

پیشبینیشده و همچنین سطح مواجهه پیشبینیشده با آالیندهها ،انتخاب شود .به مرحلهی  10.3بروید.

 3-10رسپراتورهایی که در مراحل سپریشده تا اینجا از جدول  20حذف نشده اند و مقدار  APFآنها
بزرگتر یا مساوی مقدار حداكثر نرخ خطر تعيين شده در مرحله  7هستند ،پيشنهاد مي شوند.

مرحله -11رسپیراتور ترکیبی گاز و بخارات و ذرات:

 1-11آیا رسپیراتور تنها به منظور فرار کردن در نظر گرفته شدهاست؟

Maximum Use Concentration

1
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الف -اگر جواب بله است رسپیراتور مناسب را انتخاب کنید

ب -اگر جواب خیر است ،رسپیراتور تركيبي را به منظوراستفاده در فعالیتهای عادی كاري ،در نظر

بگیرید .به مرحله11.2بروید

 2-11از جدول  21يك رس��پيراتوري كه در مراحل قبلي حذف نش��ده ومقدار  APFآن بزرگتر یا
مساوی حداكثر نرخ خطر تعيين شده در مرحله  7باشد ،انتخاب شود.

جدول  - 19ضريب حفاظتي اختصاصي رسپیراتورهاي مخصوص ذرات
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻧﻮ� �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�

�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )(APF
5

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� �ﺑﻊ ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� �ﻻﺳﺘﻮﻣﺮ� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ����
2�1

�ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
10
1

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ����
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻫﻠﻤﺖ � ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ )ﺑﺎ��� ﺑﺎﻻ(
25
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻫﻠﻤﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ )ﻫﺎ�(  R100 �N100ﻳﺎ
P100
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﭗ )ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﻳﺎ
ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��( � ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ��� ﺑﺎﻻ
50
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﭗ)ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ�
ﺻﻮ��(
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ��
1000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��

2000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��

10000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ �ﺳﻴﻠﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮ� ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻓﺸﺎ�� ﻛﻤﻜﻲ

1مناسب به معني آن است كه مدياي فيلتر ،حفاظت الزم در برابر ذرات را تأمين مي كند.
 APF2معادل  10تنها زماني قابل دستيابي است كه رسپيراتور بطور كيفي و كمي تحت آزمايش فيت بودن با كارگر قرار
گرفته باشد.
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جدول  -20ضريب حفاظتي اختصاصي رسپیراتورهاي گازها و بخارات
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻧﻮ� �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�

�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )(APF

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ��ﻫﻮ�� ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ�
10
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��

25

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﻮ�� ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻠﻤﺖ ﻳﺎ ﻫﻮ� ﺷﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ
ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ�
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻫﻠﻤﺖ
1

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ� ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻚ
ﮔﺎ�)�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ���(
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﻮ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ
ﻛﻴﭗ)ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��( � ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ� ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ
50
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﭗ )ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ ﻧﻴﻢ
ﺻﻮ��(
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ��
1000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��

2000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��

10000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ �ﺳﻴﻠﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮ�
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎ�� ﻛﻤﻜﻲ

 1استفاده از رسپيراتورهاي مورد تأئيد NIOSH
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جدول  - 21ضريب حفاظتي اختصاصي رسپیراتورهاي ترکیبی گاز/بخار و ذرات
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )(APF

ﻧﻮ� �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺼﻴﻪﻛﻨﻨﺪ��ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ�
2
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ����
10

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ� ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ�� ����� ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ
2
ﻓﻴﻠﺘﺮ ����
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��

25

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﻮ�� ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻠﻤﺖ ﻳﺎ ﻫﻮ� ﺷﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
2
ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ����
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻫﻠﻤﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ�ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮ�  R100 �N100ﻳﺎ  P100ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ�� 1ﻏﺎ� ﺷﺪ� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮ� R100 �N100
ﻳﺎ P100
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ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﻮ�� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﭗ )ﻣﺎﺳﻚ
ﺗﻤﺎ� ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﮔﺎ� /ﺑﺨﺎ� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ��� ﺑﺎﻻ ﻳﺎ
ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ�� 1ﻏﺎ�ﺷﺪ� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ��� ﺑﺎﻻ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺻﻮ�� ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﭗ) ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﻛﺎﻣﻞ
ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��(
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ﻓﺸﺎ�ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﭙﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ��

1000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ��

2000

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��

10000
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻓﺸﺎ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ �ﺳﻴﻠﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮ�
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎ�� ﻛﻤﻜﻲ
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جدول  22به عنوان راهنمائي جهت انتخاب وس��ايل حفاظت تنفس��ي متناس��ب با ن��وع خطر نيز مورد
استفاده قرار گيرد.

جدول  -22راهنمای انتخاب وسایل حفاظت تنفسی
ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�� ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ � ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ�

ﺧﻄﺮ

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ)(SCBA

ﻛﻤﺒﻮ� �ﻛﺴﻴﮋ�)(o2

�ﻻﻳﻨﺪ� � ﮔﺎ�� ﺑﺨﺎ� ﻳﺎ ����

�ﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ �ﺳﻴﺐ ﻓﻮ�� ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻴﺎ� �ﻧﺴﺎ� )(IDHL

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ)(SCBA
�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ� ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ �� .ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ�

�ﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺪ�� �ﺳﻴﺐ ﻓﻮ�� ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﻮ� ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ����  )N95ﺑﺪ�� �ﺟﻮ� ��ﻏﻦ(�  R95ﻳﺎ  ) P95ﺑﺎ ��ﻏﻦ( ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﻴﺎ� �ﻧﺴﺎ�)(IDHL

�� ﻗﻴﻠﺘﺮ ���� � �ﻳﮕﺮ �ﻧﻮ�� ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪ� � ﺟﺎ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PAPR .ﻳﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ �ﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ
• ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ �

��ﺑﺴﺖ /ﺳﺮ�

•  PAPRﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ
• ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ﺑﺮ�� ���� ﺑﺎﻳﺪ �� �ﺗﺒﻪ  ) N100ﺑﺪ�� ��ﻏﻦ(�  R100ﻳﺎ ) P100ﺑﺎ ��ﻏﻦ(
ﺑﺎﺷﻨﺪ

�ﺳﭙﺮ�ﻓﻠﻔﻞ ﻳﺎ �ﻳﮕﺮ ﻋﻮ�ﻣﻞ

ﻣﺎﺳﻚ ﮔﺎ�) �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�  (CS/CN P100ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ ﮔﺎ�

ﻛﻨﺘﺮ�ﻛﻨﻨﺪ�� �ﻏﺘﺸﺎﺷﺎ�
ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ
ﻧﻜﺘﻪ� :ﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ� ﻧﺎ��ﺣﺘﻲ ﭼﺸﻢ �ﺟﻮ� ���� �� ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�ﻳﺰ�ﺳﻴﺎﻧﺎ�

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ) (SCBAﻳﺎ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ�)(SAR
ﺗﺎ :5ppm
) (AFR=50ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� )ﻣﺎﺳﻚ ﮔﺎ�( ﺗﺼﻔﻴﻪﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ� ﺑﺎ ﻣﺪ�

�ﺗﻴﻠﻦ�ﻛﺴﺎﻳﺪ
ﭼﺎﻧﻪ��� ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �� ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ
ﻧﻜﺘﻪ :ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎ� ﻋﻤﺮ ) (ESLIﻣﻮ��ﻧﻴﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ادامه جدول 22
ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ�� ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ � ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ�

ﺧﻄﺮ
ﺣﻼ�ﻫﺎ

ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﺑﺨﺎ��� �ﻟﻲ

ﺑﺨﺎ� ﺟﻴﻮ�

ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺗﺮﻳﺞ ﺑﺨﺎ� ﺟﻴﻮ�

ﺳﻴﻠﻴﺲ

ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ�� ﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﻓﻴﻠﺘﺮ �� ﻛﻼ�  N100ﻳﺎ P100

�ﻣﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎ��

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ) N95ﺑﺪ�� �ﺟﻮ� ��ﻏﻦ(�  R95ﻳﺎ ) P95ﺑﺎ ��ﻏﻦ(

ﻋﻮ�ﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮ���ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎ� ﺑﻴﻤﺎ�� �� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��

• ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ

ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮ� ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ � ﺑﺎﻋﺚ

•  PAPRﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ �

ﺑﻴﻤﺎ�� �� �ﻧﺴﺎ� ﺷﻮﻧﺪ� ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻮ�ﻳﺲ) �(TBﻣﺪﻓﻮ� ﻛﺒﻮﺗﺮ�
ﺳﻨﺪ�� ﺣﺎ� ﺗﻨﻔﺴﻲ)(SARS

• ﻣﺎﺳﻚ ﻳﻜﺒﺎ� ﻣﺼﺮ� ﻏﺒﺎ�ﮔﻴﺮ ﺑﺮ�� ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎ��ﻫﺎ� ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ � TB
SARS
• ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ� ����/ﻫﭙﺎ ﺑﺎﻳﺪ �� ﻛﻼ�  N100ﻳﺎ  P100ﺑﺎﺷﺪ
• �ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﻳﻜﺒﺎ� ﻣﺼﺮ�  N95ﻣﺨﺼﻮ� ���� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ��  TBﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� �ﺳﺖ

�..........
ﮔﺮ��ﻏﺒﺎ� ﻣﺰ�ﺣﻢ) ﺑﻪﺟﺰ ��ﺑﺴﺖ� ﻣﻮ��

�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ﻳﻜﺒﺎ� ﻣﺼﺮ�  N95ﻣﺨﺼﻮ� ����

���ﻳﻮ�ﻛﺘﻴﻮ � �ﻳﮕﺮ ���� ﺳﻤﻲ(

نكت�ه :جه��ت مطالع��ه بيش��تر در زمينه انتخ��اب و اس��تفاده از ماس��كهاي تنفس��ي متناس��ب با نوع
ميكروارگانيسم هاي موجود در محيط كار به جدول شماره  4فايل ضميمه مراجعه شود.

()Guide on respiratory protection against bioaerosol Studies and Research Project

نکته :در صورتی که پتانس��یل تحریک یا آسیبرس��انی چشم بهوسیلهی پاش��شموادشیمایی یا پرتاب ذرات
وج��ود دارد ،ممکن اس��ت به پوش��انندهیتمامصورت کی��پ  PAPR ،SARیا  APRیا ه��ود یا هلمتهای
تامینکنندهی هوا نیاز باشد .استفاده همزمان از گاگل از نوع محافظ پاششمواد شیمیایی وماسک نيم صورت
توصيه نمي شود ،زیرا موجب اختالل در كيپ بودن گاگل ،ماسك يا هر دو مي شود.

 5-16شاخص پایان عمر)ELSI(1
یک سیستم هشداردهنده به کاربر میباشد که پابان دوره حفاظت مناسب تنفسی توسط رسپیراتور را

اعالم میکند .به عنوان مثال در مورد جاذبها اش��باع شدن جاذبها یا استشمام بوی گاز یا بخار آالینده.
معموالً تولید کننده گان مدت زمان یا عالئم یا شاخصهائی برای تشخیص پابان عمر مفید رسپیراتورها
ارائه می نمایند.

1 End of Service Life Indicator
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 6-16آزمايش فيت بودن ()Fit Testing

قبل از اس��تفاده از هرگونه رس��پيراتوري ،كاربر بايد دقيقاً طبق نوع ،مدل س��ايز و ش��رايطي كه از آن

استفاده می كند مورد آزمايش فيت بودن قرار می گيرد .آزمايش فيت بودن به دو روش كيفي و كمي

انجام مي شود.

تس��ت كيفي ( :)Qualitative Fit Testingيك آزمايش قبول يا رد براي س��نجش كفايت فيت
بودن رسپيراتور با تكيه بر پاسخ خود كاربر

تست كمي ( :)Quantitative Fit Testingارزيابي كفايت فيت بودن رسپيراتور با اندازه گيري
عددي ميزان نشتي بداخل رسپيراتور.

آزمايش فيت بودن بايد در مقاطع زماني زير انجام شود:
 -1قبل از استفاده براي اولين بار

 -2زمان تعويض يا تغيير رسپيراتورها يا قطعه اي كه روي صورت مي نشيند.
 -3حداقل سالي يكبار پس از استفاده اوليه

انجام آزمايش اضافي با درخواس��ت يا گزارش پزش��ك يا كارش��ناس مربوط با گزارش تغيير شرايط

فيزيكي كارگر (مثل جاي زخم روي صورت ،تغييرات دنداني ،جراحي زيبائي يا تغييرات مش��هود در
وزن بدن) كه مي تواند بر روي فيت بودن رسپيراتور اثرگذار باشد.

آزمايش��هاي كمي و كيفي رس��پيراتور بايد مطابق پروتكل ارائه ش��ده توس��ط  OSHAانجام ش��ود.

آزمايش��هاي كيفي با استات آميل ،ساخارين ،بيتركس ،دود محرك و آزمايشهاي كمي با آئروسولهاي
توليدي (روغن گياهي ،نمك و ،)...شمارشگر و مدلهاي مختلف كنترل كننده فشار منفي انجام مي شوند.
ضريب فيت بودن

برآورد كمي از تناسب يك رسپيراتور براي يك فرد خاص كه از نسبت زير حاصل مي شود:

تراكم يك ماده در هواي اطراف تقس��يم بر تراكم همان ماده در داخل رسپيراتور در زمان پوشيدن يا
استفاده از آن

تس��ت كيفي بايد تنها براي رسپيراتورهاي تصفيه كننده فشار منفي استفاده شود كه ضريب فيت بودن
آنها  100يا كمتر از آن باشد.

ضريب فيت بودن براي رسپيراتورهاي نيم صورت بايد  100و بيشتر از آن و براي رسپيراتورهاي تمام
صورت (با پوشش سفت) بايد  500و بيشتر از آن باشد.
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 7-16حفاظت از كيپ بودن ()Sel Protection
رسپيراتورهاي با پوشش محكم نبايد توسط افراديكه داراي ريش بلند يا هر شرايطي كه باعث تداخل
در چسبيدن ماسك بر روي صورت مي شود ،استفاده گردند.

عينكها و ساير وسايل حفاظتي نبايد بر روي چسبيدن ماسك بر روي صورت تداخل ايجاد نمايند.

شكل  - 38آزمايش كيپ بودن رسپيراتور .الف -آزمايش فشار مثبت ب -آزمايش فشار منفي

افرادي كه از رس��پيراتورهاي با پوش��ش محكم استفاده مي كنند بايد مهر و موم بودن رسپيراتور را در
هر بار استفاده از آن ،آزمايش كنند.
 8-16ارزیابی پزشکی

بررس��ي پزش��كي در خصوص توانائي كاربر جهت استفاده از رس��پيراتور قبل از تستهاي ديگري مثل
فيت بودن و  ...و اس��تفاده از آنها بايد انجام ش��ود .اين ارزيابي توسط يك پزشك يا ساير كارشناسان
صالحيتدار مراقبتهاي پزش��كي جهت ارزيابي با اس��تفاده از پرسش��نامه يا معاينات و آزمايش��ها انجام

مي شود .با پرسشنامه معتبر غربالگري اوليه انجام شده و در صورت نياز ،معاينات و آزمايشهاي پزشكي

انجام مي شود.

انجام آزمايش هاي پزشكي بعدي (در فواصل زماني) تحت شرايط خاصي انجام مي شود كه عبارتند از:
 -1گزارش عالئم و نشانه هاي پزشكي مربوط به توانمندي افراد در استفاده از رسپيراتور
 -2تشخيص پزشك يا كارشناس و مسئول مربوطه
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 -3تغيير شرايط كاري كه باعث افزايش بار فيزيولوژيكي كار كاربران شده باشد

 -3الزام در برنامه استفاده از رسپيراتور

 9-16مراقبت و نگهداري از رسپيراتورها
رسپیراتور طبق برنامه یا پیشنهاد تولید کننده آن بطور مداوم بايد تمیز ،ضدعفونی و نگهداری شود.

عالوه بر شرایط معمول ،در شرایط خاصی مثل استفاده بیش از حد ،استفاده چند نفر از یک رسپیراتور،

اس��تفاده اضطراری از یک رس��پیراتور و یا استفاده از رسپیراتور برای آزمایش و تستهای معمول (فیت
بودن و  )...و یا آموزش نیز الزم است که تمیز و ضدعفونی شوند.

 -17حفاظت از سقوط

مطاب��ق تعري��ف آئين نامه كار در ارتف��اع وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،ه��ر كار يا فعاليتي كه

موقعيت انجام آن در ارتفاعي بيش از  1/2متري نس��بت به س��طح مبنا انجام شود ،كار در ارتفاع تلقي

مي گردد .لذا بطور كلي مي توان كار بر روي داربس��ت ها ،نردبان ها ،سقف ها ،باالبرها ،جرثقيل ها،
تراس ها و موارد مش��ابه با آنها را كار در ارتفاع تلقي نمود .سقوط از ارتفاع ،يكي از مخاطراتي است

كه بطور رايج در اكثر فرآيندهاي صنعتي و ش��غلي ،كارگران را تهديد مي كند .پيامدهاي ناش��ي از
س��قوط كارگران معموالً س��نگين ،فاجعه بار و حتي مرگبار مي باش��د .در برخي از مشاغل بخصوص
مش��اغل ساختماني ،س��قوط اصلي ترين و مهمترين خطري اس��ت كه كارگران را تهديد مي كند .به
سیس��تم حفاظت از س��قوط به منظور جلوگیری از سقوط یا کنترل پیامد ناش��ی از سقوط ،طراحی شدهاست .اگر

کارگران در معرض خطر سقوط هستند و نمیتوان آن را حذف کرد ،به منظور حفاظت از کارگران بايد یکی از
سیستمهای حفاظت در برابر سقوط مورد استفاده قرار گيرد .در جدول  23انواع اين سيستم ها فهرست شده است.
جدول  -23سیستمهای حفاظت در برابر سقوط
ﻧﻮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﻘﻮ�

ﻫﺪ� ﻛﺎ�ﺑﺮ�

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒﻛﻨﻨﺪ�� ﺳﻘﻮ� ﻓﺮ�
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺳﻘﻮ� ﻓﺮ��
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻛﻨﺘﺮ�)ﺗﻮﻗﻒ( ﺳﻘﻮ�
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� ﺳﻘﻮ�
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ� ﻳﻚ ﻛﺎ�ﮔﺮ � ﻣﺤﺪ��ﻳﺖﻫﺎ� ﺳﻘﻮ� ﺑﺮ ��� �� ﭘﺎ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮ� �ﻳﻤﻨﻲ
ﻃﻨﺎ� ﻫﺸﺪ���ﻫﻨﺪ�

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� �� ﺳﻘﻮ�
ﻛﻨﺘﺮ�)ﺗﻮﻗﻒ( ﺳﻘﻮ�
ﻫﺸﺪ�� ���� ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮ� ﺑﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ��

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻐﺰ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﺳﺮﺧﻮ��� �� ��� ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺐ���
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منظور كاهش يا حذف س��قوط و يا حذف يا كاهش پيامدهاي ناش��ي از سقوط عالوه بر اقدامات فني
و اجرائي ،نياز به استفاده از سيستم حفاظت از سقوط مي باشد.

 1-17روش�های ديگر حفاظت از س�قوط :روشهای زیر نيز مي توانند براي حفاظت از سقوط،

مناسب باشند:

• پایش ایمنی برای کارگران ش��اغل برروی بام :یک سیس��تم فردی اس��ت (بهجای سیستم مکانیکی)
که در هنگام احتمال بروز خطر س��قوط ،به کارگران هش��دار میدهد .در این سیس��تم باید یک فرد
ذیصالح ،مسئول تشخیص خطرات و هشدار دادن به کارگران ،باشد.

• س��كوهاي گيرنده :1مركب از يك س��كوي ثابت و يك نرده حفاظتي استاندارد متصل به آن است

و در صورتی که اجرای دیگر روشها و سيستم ها امکانپذیر نباشد ،از کارگران در برابر خطر سقوط

محافظت میکند.

• پوش��ش حفرهها :درص��ورت اجرای صحیح ،یک روش س��اده و کارآمد میباش��د .دراین روش

حفرههاي موقتي ،دهانه ها و نورگيرها را با یک پوشش محكم ،مي پوشانند تا از سقوط کارگران در
مسیر حرکت يا كارشان ،جلوگیریکند.

• حصارها و موانع :2اس��تفاده از حصارها و موانع اینچنینی ،بهمنظور دورنگهداش��تن فراد از چاه ،چاله،

شکافها و .....میباشد.

 2-17معيارهاي مهم در انتخاب روش حفاظت در برابر سقوط
یک سیستم حفاظت در برابر سقوط باید داراي مشخصات زیر باشد:

• مقرون به صرفه بودن

• با بکارگیری آنها ،کمترین تداخل در وظایف یا فعالیتهای کارگر ،ایجاد شود.
• از سقوط جلوگیری کند و یا از کارگران در برابر خطر سقوط محافظت کند.

حتي المقدور خطر س�قوط حذف ش�ود .خطراتي كه نمي توانند حذف ش��وند شناسائي شده و هر
يك از آنها ارزیابی ش��وند .ارزیابی خطر میتواند به ش��ما در تعيين سيس��تم حفاظت در برابر سقوط
مناسب ،كمك كند .براي اين كار موارد زير را در نظر بگيريد:

• فاصله سقوط بین سطح كار يا تردد کارگران با سطح پایینتر از آن ،چقدر است؟
• چه تعداد از کارگران در معرض خطر سقوط قرار دارند؟

Catch Platforms
Fences and Barricades

1
2
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• در محل مدنظر ،چه وظایف و مشاغلی دارای خطر سقوط میباشند؟

• روند حرکت کارگران (افقی ،عمودی یا هردو) برای اجرای وظایف خود چگونه میباشد؟

• آیا تكيه گاه (قالب ایمن )1در محل وجود دارد و یا میتوان در نزدیکی محل احتمالی بروز خطر،
بهراحتی آن را نصب کرد؟

• آیا عالوهبر سقوط ،خطرات دیگری همچون عبور خطوط انتقال جریان برق در باالی سر،کارگران
را تهدید میکند؟

• درصورتی که کارگر توس��ط سیس��تم توقف سقوط ،آویزان شدهباشد ،چگونه میتوان سریعا او را

نجات داد؟

 3-17سیستم هاي متوقفکنندهی سقوط فرد
یک سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی شامل یک تکیهگاه ،اتصالدهندهها و یک حمايل بند تمام
بدن 2میباش��د که به منظور توقف س��قوط و به حداقلرس��اندن نیروی توقف ،با همديگر بکارگرفته

میش��وند .دیگر اجزای این سیستم شامل تسمه ،3وس��يله کاهش سرعت و یک طنابنجات 4میباشد

(شکل  .)39این سیستم تنها در صورتی کارآمد میباشد که شما بدانيد كه كل اجزاء آن براي توقف
س��قوط ،چگونه كار مي كنند .قبل از استفاده از سیس��تم متوقف کنندهي سقوط فردی ،بايد از موارد

ذیر ،آگاهی داشتهباشید:

• چگونگی انتخاب و نصب تکیهگاه ایمن

• چگونگی انتخاب و استفاده از اتصالدهندهها

• چگونگی قرارگیری و استفاده از حمايل بند تمامبدن
• چگونگی اتصال صحیح و استفاده از طناب نجات

• مواقع الزم براي استفاده از کاهشدهندهی سرعت
• نحوهی بلند شدن و استفاده از طنابنجات

• روشهای استفاده صحیح از وسايل جمعشونده
• چگونگی تخمین فاصله( ارتفاع) سقوط

• چگونگی اجتناب از سقوط ناشي از تاب خوردن

Anchorage
Harness
3
Lanyard
4
Lifeline
1
2
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شكل  -39يك سيستم متوقف كننده سقوط فردي

• چگونگی بازرسی و نگهداری از سیستم

• چگونگي نجات سريع شما اگر سقوط كنيد

تکیهگاه :تکیهگاه یک نقطه امن برای اتصال طناب هاينجات ،تسمه ها یا کاهشدهنده های سرعت
میباشد .در سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی ،یک تکیهگاه بايد توانایی تحمل  5000پوند نیرو را

داشته باشد ،در غیراینصورت باید تحتنظارت یک فرد واجد شرایط ،طراحی و اجرا شود بهطوریکه
بتواند ضریبایمنی  2كه معادل تحمل حداقل دو برابر نیروی ناشی از سقوط کارگر از فاصله  6فوتی
است را پوشش دهد .اگر از وزن قابلتحمل تکیهگاه آگاهی ندارید ،قبل از شروع به کار از یک فرد
واجدشرایط بخواهید آن را بررسی کند.

میزان مقاومت تکیهگاه یک معیار حیاتی میباش��د ،اما این تنها فاکتور مدنظر نمیباش��د ،عواملی

ديگري نيز اهميت دارندكه عبارتند از:

• اتص��ال دهنده هاي تکیهگاه :جز در مواردی که تکیهگاه براي اتصال تس��مه يا طنابنجات طراحی

شدهباشد ،شما به يك اتصال دهنده تكيه گاه نياز خواهيد داشت كه آن يك نقطه اتصال ايمن است.
از جمل��ه اين اتصال دهنده ها مي توان رابط هاي حلقه اي يا كراواتي ،1گيره قالب ها ،2اتصال دهنده

ميل��ه اي و اتص��ال دهنده هاي ميله اي متحرك 3را نام برد .از متناس��ب بودن اتصالدهندهها با تس��مه
Tie-off Adapters
Hook Anchors
3
Beam Trolleys
1
2
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وطنابنجات و همچنین از سازگار بودن آنها با وظیفه کارگر ،اطمینان حاصل کنید.

• نقطهی اتصال :یک تکیهگاه در سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی ،تنها میتواند به عنوان نقطهی

الصاقي مورد اس��تفاده در سيس��تم مذكور باشد و آن نمیتواند براي پشتيباني يا معلق نگه داشتن سكو
مورد استفاده قرار گيرد.

• موقعیت :تکیهگاه بايد در صورت امكان بهطور مس��تقیم در باالی س��ر کارگر قرار گیرد تا احتمال
سقوط ناشي از تاب خوردن را كاهش دهد.

• ارتفاعسقوط :بهدلیل اینکه سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی ،نمیتواند از بروز سقوط جلوگیری
کند ،تکیهگاه باید بهاندازه کافی با ارتفاع مناس��ب در باالی س��ر کارگر قرار گیرد بهطوری که آخرین

نقطهی آن ،سقوط را متوقف کند .باتوجه به مواردی همچون :فاصلهی سقوط آزاد ،طول طنابنجات،
طول شوکگیر و همچنین میزان کشش حمايل بندتمامبدن ،ارتفاع تکیهگاه را تعیین مي شود.

فاصلهی س��قوط آزاد :فاصلهای است که کارگر قبل از فعالشدن سیستم متوقف کنندهي سقوط

فردی ،سقوط مي كند.

• اتصالدهندهها :یک تکیهگاه ،تس��مه (تسمه) و حمايل بند تمام بدن تا زمانیکه به یکدیگر متصل

نباشند ،کارآمد نيستند .اتصالدهندهها با ایجاد اتصال بین تکیهگاه ،تسمه و حمايل بند تمام بدن ،یک

سیس��تم کامل را تش��کیل میدهد .اتصالدهندهها شامل :حلقهی  Dش��کل ،گيره قالب و قالب قفل
شونده (کارابین) هستند.

• قالب قفل شونده (کارابین) :یک اتصال دهنده از آلیاژ فوالدی با تحمل نیروی کششی باال میباشد
که دارای یک دهانهی قفلش��ونده میباش��د .عمدتاً برای کارهایی همچون :تمیزکردن در و پنجره و

علیات امداد و نجات در ش��یبهای تند ،بکار گرفته میش��ود .کارابینها باي��د حداقل توانایی تحمل

 5000پوند نیروی کششی را داشتهباشند.

• گيره قالب :این اتصالدهنده در ش��رایط معمولی به منظور قرار گرفتن اجزایمتصلش��ونده در آن،

دارای دهانهی باز میباش��ند .در صورت وارد شدن ضربهی ناگهانی ،بهصورت خودکار ،دهانهی آن

شكل  -40نمائي از انواع اتصال دهنده ها
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بس��ته میشود .این ابزار بهطور معمولی به طنابنجات یا تسمه ،متصل و دوخته میشوند .گیره قالب،
بايد از جنس آلیاژ فوالد با قدرت تحمل نیروی کششی حداقل  5000پوند باشد.

استفاده تنها از گيره قالب برای سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی :گيره قالب پس از اینکه با

واردشدن ضربه ،قفل شد ،باز نمیشود مگر اینکه خود کاربر ،آن را باز کند.

• حلق��هی  Dش��کل :حلقهی  Dش��کل ،بهصورت دوختهش��ده برروی حمايل بند تم��ام بدن متصل
شدهاست .حلقهی  Dشکل بايد توانایی تحمل حداقل  5000پوند نیروی کششی را داشتهباشد.

• حمايل بند تمام بدن :حمايل بند تمامبدن ،یک تس��مه توزیعکننده نیرو میباش��د که نیروی وارده
حاصل از سقوط را برروی کمر ،رانها ،قفسهسینه ،شانهها و لگن توزیع میکند .حمايل بند تمامبدن

در مدلهای مختلفی وجود دارد که اکثرا س��بکوزن و راحت هس��تند .قبل از خرید آنها ،از متناسب
بودن آن با کارگران از لحاظ راحتی و تنظیمآسان ،اطمینان حاصل کنید.

حمايل بند تمامبدن باید دارای یک حلقهی  Dشکل در عقب خود به منظور اتصال با طنابنجات

و تسمه بوده و همچنین یک پد حمایتکننده در سمت عقب خود ،داشتهباشد.

هرگز از کمربند ،بهعنوان بخشی از سیستم متوقف کنندهي سقوط فردی ،استفاده نکنید.

در هنگام خرید حمايل بند تمامبدن ،موارد زیر را بهیاد داشتهباشید:

• حمايل بند باید از جنس الیاف مصنوعی باشد.

• حمايل بند باید متناسب با کاربر ،راحت و تنظیمکردن آن آسان باشد.

• حمايل بند باید در نقطهی اتصال دارای یک حلقهی  Dش��کل ،در وس��ط کمر در راس��تای شانهها

باشد .حلقهی  Dشکل باید بهمنظور قرارگرفتن تسمه و گيره قالب ،به اندزهکافی بزرگ باشد.

• تس��مههای قسمت قفسهس��ینه باید بهراحتی قابلتنظیم باشند و مقاومت کافی به منظور جلوگیری از
شکستگی قفسهسینه در حین سقوط داشتهباشد.

• از حمايل بند تمام بدن مخصوص کاربرد در صنعت اس��تفاده کنید( نه حمايل بند مورد اس��تفاده به
منظور صعود در اماکن تفریحی).

• حماي��ل بند باید ایمن و قابلاعتماد باش��د .بايد مطابق با اس��تاندارد  ANSIو CSAبوده و کارخانه

س��ازندهی آن دارای گواهینامه  ISO9001در فرآیند طراحی ،توس��عه ،تولی��د ،نصب ،راهاندازی و

خدماتپسازفروش ،باشد.

تسمه ها :يك تسمه نجات ،یک ريسمان با طرح قابل انعطاف است كه داراي يك گيره قالب در هر
طرف خود است .یک گيره قالب به حمايل بند تمام بدن متصل میشود و ديگري به تكيه گاه يا طناب
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نجات متصل میشود .اين تسمه بايد حداقل توانایی تحمل  5000پوند نیروی پارهکننده را ،داشته باشد.
تس��مه ها انواع مختلفی دارند و از جمله آنها ،نوع خودجمعشونده كه باعث حرکت راحت تر شده و

انواع شوکگیر هستند كه موجب کاهش نیروهای مصرفي براي توقف سقوط مي شوند.
تسمه ها را براي افزایش طول بهم نبنديد يا آنها را براي کاهش طول ،گره نزنيد.

وسايل سرعت گير :وسايل سرعت گير ،كارگران را از تأثير سقوط محافظت كرده و شامل تسمه هاي
شوک گیر ،تسمه ها يا طناب هاي نجات خودجمعشونده و حلقه هاي اتصال طناب1مي باشند.

تس��مه شوکگیر :یک شوکگیر ،ضربه واره به كارگر را در اثر توقف سقوط از طریق افزايش طول
تا  3/5فوت براي جذب نيروي توقف ،كاهش مي دهد .با توجه به اينكه در بس��ياري از موارد توصيه
شده كه نيروي متوقف سازي سقوط به  1800پوند كاهش يابد اما تسمه شوك گير قادر است اين نيرو

را حتي تا حدود 900پوند ،کاهش دهد.

بهدلیل اینکه تس��مه های ش��وک گیر ،تا ح��دود  3/5فوت افزايش طول مي دهن��د ،لذا اين نكته مهم
است كه تسمه ،كارگر را قبل از رسيدن به سط سطح پائین تر متوقف کند .توصيه مي شود كه فاصله

بين نقطهی تکیهگاه کارگر و س��طح پائين تر ،بهاندازهی 20فوت باشد .همواره قبل از استفاده از تسمه

شوکگیر ،كل فاصلهی سقوط احتمالی را تخمین بزنید .به مثال زیر توجه کنید:

شكل  -41روش محاسبه كل فاصله سقوط با يك تسمه شوك گير
Rope Grabs

1
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نحوهی محاس�بهی فاصلهی کلی :طول تسمه(6فوت)  +فاصلهی کاهش سرعت( 3/5فوت) +

قد کارگر(6فوت) +حاشیهی ایمن( 3فوت)=  18/5فوت فاصلهی عمودی بین تکیهگاه و سطح پایئنی

هرگز از تس�مه ش�وك گيري كه ش�وکگیر آن تا حدودی باز شدهاست یا براي توقف

یک سقوط استفاده شده ،استفاده نکنید.

ت خودجمع شونده ،معموال دارای
تس�مه یا طنابنجات خودجمع ش�ونده :تسمه یا طناب هاینجا 

آزادی حرکت بیش��تری نسبت به تس��مه شوکگیر ،میباش��ند .هر یک دارای قرقره ای هستند که با

حرکات کارگر ،طناب را باز و بس��ته می کنند .اگر کارگر س��قوط کند ،در صورتی که فاصله سقوط
آزاد کمتر از 2فوت باش��د و تکیهگاه مستقیما در باالی س��ر کارگر باشد ،سیستم سریعا قفل میشود.

برخی از تسمه های خودجمعشونده ،فاصله سقوط آزاد را به کمتر از 1فوت ،کاهش میدهند .طناب
هاب نجات خودجمعش��ونده تا طول  20فوت ،موجود هس��تند .طنابنجات خود جمعشونده ای که
آزادی حرکت بیشتری دارند دارای طول تا 250فوت هستند.

ت خودجمعش��ونده که فاصلهی س��قوط آزاد را به  2یا کمتر از 2فوت
ب های نجا 
تس��مه ها و طنا 
کاهش میدهند باید قادر باشند در زمانی که کام ً
ال کشیده (باز) شده اند3000 ،پوند بار را تحمل کنند.
تسمه های نجات خودجمعشوندهای که نمیتوانند فاصلهی سقوط آزاد را به کمتر از 2فوت کاهش

دهند ،باید در صورتیکه تسمه (یا طنابنجات) ،بهطور کامل باز شد ه باشد 5000 ،پوند بار را تحمل کند.

مراق�ب س�قوطهای نوس�انی (ت�اب خ�وردن) باش�ید :اگ��ر ش��ما از تس��مه و طنابنجاتهای

خودجمعشونده ،استفاده می کنید ،به منظور جلوگیری از سقوطهای نوسانی ،در زیر نقطهی تکیهگاه،

شکل  - 42افزایش فاصله سقوط در سقوط نوسانی (توأم با تاب خوردن)
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کار کنید .هر قدر که دورتر از نقطهی تکیهگاه کارکنید ،به همان میزان نیز فاصله س��قوط ش��ما بیشتر
خواهد بود و ریسک بیشتری برای برگشتن به عقب و برخورد با اشیاء ،شما را تهدید میکند.

حلق�ه ه�ای اتصال طن�اب :یک حلقه اتصال طناب به کارگ��ر اجازهمیدهد تا در جهت عمودی از

طنابنج��ات باال رود اما در صورت س��قوط بهطور خ��ودکار با طنابنجات درگیر و قفل میش��ود.

زمانیکه از حلقه اتصال طناب استفاده میکنید ،نکات زیر را به خاطر بسپارید:
• حلقه اتصال طناب باید با طنابنجات سازگار باشد

• حلقه اتصال طناب باید بهدرستی به طنابنجات متصلشود( نه به صورت وارونه)

• درص��ورت امکان ،آن را در کمترین فاصله با تس��مه نگهداری��د (.بین حلقه اتصال طناب و حمايل
بند بدن قرار گیرد)

• درصورت امکان ،حلقه اتصال طناب را باالتر از طنابنجات ،قرار دهید.

طنابنجات:یک طنابنجات ،به تس��مه یا طنابی گفته میش��ود که به یک حمايل بند بدن ،تسمه و یا
ابزار کاهش س��رعت و در نهایت به یک تکیهگاه متصل میش��ود .بهطور کلی دو نوع طنابنجات،

وجود دارد :عمودی و افقی

طنابنجات عمودی:این طنابنجات در باالی س��ر کارگربه تکیهگاه متصل میش��ود و باید بهطور

مس��تقیم از طریق حمايل بند تمامبدن ،تسمه ،ابزار کاهش س��رعت یا طنابچنگشی به کارگر متصل
شود .طنابنجات عمودی باید توانایی تحمل حداقل 5000پوند نیروی پارهکننده را داشتهباشد.

زمانیکه کارگ��ر برای اجرای وظایف ،به حرکت در س��طحعمود نی��از دارد ازطنابنجات عمودی

اس��تفاده میش��ود .این در حالیاس��ت که طنابنجات عمودی ه��م میتواند بهدلیل وجود پتانس��یل
سقوطنوس��انی و برخورد با اش��یاء و س��طوح پایینی ،یک عامل خطرزا محسوب شود .ریسک سقوط

نوسانی کارگر ،در صورتیکه برخورد با اشیاء و سطوح پایین تر رخ دهد ،افزایش مییابد.

طنابنجات افقی :برخ�لاف طنابنجات عمودی ،طنابنجات افقی بین دو تکیهگاه امتداد مییابد.

زمانیکه تسمه یا طنابچنگشی به یک طنابنجات افقی ،متصل باشد ،شما میتوانید بهطور آزادانهتری
حرکت کنید ودر نتیجه اینکار ،ریسک سقوط نوسانی کاهش مییابد .ایندر حالی است که برروی

طنابنجات افقی بار بیش��تری نسبت به طنابنجات عمودی ،وارد میشود .درصورتی که طنابنجات
افقی به درستی به تکیهگاه متصل نشود ،احتمال پارهشدن آن ،زیاد است .بههمیندلیل فرآیند طراحی،
نصب و استفاده از طنابنجات افقی باید تحتنظارت یک فرد واجدشرایط ،انجام شود.

طنابنج�ات افق�ی و زاوی�هی آویزش :وارد ش��دن هر ب��اری بر روی طنابنج��ات افقی ،موجب
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خمش��دن یا آویزش آن میش��ود .زاویه آویزش ،زاویهای انحراف طنابنجات از محور افقی اس��ت
که در هنگام واردشدن یک بار ،مثال کارگر در حال سقوط ،ایجاد میشود .کاهش زاویه آویزش (با
اس��تفاده از طناب نجات افقی محکم) ،موجب افزایش بار وارده به طناب در طی س��قوط ،میشود .با

افزایش اس��تحکام طناب ،به طور چش��مگیری بار ضربه ای وارده برروی طناب افقی افزایش می یابد.

بهطورمثال ،اگر زاویه آویزش15درجه باش��د ،نس��بت نیروی وارده بر طنابنجات و تکیهگاه نسبت به

خود بار  2به  1اس��ت در حال که اگر این زاویه به  5درجه کاهش یابد ،نس��بت نیروی وارده تا  6به 1
افزایش می یابد.

شکل  –43کارگر متصل به یک طناب نجات عمودی با یک تسمه و حلقه اتصال .طناب به باالی ستون
محکم شده است.

برای کاهش نیروی وارده بر طنابنجاتافقی ،زاویهی آویزش را افزایش دهید یا آن را به تسمه

یا طنابنجات شوکگیر ،متصل کنید.

روشهای ایمن برای سیستم توقفکنندهی سقوط فردی

• برروی تس��مه یا طنابنجات گره کراواتی درس��ت نکنید؛ گره ها میتوانن��د قدرت تحمل آنها را

تا ٪50کاهش دهند.

• تس��مه یا طنابنجات بهطور مسس��تقیم برروی میلهی  Lشکل بسته نشود .نیروی برشی ناشی از لبهی
میله میتواند قدرتتحمل طناب را به میزان ٪70کاهش دهد.
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• بدانی��د که زاویهی آویزش طنابنجات افقی چگونه بر روی نیروهای متوقف س��ازی در تکیه گاه
اثر می گذارند.

• به یاد داشته باشید ،طراحی ،نصب ،و استفاده از طنابنجاتافقی ،باید تحتنظارت فرد واجدشرایط،
صورت گیرد.

• در مورد پتانس��یل سقوطنوسانی در زمانی که سیستم متوقفکنندهي سقوطفردی را به طنابنجات
متصل می کنید ،فکر کنید.

• بهیاد داشتهباش��ید ،طنابنجات ش��وکگیر قبل از توقف سقوط ،کشیده خواهد شد( طول آن کمتر
از فاصله س��قوط آزاد باش��د) .فاصلهی سقوط شامل :طولتس��مه( قبل از باز شدن شوکگیر) ،فاصله

کاهشسرعت (پس از باز شدن شوکگیر) ،قد کارگر و حاشیهی ایمن(3فوت) ،میباشد.
 4-17سیستم جلوگیری از سقوط فردی

برخالف سیس��تم متوقفکنندهی س��قوط فردی که بهمنظور ،توقف سقوط طراحی شدهاست ،سیستم
جلوگیری از سقوط فردی از رسیدن کارگر به لبههای محافظتنشده ،جلوگیری میکند و بهاینترتیب

از بروز س��قوط جلوگیری میکند .این سیس��تم ش��امل :تکیهگاه ،اتصالدهندهه��ا ،حمايل بند بدن یا

کمربند میباش��د .نقطهی اتصال اين سيستم به كمربند یا حمايل بند تمامبدن مي تواند در جلو ،عقب

یا در طرفين با حلقه  Dشكل باشد.

تکیهگاه مورد اس��تفاده در سیس��تم جلوگیری از س��قوط فردی ،باید توانایی تحمل حداقل3000پوند

شكل  -44يك سيستم جلوگيري از سقوط
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نیرو را داشتهباشند و یا باید توسط فرد صالحيت دار طراحي و نصب شده باشد و داراي ضريب ايمني
حداقل  2باشد.

 5-17سیستم حفظ موقعیت
سیس��تم حف��ظ موقعی��ت به کارگر اج��ازه میدهد ت��ا بهطور راحتتری با دو دس��ت خ��ود بر روی

س��طوحعمودی همانن��د دیوار یا اس��كلت بتني ،كار کند .اين سيس��تم ها با اس��امي ديگري همچون
سيس��تم هاي حفظ موقعيت كاري كالس نيز ناميده مي ش��وند .اجزای تش��کیلدهندهی سیستم حفظ
موقعیت كه ش��امل :تکیهگاه ،اتصالدهندهها و حمایتکنندهی بدن میباش��ند ،مش��ابه اجزاء سیس��تم

متوقفکنندهی س��قوط فردی ،هستند .اگرچه این سیس��تم برای اهداف متفاوتی بکار گرفتهمیشود.
یک سیس��تم حفظ موقعیت ،نقطه اتكائي براي كارگر فراهم مي كند و باید س��قوط آزاد را در فاصله

2فوتی متوقف کند؛ در صورتی که سیس��تم متوقفکنندهی س��قوط فردی فاقد اين نقطه اتكاء بوده و
بايد سقوطازاد را در فاصلهی  6فوتی ،متوقف کند.

تکیهگاه :سیستم حفظ موقعيت باید بهوسیلهی تکیهگاهی با توان تحمل حداقل 2برابر نیروی ناشی از
سقوط کارگر و یا 3000پوند(هرکدام بیشتر است) ،ایمن شده باشد.

اتصالدهندهها :اتصالدهندهها باید توان تحمل حداقل 5000پوند نیرو را داشتهباش��ندگيره قالب ها
و حلقه های Dشکل ،باید در آزمايش محك زني با

وارد آمدن بار حداق��ل  3600پوندي دچار هيچ گونه
تغيير شكل يا انفصال نشوند.

حمایتکنندهی بدن :يك کمربند بهعنوان بخش��ی
از سیس��تم ابزار حفظ موقعیت ،مورد قبول میباش��د.

اگرچ��ه آن باید می��زان نی��روی متوقفکنندهی وارد

بر کارگ��ر را تا 900پوند کاهش ده��د و این امر تنها
بهوس��یلهي حمایتکنن��دهي ب��دن ،فراهم میش��ود.

حمايل بند تمامب��دن هم قابلقبول میباش��د ،اما باید
میزان نی��روی متوقفکنن��دهی وارد ب��ر کارگر را تا

1800پوند کاهش دهد .کمربند يا حمايل بند ،باید به
شكل  -45يك سيستم حفظ موقعيت با طناب
نجات خود جمع شونده
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منظور جهت موقعیتكارگر ،دارای حلقههای  Dشکل در طرفین یا فقط يك حلقه  Dشكل در سمت

جلو ،باشند.

 6-17سیستم هاي نرده حفاظتي
یک سیس��تم نرده حفاظتي مركب از نرده فوقاني ،نرده میانی و اجزای عمودی در وس��ط ،میباش��د.

سیس��تم نرده حفاظتي میتواند با تخته هاي ميخ كوب ش��ده تلفيق ش��ود تا از غلطیدن اشیاء در سطح
حركت و كار کارگران به سمت سطوح پایین جلوگيري نمايد.

سیس��تم ن��رده حفاظتي بايد از ه��ر چيزي كه باعث برش ب��دن کارگر یا گیرک��ردن لباس کار وی

ش��ود ،عاري باش��د .نرده هاي فوقاني و میانی بايد بهمنظور کاهش ریس��ک پارهش��دن دست افراد،

حداقل 1/4اینچ ،ضخامت داشتهباش��ند .جنس نرده هايهای فوقاني و میانی نبايد از جنس فوالد یا
پالس��تیک باش��د.

سایر الزامات نرده هاي حفاظتي:
• طناب مورداس��تفاده برای نرده فوقاني بايد در فواصل حداقل 6فوت توس��ط مواد با قابلیت دید باال،
نشان گذاري شوند.

• ن��رده هاي فوقاني نرده حفاظت��ي بايد بهاندازهی 42اینچ(±3اینچ) ،باالتر از س��طح كار يا حركت
کارگران قرار گیرد .ارتفاع لبهی بااليي نرده در صورتی که سيس��تم داراي كليه معيارهاي عملكردي
باشد ،مي تواند بيش از 45اینچ ،افزایش یابد.

• نرده هاي میانی بايد مابين نرده فوقاني و س��طح كار يا حركت كارگر قرار گيرند مگر اینکه در اين
بين دیواري وجود داشته باشد یا اینکه ارتفاع نرده حفاظتي کمتر از 21اینچ باشد.

• در صورت��ی ک��ه احتمال س��قوط مواد از بین ن��رده فوقاني و مياني يا از بين نرده مياني و س��طح كار
كارگران وجود داشته باشد ،در اين فواصل نياز به توري يا صفحات مشبك است.

• در صورتی که از اجزاء بينابيني بجاي نرده مياني در فواصل بين ايس��تگاهها اس��تفاده می شود ،نبايد

فاصلهی آنها بيش از 19اینچ از همديگر باشد.

• یک سیس��تم نرده حفاظتي ،بايد توانایی تحمل 200پوند نی��رو محدوده  2اينچي لبه فوقاني خود در

هر جهت روبه پائين ياباال باشد.
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شكل  - 46سيستم هاي نرده حفاظتي موقت كه حفاظت كارگران را از سقوط تسهيل مي كند.

• نرده میانی ،توري ها و اجزای بينابيني ،بايد توانایی تحمل 150پوند اعمال نیرو در جهت روبهپایین
يا باال را داشته باشند.

 7-17سیستم هاي تور ایمنی
اجزای تشکیلدهندهی سیستم هاي تور ایمنی عبارتند از :تورهای مشبك و اجزای اتصالی.

• فاصله مراکز منافذتور هاي ایمنی از همديگر در يك جهت نبايد بیش از  6اينچ باشد.

• فاصله بین محل نصب تور ایمنی تا زير سطح كار ،نبايد بیشاز  30فوت ،باشد.

• تور ایمنی نصبش��ده بايد قادر به تحمل يك تست سقوط شامل انداختن یک کیسهی شنی با وزن

400پوند و قطر  30اینچ از سطح كار برروی آن ،باشد.

• توره��ای ایمن��ی را مرتبا مورد بازرس��ی قرار دهید و پس از هر ش��یفت کاری ،آنه��ا را از ضایعات

باقیمانده ،پاکسازی کنید.
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شكل  – 47يك سيستم تور ايمني
جدول  - 24حداقل فاصلهی افقی بین لبهی سطحکار تا لبهی بیرونی تور ایمنی
ﻓﺎﺻﻠﻪ� ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢﻛﺎ� ﺗﺎ ﺗﻮ�
ﻛﻤﺘﺮ ��  5ﻓﻮ�
 5ﺗﺎ  10ﻓﻮ�
ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  10ﻓﻮ�

ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ� �ﻓﻘﻲ
 8ﻓﻮ�
 10ﻓﻮ�
 13ﻓﻮ�

حداقل فاصلهی افقی لبه بيروني تور ایمنی نس��بت به لبه محل كار بس��ته به ميزان فاصلهی بين س��طح
کاری و محل نصب تور (در صفحه بعد) ،در جدول  24نشان داده شده است.

 8-17سیستم طناب هايهشداري برای کار برروی بام

کار برروی بام اشاره به کارهایی همچون :باال بردن ،ذخیرهسازی ،کاربرد و برداشتن مواد و تجهیزات پشت

ل میشود ،اما
بام س��ازي ،دارد .کار بروی بام ش��امل :عایقکاری ،پوشش دادن بام با ورقفلزی و .....را شام 
کارهایی همچون ساختوساز ،سقفزنی یا کار برروی لبه بام( نمای ساختمان) را شامل نمیشود.
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سیس��تم طناب هايهش��داري برای کار بر روی بام ،دارای اجزائی از جمله يک طناب ،سیم یا زنجیر
و همچنین تكيه گاه هاي حمايتي میباش��د که بهمنظور مشخصکردن منطقهی کاری برروی بام برای

کارهایی که میتوانند بدون نرده حفاظتي ،سیستم متوقف کنندهی سقوط فردی ،سیستم جلوگيري از
س��قوط يا تور هاي ایمنی انجام داد ،اس��ت .سیستم طناب هشداري را تنها میتوان بر روی بامهایی که

نس��بت ش��یب عمودي به افقي آنها  2به  12يا كمتر باشد ،بکار برد .هدف از کاربرد آنها ،هشدار دادن
به افراد شاغل برروی بام مبني بر نزديك لبهی بدونحفاظ ،میباشد.

طناب هشداري بايد حداقل  6فوت ار لبهی محافظتنشده فاصله داشتهباشند و همچنین بايد
از معیارهای زیر پیروی کند:

• بهوسیلهی مواد با قابلیتدید باالیی در فواصل حداقل به 6فوتي ،پرچمگذاری شوند.

• طوري محكم ش��ده باش��ند كه  34تا  36اینچ (ارتفاع تا سطح) از محل كار يا تردد كارگران فاصله

داشته باشند.

• بايد توانایی تحمل حداقل 500پوند نیروی کششی را داشتهباشند .از نوارهای پالستیکی هشداردهنده،
جهت طناب هاي هشداردهنده استفاده نشود.

• پايه هاي نصبشده در طول طناب ها را طوری باشند كه در صورت واردشدن نیروی کششی به هر
بخش از طناب ،باعث نزديك ش��دن پايه به لبهی بام نشود .حایلها بايد توانایی تحمل حداقل 15پوند
نیروی وارده در جهت افقی به سمت لبهی بام بدونعقبرفتن ،را داشتهباشد.

کس��انیکه بین خطوط هش��داردهنده و لبهی محافظتنش��دهی بام کار میکنند ،بايد توس��ط سیستم

شكل  -48سيستم طناب هشداري بدون استفاده از وسايل متحرك (الف) و با استفاده از وسايل متحرك (ب)
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متوقفکنندهی س��قوط فردی ،سیستم جلوگيري از س��قوط ،سیستم نرده حفاظتي ،سیستم هاي پایش
ایمنی یا تور ایمنی ،محافظت شوند.

 9-17سیستم محافظ لغزش

یک سیس��تم محافظ لغزش ،از لغزش افراد برروی بامهای شیبدار جلوگیری می کند .این سیستم که

متشکل از یک محافظ لغزش(معموال الوار به ابعاد 2×6اینچ) و حداقل  2بست (پایه) سقفی است ،بايد

تحتنظارت فرد واجد ش��رایط نصب ش��ود .پایه های سقفی توسط تأمین کننده گان تجهیزات سقفی

س��اختمان ها ،در دس��ترس هستند .یک سیس��تم محافظ لغزش میتواند در محل کار بدون استفاده از
پایه های س��قفی نیز ،س��اخته ش��ود .در صورتی که ارتفاع لبه بام تا زمین بیشاز 25فوت باشد ،سیستم
گارد محافظ لغزش نمی تواند تنها روش مورد استفاده جهت جلوگیری از سقوط باشد.
الزامات سیستم محافظ لغزش

• سیس��تم های محافظ لغزش ،تنها میتوانند برروی بامهایی با نس��بت شیب بین  3:12تا 8:12و ارتفاع
بام کمتر از 25فوت ،بکار روند.

• برروی بامهایی با نس��بت ش��یب بین  3:12ت��ا  ،6:12بايد حداقل یک محافظ لغ��زش در پایینتر از
سطحکاری در فاصلهی بیشتر از  6اینچ از لبهی بام ،مورد استفاده قرار گیرد.

• بامهایی با ش��یب بین  6:12تا  ،8:12بايد دارای 2محافظ لغزش با فاصلهی عمودی کمتر از  8فوت
از همدیگر ،مورد اس��تفاده قرار گیرند .فاصلهی آخرین (پائین ترین) محافظ لغزش از لبهی بام ،نبايد

کمتر از  6اینچ باشد.

• نزدیک ترین محافظ لغزش به لبهی بام ،بايد بهصورت عمودی برروی س��طحبام قرار گیرد .بقیهی

شکل  -49نمائی از یک سیستم محافظ لغزش
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شکل  - 50تعداد و جانمائی سیستم محافظ لغزش بر روی بام های شیبدار

محافظها ،بايد با زاویهی بیشتر از  60درجه نسبت به سطح بام ،نصب شوند.

• محافظ های لغزش بايد فراهمکنندهی حفاظت مداوم در امتداد طولی بام ،باشند.

 -18حفاظت در برابر غرقشدن

اگ��ر در محی��طکاری برای کارگران خطر غرقش��دن وجود داش��تهباش��د ،بايد برای آنها وس��ایل

شناورسازی فردی )PFD(1تهیه و از استفاده افراد از این تجهیزات ،اطمینان حاصل کرد .یک PFD

میتواند به فرد 7-12 ،پوند نیروی شناورسازی یا باالبری اضافی برای بیرون نگهداشتن سر از آب را

شکل  -51کارگری که به طور همزمان از  ،PFDحفاظ چشم ،حفاظ دست و حفاظ سر در حین
جوشکاری ،استفاده میکند
Personal Flotation Devices

1
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بدهد تا نیروهای امدادی برسند.

مناطقی که احتمال خطر غرقشدن وجود دارد عبارتند از:

• کار بر روی آب

• کارکردن درفراز آب

• کارکردن در کنار آب

مثال کارکردن در قایق

مثال برروی پل رودخانه

مثال کارکردن در کنار حوضچه پرورش ماهی

کارگرانی که در معرض خطر غرقش��دن نیس��تند تا زمانی که از س��قوط در آب محافظت می شوند
عبارتند از:

• کارگرانی که در پشت نرده های حفاظتی با استحکام و ارتفاع استاندارد کار می کنند.

• کارگران شاغل در پست ها یا کابینهای عملیاتی که احتمال خطر سقوط تصادفی به داخل آب را
حذف می کند.

• کارگرانی که کمربند ایمنی مناس��ب همراه با طناب نجات را به منظور جلوگیری از خطر س��قوط
تصادفی بداخل آب ،پوشیده اند.

برای کارگران ،از وسایل خفاظت در برابر غرقشدن مورد تایید سازمان های معتبر(کشتیرانی) ،فراهم

کنیدPFD( .ها بايد دارای برچس��ب یا مارک حاوی اطالعات و نوع  ،PFDباش��ند) .در جدول 25

فهرس��ت وس��ایل خفاظت در برابر غرقش��دن ارائه شده اس��ت .با توجه به ش��رایط کاری باید وسیله

حفاظتی با درجه حفاظت معادل (یا بهتر) ،انتخاب شود.

مطمئن شوید که PFDهای معیوب ،استفاده نمی شوند

با بازرسی PFDها قبل و بعد از استفاده ،از معیوب نبودن آنها اطمینان حاصل کنید (در مورد نحوهی

بازرس��ی کردن PFDها ،به کارگران آموزش دهید) .اگر PFDها معیوب یا اینکه ش��رایط نامطلوبی
داشتهباشند ،بايد پاره شوند و سپس دور انداخته شوند.

بازرسی PFDها

 -از لحاظ پاره بودن ،وجود حفره ،سوراخ بودن

 -سالم بودن درزها ،تسمههایپارچهای و سختافزارها

 -وجود یا عدم وجود عالئم مربوط به :نفوذ آب به درون سیستم ،بوی کپک یا جمعشدگی مواد شناور

در صورتی که PFDمورد اس��تفاده از نوع کیس��ههای ابریشمی باش��د ،بهمنظور بررسی نشتهوا ،به

آرامی آن را تحت فش��ار قرار دهید .در صورتی که نش��ت وجود داشتهباش��د ،بايد دور انداختهشود.
وقتی که ابریشم مرطوب شود :سختمیشود یا میتواند از آب اشباع شود یا میتواند موجب کاهش
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جدول  - 25فهرست و ویژگیهای وسایل شناورسازی فردی
ﻧﻮ� PFD

∗∗

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﻮ�1
ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻧﺠﺎ�
��ﻳﺎﺋﻲ

ﻧﻮ�2
ﺟﻠﻴﻘﻪ
ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ��
ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺟﻮ�ﺑﮕﻮ ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎ� ��ﻫﺎ�
�ﻳﮋ� �ﺑﻬﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ��
ﻧﺎ���� ﻳﺎ ����ﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻧﺠﺎ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� �ﺑﻬﺎ� ����
� �ﺑﻬﺎ� ����ﻣﺮ�� ﻛﻪ
�ﻣﻜﺎ� ﻧﺠﺎ� ﺳﺮﻳﻊ �ﺟﻮ�
����.

ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻠﻲ
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﺮ�� ﻧﻴﺮ�� ﺷﻨﺎ��� ﻣﺎ���)22ﭘﻮﻧﺪ(� �ﻳﻦ ﻧﻮ� ﺟﻠﻴﻘﻪﻫﺎ
ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻏﻴﺮﻫﺸﻴﺎ� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ� ﺗﺎ ﺳﺮ �ﻧﻬﺎ �� ��ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﻬﺪ���� .ﻳﻦ ﺟﻠﻴﻘﻪ ���� �ﺳﺖ.

PFDﻫﺎ� ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ� ﻧﻮ�  �2ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻏﻴﺮﻫﺸﻴﺎ�
ﺑﺮ��� �ﺑﻬﺎ� ﺑﺎﻻ�� ﻣﻮ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﭼﻠﻴﻘﻪ�
ﻧﻮ� �� 1ﺑﺮﺧﻲ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﺑﺮ��� �ﺑﻬﺎ�
ﺑﺎﻻ�� ﻣﻮ�� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻧﻮ�3
ﻛﻤﻚ ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ��

ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ�ﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪ�ﺷﺘﻦ ��ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻲ ﺻﻮ�� �� ���ﻧﺪ�
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ��
ﻫﻮﺷﻴﺎ� �� �ﺑﻬﺎ� ���� � ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ��ﺳﺖ .ﻛﺎ�ﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺳﺮ� �� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ
ﺧﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ �� ﻓﺮ��ﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺪ�ﺧﻞ ��� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﻛﻨﺪ .ﺟﻠﻴﻘﻪ�
�ﺑﻬﺎ� ����ﻣﺮ�� ﻛﻪ
�ﻣﻜﺎ� ﻧﺠﺎ� ﺳﺮﻳﻊ �ﺟﻮ� ﻓﻮﻣﻲ ﻧﻮ� �� 3ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ�� ﺣﺪ�ﻗﻞ ����� �ﻳﮋﮔﻴﻬﺎ�
ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻧﻮ� 2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �� .ﻣﺪ�� �ﻧﮓ � �ﻧﺪ���ﻫﺎ� ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ�
����.
�ﺟﻮ� ���� � ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻣﺪ��� �� ﺑﺴﻴﺎ� ��ﺣﺖ �ﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ��
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ� �� ﻋﺒﺎ�ﺗﻨﺪ �� :ﺟﻠﻴﻘﺔ ﻫﺎ� ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ�� ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ�
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻓﻌﺎﻳﺖﻫﺎ� ���ﺷﻲ� ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﻫﺎ� ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ�� ﻛﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ��ﮔﻲ � ﺻﺪﻣﺎ� ﻧﺎﺷﻲ �� ﺿﺮﺑﻪ ��
���ﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﭘﻮﺷﻴﺪ�� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻧﺸﺪ��ﺳﺖ �ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮ� ��ﺧﻞ
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻗﺎﺑﻞﭘﺮﺗﺎ� ��
��� ﭘﺮﺗﺎ� ﺷﺪ� � ﺗﻮﺳﻂ �� ﮔﺮﻓﺘﻪ � ﻧﮕﻬﺪ�ﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ� ﺗﺎ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪ� ﺑﺮ��
�ﺑﻬﺎ� ���� � ���� ﻣﺮ�� ﻧﺠﺎ� ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻴﻮ� ﻧﺠﺎ� ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﺑﻴﻬﻮ� � ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ �
ﺑﺎ ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎ ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻧﻤﻲﺷﻮ� .ﺑﺮ�� ﻧﺠﺎ� �� �ﺑﻬﺎ�
ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮ� � ﻧﺎ���� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻴﺮ�� ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ��
ﺑﺮ�� ﺑﻴﺮ�� ﻧﮕﻬﺪ�ﺷﺘﻦ ﺳﺮ �� ��� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﺟﻮ� ����.

ﻧﻮ� 5
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻳﮋ�

ﺑﺮ�� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ���ﺷﺪ� ﺑﺮ ��� ﺑﺮﭼﺴﺐ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ��
ﺧﺎ� �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎ� ﺳﺎﻳﺮ PDFﻫﺎ ﺑﻜﺎ� ��� PDF .ﻧﻮ�5
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� �ﻧﻮ��  �2 �1ﻳﺎ  ��3ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ) ﻗﻴﺪ ﺷﺪ� ��
ﺷﻮ�.
ﺑﺮﭼﺴﺐ(� .ﮔﺮ ﺑﺮ��� ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪ� ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ"ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ�
ﺗﻨﻬﺎ �� �ﻣﺎ� ﭘﻮﺷﻴﺪ�"� ﺑﺎﻳﺪ �� �� ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻣﮕﺮ �� �ﻣﺎ�
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ � ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ �� ﻓﻀﺎﻫﺎ� ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ.
ﺑﺮﺧﻲ �� �ﻧﻮ�� �ﻧﻬﺎ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ��ﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ �� �� ﺷﺎﻣﻞ :ﻟﺒﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺸﺘﻲ� ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻛﺎ�� ﺟﻠﻴﻘﻪ
ﻗﺎﻳﻘﺮ�ﻧﻲ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺷﻨﺎ��ﺳﺎ�� �ﻟﺰ�ﻣﻲ � PDFﻫﺎ� ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪ� �� ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ� ﺗﺠﺎ��.

ﻧﻮ�4
ﺣﻠﻘﻪ)ﺗﻴﻮ�(
ﻧﺠﺎ�

قابلیت شناوری آن ،شود.
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* نوع  1،2،3و  5پوشیدهشود .پوشیدن نوع  4توصیه نمیشود.
حلقه(تیوب) نجات

در مکانهایی همچون اس��کله ،گردش��گاهها ،تاسیس��ات ثابت یا در در مجاورت آب با عمق بیش از

5ف��وت ،بايد حلقه(تیوب) نجات متصل به محل ثابت ،همواره فراهم باش��د .ما بايد برای کارکنان در
موقعیتهایی که هر از گاهی خطر غرقشدن وجود دارد ،سریعا تجهیزات اضطراری را فراهم کنیم.

حلقه(تی��وپ) نج��ات نوع ،4به عن��وان تجهیزات قابلپرتاب در نظر گرفتهش��ده ب��رای کمک کردن

دائمی در آبهای آرام و درون مرزی با ترافیک س��نگین قایقها ،در نظر گرفته ش��دهاند .این تجهیزات
به منظور پوش��یدن ،طراحی نشدهاست .اما به سمت فردی که در حال غرق شدن است پرتاب میشود
و فرد آن را میگیرد و مانع از غرقش��دن فرد میش��ود .حلقهی نجات برای افراد بیهوش ،خسته و غیر

شناگر پیشنهاد نمیشود .برای آبهای سرد و ناآرام مناسب نمیباشد .میت واند سر فرد را باالی آب

شناور نگهدارد.

• حلقه(تیوب) نجات بايد

 -به اندازه  30اینچ مورد تائید مراجع یصالحباشد.

 حداقل طول طناب نجات متصل به آن 90 ،فوت باشد. حداقل قطر طناب نجات متصل به آن  1/4اینچ باشد. -حداقل فدرت تحمل طناب نجات در برابر نیروی برشی 500 ،پوند باشد.

 -حداقل فاصلهی بین دو تیوب نجات200 ،فوت باشد.

 -در محل مناسب ،قابل رویت و قابل دسترس ،نصب شود.

• حلقه(تیوب) نجات وطناب متصل به آن بايد به میزان  ٪75از حداکثر قدرت تحمل نیروی وارده و

شناوری طراحیشده ،استفاده شود.

نحوهی پرتاب کردن حلقه(تیوب) نجات به عنوان بخشی از آموزش مرتبط با نحوهی استفاده از تیوپ
نجات ،برای کارگران در نظر گرفته شود.

 -19وسایل حفاظت فردی جوشکاری

به منظور تمرین مطالب ذکر ش��ده در مورد وس��ایل حفاظت فردی ،یه یکی از مش��اغل رایج پرداخته

می شود .جوش��کاری از جمله فعالیت های شغلی است که عالوه بر آنکه می تواند یک شغل مستقل
باش��د ،به عنوان یکی از فرآیندهای شغلی در صنایع و مشاغل مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
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با توجه به وس��عت کاربرد جوشکاری و تنوع مخاطرات شغلی جوشکاران و همچنین لزوم استفاده از

وس��ایل حفاظت فردی برای پیشگیری از اثرات و آس��یب های ناشی از این خطرات ،در این بخش به
طور اختصاصی به مبحث وس��ایل حفاظت فردی مورد نیاز جوش��کاری پرداخته می شود .در قدم اول
جدول  -26خطرات جوشکاری و فرآیندهای وابسته
ﺧﻄﺮ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﭘﺮﺗﻮ

�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺟﻮﺷﻜﺎ��

)ﻧﺴﺒﻲ(

---

×

ﻧﺎ�

ﻣﺨﻔﻒ

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ�

---

×

ﺟﺮﻗﻪ � ﭘﺎﺷﺶ
ﮔﺎ�ﻫﺎ ����

ﺻﺪ�
)ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ(

×

---

×

ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ�

---

×

---

×

×

---

×

ﺟﻮﺷﻜﺎ��ﻣﻘﺎ�ﻣﺘﻲ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �ﺳﺘﻲ
ﻗﻮ�ﻓﻠﺰ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ��ﮔﺎ�� ﻗﻮ�
ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ

---

---

×

×

×

---

×

MMAW

×

)ﻣﺘﻮﺳﻂ(

×

×

ﻧﺪ���

×

GTAW or
TIG
WELDING

×

)ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﻧﺪ���

×

ﻧﺪ���

×

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﮔﺎ��
ﻗﻮ�ﻓﻠﺰ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ�ﭘﻮ���

GMAW or
MIG or CO2
WELDING

×

)ﻛﻢ(

×

×

×

×

FCAW

×

)ﻛﻢ(

×

×

×

×

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ�
ﻣﺴﺘﻐﺮ�

SAW

ﻧﺪ���

)ﻛﻢ(

---

ﻧﺪ���

---

×

ﺟﻮﺷﻜﺎ��
�ﻟﻜﺘﺮ��ﺳﻼ�

ESW

ﺑﺮﺷﻜﺎ�� � ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﻗﻮ�ﭘﻼﺳﻤﺎ)��ﭘﻮﺷﻴﺪ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
� ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮ�(
ﻗﻮ� ﻫﻮ�
ﺑﺮ� ﻧﺎ�

ﻣﺨﻔﻒ

ﻛﻨﺪ�ﻛﺎ�� ﺑﺎ ﻫﻮ�

AAG

ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ

---

ﭘﻴﻜﻮ� �ﻧﻲ

---

--AAC

ﻧﺪ���

---

)ﻛﻢ(

)ﺑﺎﻻ(

ﻧﻜﺎت

ﻧﺪ��� ﻧﺪ���

---ﺧﻄﺮ ---

---

ﻧﺪ���

×

��� ﻧﺎﺷﻲ �� ��ﻛﺶﻫﺎ
ﺳﻄﺢ ﺻﺪ�� ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ
ﺳﻄﺢ ﺻﺪ�� ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ� �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﻣﺤﺎﻓﻆ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﺮ�� ﺧﻄﺮ
ﺧﻔﮕﻲ

�ﻳﺴﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺗﺼﺎ�ﻓﻲ ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﺶ ﻗﻮ�.ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻮ� ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ
� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ� �� ������
�ﻳﺴﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺗﺼﺎ�ﻓﻲ ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﺶ ﻗﻮ�..ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻮ� ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻛﻢ � ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ� ��
������
ﻓﻘﻂ ﺑﺮ�� ﺑﺮ� ﻗﻮ�ﭘﻼﺳﻤﺎ�
��ﭘﻮﺷﻴﺪ�

---

ﻧﻜﺎت
ﺟﺮﻗﻪ � ﭘﺎﺷﺶ
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﭘﺮﺗﻮ
�ﺣﺘﻤﺎ� ﺑﺎﻻ� ﺻﺪ�� �ﻳﺎ�
���� ﺻﺪ�
×
ﻧﺪ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ ×
)ﻣﺘﻮﺳﻂ( ×
×
)ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ(
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� )ﻧﺴﺒﻲ(
×
×
×
)ﻣﺘﻮﺳﻂ( ×
×
ﺟﺮﻗﻪ � ���� ﺳﺨﺖ �
×
×
ﻧﺪ���
------�ﺣﺘﻤﺎﻻ ���
���� ﺳﺨﺖ � �ﺣﺘﻤﺎﻻ ���
ﻧﺪ���
×
×
-------

در جدول  26انواع خطرات فرآیندهای درگیر در جوشکاری ارائه شده است.

در جدول  27ریس��ک های جوش��کاری و وسایل حفاظت فردی مورد نیاز آن فهرست شده است .در
ضمن در جداول  28تا  33نیز مش��خصات و ویژگیهای انواع وسایل حفاظت فردی به تفکیک عضو

114

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

جدول  - 27خطرات ،ریسکها و وسایل حفاظتفردی موردنیاز جوشکاری
�ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ�� ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ�
ﺧﻄﺮ��

ﭘﺮﺗﻮ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
�ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ
ﮔﺎ�ﻫﺎ
����
ﺳﺮ�ﺻﺪ�
ﺟﺮﻗﻪ �
ﭘﺎﺷﺶ

�ﻳﺴﻚﻫﺎ

ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ � ﺷﻮ�
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
�ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﮔﺎ� �
ﺧﻔﮕﻲ
�ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﮔﺎ� �
ﺟﺮ�ﺣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
�ﻓﺖ ﺷﻨﻮ�ﻳﻲ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ �
ﺟﺮ�ﺣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﻓﻴﻠﺘﺮ

ﻋﻴﻨﻚ

ﺷﻴﻠﺪ

ﺣﻔﺎ�ﻫﺎ�

ﻧﻮ��

�ﻳﻤﻨﻲ

ﺻﻮ��

ﮔﻮ�

RPE

�ﻳﮕﺮ
�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ
ﻟﺒﺎ�ﻫﺎ

×

×

×

---

---

×

×

---

---

×

---

---

×

×

---

×

---

---

×

---

---

---

×

---

×

---

---

---

---

---

×

---

---

---

---

×

×

×

---

×

×
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ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ
�ﻧﻮ��

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��

ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺻﻮ��

ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ �ﻳﺴﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ �����
ﺑﺪ�� ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻛﻢ /ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻢ
ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﻣﺰﻳﺖ ��� :ﻧﻌﻜﺎ� ﮔﺮﻣﺎ �� ﻓﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮ�� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﺷﺪﻳﺪ �� �� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺮ�

�ﺳﺘﻲ

ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ�
ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ
��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ�
ﺟﻠﻮﺋﻲ ﺑﺎﻻ��ﻧﺪ�

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﺟﻠﻮ
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺟﻮﺷﻜﺎ��
)ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ�� �ﺳﺘﻲ
ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ��
ﺳﺮ(
�ﻧﺤﻨﺎ��� �ﻳﺮﭼﺎﻧﻪ��

�ﮔﺮ ﺑﻪ ��ﺳﺘﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ� .ﮔﺮ ��ﺣﻴﻦ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ﺑﻪ ﻫﺮ�� �ﺳﺖ ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺳﺮ ﻧﻴﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺳﺮ ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻫﺎ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ �ﻣﺎ ﻣﺰﻳﺖ ��� ﺑﺮ��ﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ
��� ﺷﻴﻠﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺻﻮ�� �� ﺟﻠﻮ� ﻣﻴﺪ��
�ﻳﺪ ﻓﺮ�

ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ�
�ﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �� ﺑﺎﻻ� ﺗﺮ��
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ� ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺻﻮ�� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ� �ﻧﺤﻨﺎ��� �ﻳﺮﭼﺎﻧﻪ��
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �� ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ �
ﺣﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻓﻴﻮ�ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ�

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻋﺪ� ﭘﺎﺷﺶ ﻳﺎ
ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ� ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ .ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �ﻃﺮ�ﻓﻴﺎ� ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﺷﻮ�
�ﮔﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻣﺘﻨﺎ�� ﻛﻮﺗﺎ�ﻣﺪ� �ﻧﺠﺎ�
ﻣﻲ�ﻫﻴﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ
��� ﺳﺮ� ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻋﺪ�ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
�ﻳﺪ ��ﺑﻪ ﺑﺎ� ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ � ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ��ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ.
�ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ��� ﺳﺮ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ �ﻳﻦ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �� ���� ﻛﻪ
ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ�ﻧﻲ
�  �...ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ�� ﺻﺎﻓﻲ �� �� ﻣﻴﺪ�� �ﻳﺪ
ﺑﺮ����

ﺳﺎ�ﮔﺎ�� ﺑﻬﺘﺮ �� �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺷﻜﺎ��
�� ��ﺳﺘﺎ� ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ �� ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ

ﻣﻲ�ﻫﻴﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ
��� ﺳﺮ� ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ� .ﮔﺮ ��ﺣﻴﻦ
�ﺳﺘﻲ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ﺑﻪ ﻫﺮ�� �ﺳﺖ ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺳﺮ ﻧﻴﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
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ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺳﺮ ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻋﺪ�ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
�ﻳﺪ ��ﺑﻪ ﺑﺎ� ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ � ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻫﺎ�
ﺣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ��ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ
�ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ��� ﺳﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ �ﻣﺎ ﻣﺰﻳﺖ ��� ﺑﺮ��ﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺷﻴﻠﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺻﻮ�� �� ﺟﻠﻮ� ﻣﻴﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ �ﻳﻦ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �� ���� ﻛﻪ
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ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ�ﻧﻲ
��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ� �ﻳﺪ ﻓﺮ�
ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ
�  �...ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ�� ﺻﺎﻓﻲ �� �� ﻣﻴﺪ�� �ﻳﺪ
ﺟﻠﻮﺋﻲ ﺑﺎﻻ��ﻧﺪ�
ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�
�ﻧﻮ��
ﺑﺮ����
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��
ﺧﺼﻮ�
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ��
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻋﺪ� ﭘﺎﺷﺶ ﻳﺎ
ﭘﺎﺋﻴﻦ �����
�ﻳﺴﻚ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ
ﺑﺮ��
ﺑﺪ�� ﭘﻮﺷﺶ
ﻛﻢ ﺑﺎﻻ� ﺗﺮ��
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ��
�ﻗﺘﻲ
ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ� ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺳﻄﺢﻛﻢ /ﭘﺎﺷﺶ
ﮔﺮﻣﺎ�ﻛﻪﺗﺎﺑﺸﻲ
ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﺟﻠﻮ
ﻣﻲﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﭼﺸﻢ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺻﻮ��
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ .ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ �
ﻛﻨﻨﺪ���� ﻓﺮ�
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ��ﻧﻌﻜﺎ�
ﻣﺰﻳﺖ ��:
ﭼﺎﻧﻪ��
��� �ﻳﺮ
�� �ﻧﺤﻨﺎ
ﺗﻮ��ﻧﻮ�
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
)ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ�� �ﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺻﻮ��
ﺗﺎﺑﺸﻲ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �ﻃﺮ�ﻓﻴﺎ� ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ�ﺗﺎﺑﺸﻲ
ﮔﺮﻣﺎ�
ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺳﺎ�ﮔﺎ�� ﺑﻬﺘﺮ �� �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ��
ﻓﺮ�ﻫ
ﻣﻨﺎﺳﺐ �� ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ � ﺷﻮ�
��ﺷﻨﺎﻳﻲﻛﺮ�
ﻛﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻢ �� ��
ﺷﺪﻳﺪ
�ﻧﺠﺎ�ﭼﺸﻢ
ﺳﻄﺢ
ﻛﻮﺗﺎ� ��
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﭼﺸﻢ ﻳﺎ
�ﮔﺮ ��ﺳﺘﺎ�
ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻧﻮ� ��
ﺳﺮ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
�ﺳﺘﻔﺎ��ﻓﻴﻮ�ﻫﺎ
��ﺳﺘﻲ�� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺣﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﺪ�
ﻣﺘﻨﺎ��
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﺷﻮ�� ﻣﻲ
�ﮔﺮ ﺑﻪ
�ﻧﺤﻨﺎ��� �ﻳﺮﭼﺎﻧﻪ��
ﺑﺎﺷﺪ.
��
ﺿﻌﻴﻒ
ﻧﺴﺒﺘﺎ
�
ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺟﻠﻮ.
��
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻲ�ﻫﻴﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ� .ﮔﺮ ��ﺣﻴﻦ
��ﺧﻞ
�ﺳﺘﻲ
��� ﺳﺮ� ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ�� �ﺳﺖ ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ���
ﻧﻴﺎ� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ�ﻛﺮ�� �� ﻓﻀﺎ� ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﺎ
�����ﺳﺮﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻛﺎﻣﻞ ��ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻛﻨﻨﺪ�
ﻓﺮ�ﻫﻢ
�ﻫﻨﺪ��
ﭘﻮﺷﺶ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ��
�ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻮ�ﻫﺎ� ﺿﺪ ﺷﻌﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺷﺶ�.ﺣﺘﻤﺎ� �ﺟﻮ� ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ��� �ﻳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺮﻗﻪ ﻳﺎ
ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ CO2
ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ��� ﺳﺮ ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻋﺪ�ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
�ﻳﺪ ��ﺑﻪ ﺑﺎ� ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ � ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻫﺎ�
ﺣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ��ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ
�ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �� ﭘﻮﺷﺶ �ﻫﻨﺪ�� ��� ﺳﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ �ﻣﺎ ﻣﺰﻳﺖ ��� ﺑﺮ��ﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ
جوشکاری�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ �ﻳﻦ ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ �� ���� ﻛﻪ
ایمنیﺟﻠﻮ� ﻣﻴﺪ��
ﺻﻮ�� ��
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ�� ﺑﺮ ���
عینک
ﺷﻴﻠﺪ-29
جدول
ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ�ﻧﻲ
��� ﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮ� �ﻳﺪ ﻓﺮ�
است.
�  �...ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ�� ﺻﺎﻓﻲ �� �� ﻣﻴﺪ�� �ﻳﺪ
شدهﺑﺎﻻ��ﻧﺪ�
مورد محافظت ارائهﺟﻠﻮﺋﻲ
ﺑﺮ����
در تمامی موارد ،عینک(حفاظچشم) ایمنی بایستی متناسب خطرات موجود در محیطکار باشد .بهعنوان شماره

مقیاس ،درجهی بینایی ،اس��تحکام مکانیکی ،مقاومت در برابر فلزات مذاب /مواد جامد داغ ،مقاومت در برابر
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ�
�ﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �� ﺑﺎﻻ� ﺗﺮ��
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ� ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﺷﻴﻠﺪﻫﺎ�
�ﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻮ�
ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�
�ﻧﻮ��
ﺻﻮ�� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ� �ﻧﺤﻨﺎ��� �ﻳﺮﭼﺎﻧﻪ��
�ﺳﺘﻲ
)ﻧﮕﻬﺪ��ﻧﺪ��
ﻓﺮ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ�ﻫﻨﺪ��
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ �
ﻣﻨﺎﺳﺐ
��ﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺗﻮ�ﻧﺪﻛﺮ��
ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﻓﺮ�ﻫﻢ�� ﻛﻨﺪ �
ﺟﻠﻮ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ
ﺑﺪ�� ﺷﻴﻠﺪ
ﺳﺮ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ�
ﻫﺎ
ﻓﻴﻮ�
ﺑﺮ�ﺑﺮ
��
ﺑﻬﺘﺮ
ﺣﺎﻇﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻃﺮﻓﻴﻦ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﺘﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻲ�ﻳﺮﭼﺎﻧﻪ��
�ﻧﺤﻨﺎ���
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �� ﺟﻠﻮ .ﺗﻬﻮﻳﻪ� ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻒ ��
��ﺧﻞ��ﺷﻴﻠﺪ
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﺧﺮ�ﻛﺮ��� ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﻛﻨﺪ��.ﻫﺮ ��
ﻛﻨﻨﺪ� ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮ�ﻫﻢﭘﺎﺷﺶ�
� ﺟﺮﻗﻪ �
ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻓﺮ�ﻫﻢ�� ﺳﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ��ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﻮ�ﻫﺎ� ﺿﺪ ﺷﻌﻠﻪ
ﻏﻠﻈﺖﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��
ﭘﺎﺷﺶ�.ﺣﺘﻤﺎ�ﻣﻲ
�� � ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ
�ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮ� ﺷﻴﺸﻪ
ﺑﺎﻻ�
�ﺟﻮ�
ﺟﺮﻗﻪ ﻳﺎ
ﻋﻴﻨﻚﻫﺎ

ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ�
ﭘﻮﺷﺸﻲ

ﺗﻨﺎﺳﺐ

�ﻳﮕﺮﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﻛﻪ �ﺳﻄﺢ
ﺧﺮ�ﻛﺑﻬﺘﺮ
ﺳﺎ�ﮔﺎ��
�ﻣﺎﻧﻲ�ﻧﻲ
ﺮ�����ﺳﻨﮓ
ﺑﺮ��
ﭼﺸﻢ
ﺳﻄﺢ
��
ﺗﺮ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻳﺎ
ﭼﺸﻢ
��ﺳﺘﺎ�
��
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ���� ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ� �ﺟﻮ� �����
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻧﻤﻲﺷﻮ�
ﻗﺎ� �ﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻛﻨﺪ
ﮔﻮ� ﺷﻮ�.
ﻓﻀﺎ�ﺻﺪ�
�� ﻧﺸﺖ
ﻧﺎ��ﺣﺘﻲ �
� ﻣﻮﺟ
ﺑﻪ ﻳﺎ ﻳﺎ
ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﻨﮕﺎ�ﺐﻛﺎ�ﻛﺮ��
ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮ��� ��
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺗﻌﺒﻴﻪ.
�ﻳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮ���
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺷﻮ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎ
ﺿﻌﻴﻒ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻣﺎ
ﺿﺮﺑﺎ�CO
2
ﺳﭙﺮﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺳﺒﻚﺗﺮ � ��ﺣﺖﺗﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻣﻲﺷﻮ� �� .ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻫﺎ� �ﺗﻘﺎﻗﻲ ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻣﺠﺎ��
ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ� ﻣﻮﺟﻮ� ﺟﻮﺷﻜﺎ� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ�� � ���� ���
ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ�� � ﻣﻮ�� ﺟﺎﻣﺪ ���� ﻳﺎ ﺿﺮﺑﺎ� ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻧﻤﻲﺷﻮ�
ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
�� ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ� ﮔﺮ��ﻣﺮﻃﻮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺨﺎ�
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺟﺮﻗﻪ�
ﭘﺎﺷﺶ� ﺿﺮﺑﺎ� ﺿﻌﻴﻒ /ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﻲ �� ﺧﺮ�ﻛﻨﻲ ﺑﮕﻴﺮ� � ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎ�� ﻣﻜﺮ� ��ﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻧﺪ��� .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻚ�
� ﺳﻨﮓ �ﻧﻴﻲ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺸﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ����
ﺑﺪ�� ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺑﻪ��ﺣﺘﻲ �� ﭘﺸﺖ ﺳﭙﺮ ﭼﻮﺷﻜﺎ�� ﭘﻮﺷﻴﺪ�
ﻫﻮ�ﺑﺮ� � ﮔﺎ�ﻫﺎ .ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ��� ﺻﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ
ﻣﻲﺷﻮ�.
ﺑﭽﺴﺒﺪ.
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺟﺮﻗﻪ�
�� ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ� ﮔﺮ��ﻣﺮﻃﻮ� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺑﺨﺎ�
ﭘﺎﺷﺶ� ﺿﺮﺑﺎ� ﺿﻌﻴﻒ /ﻣﺘﻮﺳﻂ� ﭘﺎﺷﺶ � ���� ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴﺖ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻬﻮﻳﻪ�
ﻣﻌﻠﻖ� .ﻟﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺎ�ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻧﺪ���.
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ��� ﺻﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ ﺑﭽﺴﺒﺪ.

�ﻧﻮ��

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��
ﺑﺮ�� ﺧﺮ�ﻛﺮ��� ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ � �ﻳﮕﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺟﻠﻮ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ �
ﺑﺪ�� ﺷﻴﻠﺪ
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ���� ﭘﺮﺗﺎ�ﺷﺪ� �ﺟﻮ� �����
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻃﺮﻓﻴﻦ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﺘﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻧﻤﻲﺷﻮ�
الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمتﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�
کار
محیط و
116
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺧﻄﺮ�� ﺧﺮ�ﻛﺮ��� ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ ﻗﺎ� �ﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻛﻨﺪ
� ﺟﺮﻗﻪ � ﭘﺎﺷﺶ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ �� � ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎ��ﺣﺘﻲ � ﻧﺸﺖ ﺻﺪ� ﺑﻪ ﮔﻮ� ﺷﻮ�.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ��� �� ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﻧﻮ� ﺷﻴﺸﻪ�� � ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺷﻮ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎ
ﺿﺮﺑﺎ� ﺿﻌﻴﻒ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻣﺎ
ﻋﻴﻨﻚﻫﺎ
ادامه جدول  29ﺳﭙﺮﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺳﺒﻚﺗﺮ � ��ﺣﺖﺗﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻣﻲﺷﻮ� �� .ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻫﺎ� �ﺗﻘﺎﻗﻲ ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻣﺠﺎ��
ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ� ﻣﻮﺟﻮ� ﺟﻮﺷﻜﺎ� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ�� � ���� ���
ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ
ﻓﻠﺰ�� ﻣﺬ�� � ﻣﻮ�� ﺟﺎﻣﺪ ���� ﻳﺎ ﺿﺮﺑﺎ� ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻧﻤﻲﺷﻮ�
ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�
�ﻧﻮ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��
ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ�
ﻫﺎ
ﻋﻴﻨﻚ
ﭘﻮﺷﺸﻲ

ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��

ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ� ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ
ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ�
ﭘﻮﺷﺸﻲ

ﺟﺮﻗﻪ��
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ�� ﺟﻠﻮ
ﺗﻮ�ﻧﺪ�ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮ�ﻫﻢﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻓﻲ ���� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻛﻨﻨﺪ�
ﺑﺪ�� ﺷﻴﻠﺪ
ﻧﻤﻲﻛﺘﺪ
ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﻧﺎﺷﻲ �� ﺧﺮ�ﻛﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﻌﻴﻒ/
ﺿﺮﺑﺎ�
ﭘﺎﺷﺶ�
ﺟﺎﻧﺒﻲ
� ﺳﻨﮓ �ﻧﻴﻲ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺸﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ����
ﺑﺪ�� ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﻛﺎ�ﺑﺮﻲ
ﺳﻨﮓ �ﻧ
���ﺮ���
ﺧﺮ�ﻛ
ﺧﻄﺮ��
ﺗﻮ�ﻧﺪ ��
ﻣﻲ
ﺻﻮ��
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﺑﺮ�ﺑﺮﻟﺒﻪﻫﺎ
ﮔﺎ�ﻫﺎ.
ﻫﻮ�ﺑﺮ� �
ﺑﭽﺴﺒﺪ � .ﭘﺎﺷﺶ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ��
� ﺟﺮﻗﻪ
ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��
ﻛﺎﻓﻲﻣﻲ
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ
ﻛﻨﻨﺪ����� ﭘﻠﻲ
ﻓﺮ�ﻫﻢﺷﻴﺸﻪ
ﻧﻮ�
ﺟﺮﻗﻪ�
�� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ�
ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺿﺮﺑﺎ�
ﭘﺎﺷﺶ ��ﻣﺎ����
ﻣﺘﻮﺳﻂ�
ﺿﻌﻴﻒ� ﺿﻌﻴﻒ/
ﭘﺎﺷﺶ� ﺿﺮﺑﺎ�
ﺗﻬﻮﻳﻪ�
��ﺣﺖﺗﺮ
ﺑﺮ�ﺑﺮﺗﺮ �
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ��ﺳﺒﻚ
ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲ
ﺳﭙﺮﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺷﻮ�.ﻫﺎ
ﻣﻲ ﻟﺒﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﻲ
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﻣﻌﻠﻖ� .ﻟﻲ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﭽﺴﺒﺪ.ﺳﺎﻳﺶ� ﻣﻮﺟﻮ�
ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺻﻮ��ﻣﻘﺎ��
���ﭘﻮﺷﺶ
ﻟﻨﺰﻫﺎ� ﺑﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻲ
ﺑﺮ�ﺑﺮ ��
��ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﻛﺎﻓﻲﻧﻤﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ� �ﻣﺎ
ﻧﻤﻲ� ﻏﻴﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻮ��ﻧﻬﺎﺗﻬﻮﻳﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﺪ ����
ﻣﺬ�� �
ﺿﺮﺑﺎ��� ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺖﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻮ��ﮔﺎ�ﻫﺎ�
ﻣﻌﻠﻖ �
ﻓﻠﺰ������
ﺗﻬﻮﻳﻪ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�
�ﻧﻮ��
ﻛﻨﻨﺪ.ﺻﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
ﻓﺮ�ﻫﻢ���
ﺳﻨﮕﻴﻦﻫﺎ ��ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻳﺎﻛﻨﺪ .ﻟﺒﻪ
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺟﺮﻗﻪ�
ﭘﺎﺷﺶ�� ﻧﺎﺷﻲ ��
ﺿﺮﺑﺎ�
ﺧﺮ�ﻛﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ� ﻧﺎﺷﻲ
� ﺿﻌﻴﻒ /ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﺎﺷﺶ� ﺿﺮﺑﺎ
ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺑﺮ�ﺑﺮ ��
��ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﺟﺸﻢﻧﻤﻲ
�ﻧﻲ� �ﻣﺎ
ﺧﺮ�ﻛﺮ���ﻧﻴ�ﻲ�ﺳﻨﮓ
ﺗﻬﻮﻳﻪ
� ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺑﺪ��
����
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ � ﺳﻨﮓ
ﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﻓﻲ ��
ﻣﻌﻠﻖ �
����
ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﺎ�ﺑﺮ
ﺻﻮ��
ﺣﻔﺎﻇﺖﺑﺮ ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ�ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺎ�ﻫﺎ .ﻟﺒﻪ
ﻫﻮ�ﺑﺮ� �

ﺗﻬﻮﻳﻪ�
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺮﻃﻮ� �ﻣﻲ�ﻳﮕﺮ
ﺳﻨﮓ �ﻧﻲ
ﺑﺮ��ﻣﺤﻴﻂ
��
ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺨﺎ�
ﺮ���ﮔﺮ��
ﺧﺮ�ﻛﻫﺎ�
ﭘﺮﺗﺎ�
ﻛﻪ ����
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ
�����ﺑﺎ
�ﺟﻮ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪ���ﺷﺘﻪ
ﻣﻜﺮ�
ﭘﺎﻛﺴﺎ��
ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ
ﺑﮕﻴﺮ� �
ﻧﻤﻲﺷﻮ�
ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻧﺪ��� .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻚ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﮔﻮ�
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﭘﻮﺷﻴﺪ�ﻛﻨﺪ
ﭼﻮﺷﻜﺎ��ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ�
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ
ﻗﺎ� �ﻧﻬﺎ
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺳﭙﺮ
��ﺣﺘﻲ ��
ﺑﻪ
ﺐ ﻧﺎ��ﺣﺘﻲ � ﻧﺸﺖ ﺻﺪ� ﺑﻪ ﮔﻮ� ﺷﻮ�.
ﻣﻲﻮﺟ
�ﻣ
ﺷﻮ�.
�ﻣﻜﺎ�ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮ����
ﺑﺮ���
ﻣﺤﻴﻂﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺑﺨﺎ�
ﻣﺮﻃﻮ� ﻛﻪ
ﻫﺎ�
��
�� ﺑﺎﺑﺮ�ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎ
ﻛﺎﻓﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﺷﻮ�
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻫﺴﺖ� ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺪ���� .ﻓﺮ�� ﻣﺠﺎ��
�ﺗﻘﺎﻗﻲ ﺑﺮ��
ﻣﻮ�ﺟﻪ
��
ﻫﺎ�ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ
ﮔﻮ�
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺟﻮﺷﻜﺎ� ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ��
����
ﻣﺬ�� �
ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻻ�����ﺑﺎﺷﺪ�
ﭼﺸﻢ
ﻓﻠﺰ��ﻧﻮ�ﺣﻲ
ﻮﻳﻪ ��
ﻛﻪ ﺗﻬ
ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�
ﺷﻮ� ﻣﺤﺎﻓﻆﮔﻮ� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﻧﺪ���.
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ
ﻣﻔﻴﺪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺨﺎ� ﺷﻮ�
ﺗﻮ�ﻧﺪﺗﻌﺒﻴﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮ����
ﺑﺮ���
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻣﺮﻃﻮ� ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂﻛﻪﻫﺎ�
��
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻲ
ﻫﺎ� ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﺶﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ�ﺑﺮ��ﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺎ����ﻣﻜﺮ�
ﺗﻮ�ﻧﺪﻧﻴﺎ� ﺑﻪ
ﺑﮕﻴﺮ� �
�ﺳﺘﻔﺎ�� ��
ﮔﻮ� ﮔﺎ�
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ
ﺳﭙﺮﻋﻴﻨﻚ�
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪ��ﻧﺪ���.
ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻆ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﭼﻮﺷﻜﺎ��ﻫﻨﻮ�
ﻛﻨﺪ� �ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�����ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪ�
ﭘﺸﺖ ﺳﭙﺮ
ﺑﻪ��ﺣﺘﻲ
ﺷﻮ� .ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ
��ﻣﻲﺷﻴﻠﺪ
ﺑﭽﺴﺒﺪ.
�
ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺸﻲ
ﻫﺎ�
ﮔﺎﮔﻞ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺮﻗﻪ�
ﺑﺮ�ﺑﺮ
��
ﻛﺎﻓﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
�
ﻛﻨﻨﺪ�
ﻓﺮ�ﻫﻢ
�� ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ� ﮔﺮ��ﻣﺮﻃﻮ� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺑﺨﺎ�
ﺑﺎﺷﺪ�.ﺑﺎ�� ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ�ﻣﺎﻣﻲ�ﻧﺪ���
ﻫﺴﺖ�ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ�
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻌﻠﻖ �
ﻣﺘﻮﺳﻂ�� ����
ﭘﺎﺷﺶ� ﺿﺮﺑﺎ� ﺿﻌﻴﻒ /ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﺎﺷﺶ �
�����ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﺪ���.ﺣﺘﻲ �� �ﻳﺮ ﺷﻴﻠﺪ
�ﺳﺖ ﺑﻪ��
ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺎﺷﺪ �
ﻛﻨﺪﻟﺒﻪﻫﺎ ﻣﻲ
ﻓﺮ�ﻫﻢ
��ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻌﻠﻖ.ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻆ��ﻧﻤﻲ
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺎ�ﻫﺎ
�ﻟﻲ ��
ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ
ﮔﻮ�
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ�.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ��� ﺻﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ ﺑﭽﺴﺒﺪ.

ﭘﺎﺷﺶ �
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ�ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻏﻴﺮﻛﺎﻓﻲ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻛﻨﻨﺪ��
ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﺗﻮ�ﻧﺪ ��
�ﻣﺎ ﻧﻤﻲ
ﺗﻬﻮﻳﻪ�
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ�
ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﺑﺮ��� ��
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮ�ﻫﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ ��
ﻛﻪ ﮔﺎ�ﻫﺎ�
ﻣﻌﻠﻖ �
ﺟﺮﻗﻪ����.
ﺗﻬﻮﻳﻪ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺑﭽﺴﺒﺪ�� .
ﻛﺎ�ﺑﺮﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎ
ﺻﻮ�� ﺑﺮ�ﺑﺮ
���ﻛﺎﻓﻲ ��
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﻮ�
ﻣﻴﺘﻮ�ﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻛﻨﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎ
ﺗﻬﻮﻳﻪ�
ﮔﺎﮔﻞﻫﺎ� ﭘﻮﺷﺸﻲ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ �� .ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ�
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�
�ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ� ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺷﻴﻠﺪ ﺻﻮ�� ﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ��� ﺻﻮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ ﺑﭽﺴﺒﺪ.

ﺷﻴﻠﺪﺻﻮ��
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
�ﻧﺪ����
ﻻ�� ﻳﺎﺑﺎﺷﺪ�
ﻧﻮ�ﺣﻲ ﭼﺸﻢ
ﻮﻳﻪ ��
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻬ
ﻋﻤﻠﻜﺮ�
�ﺧﺎﻟﺖ
ﺟﻮﺷﻜﺎ��ﺑﺎﺑﺪ��
ﻧﺪ���.
ﮔﻮ���ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺷﻴﻠﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻔﻴﺪ
�ﻳﮕﺮ �ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ�� ﺻﻮ��� .ﮔﺮ ﺳﻄﺢ
ﻛﺎ� �� ﺑﺎﻻ� ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ� ﻣﻤﮕﻦ �ﺳﺖ
ﺷﻴﻠﺪﺻﻮ�� ﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎ��� ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
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جدول  - 30فیلترهای مخصوص برای تابشهای جوشکاری
ﺷﺮ�ﻳﻂ � ﺷﻤﺎ��ﻣﻘﻴﺎ� ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎ

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﮔﺎ� ﺑﺮ ﻓﻠﺰ�� ﺳﻨﮕﻴﻦ

ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﮔﺎ� ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎ� ﻧﺸﺮ�
)�ﻳﮋ�� �ﻟﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺳﺒﻚ(

ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ �ﻛﺴﻴﮋ�

�ﻟﻜﺘﺮ��ﻫﺎ� ﭘﻮﺷﺶ����ﺷﺪ�
ﮔﺎ� ﺑﻲ�ﺛﺮ ﻓﻠﺰ� ) (MIGﺑﺮ ��� ﻓﻠﺰ��
ﺳﻨﮕﻴﻦ
)ﻣﻨﻈﻮ� �� ﻓﻠﺰ�� ﺳﻨﮕﻴﻦ� :ﺳﺘﻴﻞ�
�ﻟﻴﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﻴﻞ� ﻣﺲ � �ﻟﻴﺎ�ﻫﺎ� ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(
ﮔﺎ� ﺑﻲ�ﺛﺮ ﻓﻠﺰ� ) (MIGﺑﺮ ���
�ﻟﻴﺎ�ﻫﺎ� ﺳﺒﻚ

ﮔﺎ� ﺑﻲ�ﺛﺮ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺮ��� ﺗﻤﺎ� ﻓﻠﺰ�� �
�ﻟﻴﺎ�ﻫﺎ
) MAGﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻗﻮ�ﻓﻠﺰ� ﺑﺎ ﺣﻔﺎ�
ﮔﺎ� ﻏﻴﺮ ﺑﻲ�ﺛﺮ(

ﻛﻨﺪ�ﻛﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ� ﻫﻮ�

ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺟﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎ

ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ� ﺑﻪ BS EN 169 or BS EN 379
�ﺑﻲ �ﺳﺘﻴﻠﻦ
)ﻟﻴﺘﺮ/ﺳﺎﻋﺖ(
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ
�ﺑﻲ �ﺳﺘﻮ�
)ﻟﻴﺘﺮ/ﺳﺎﻋﺖ(
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

<70

70-200

201-800

>800

4

5

6

7

<70

70-200

201-800

>800

∗4a

∗5a

∗6a

9002000

20014000

40018000

5

6

7

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<40

41-80

81-175

�ﺑﻲ �ﻛﺴﻴﮋ�
)ﻟﻴﺘﺮ/ﺳﺎﻋﺖ(
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

∗7a

176300

301500

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

9

10

11

12

13

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<100

101-175

176-300

301500

>500

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

10

11

12

13

14

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<100

101-175

176-250

251350

351500

>500
14

>500

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

10

11

12

13

14

15

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<20

21-40

41-100

101175

176250

251400

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

9

10

11

12

13

14

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<80

81-125

126-175

176300

301450

>450

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

10

11

12

13

14

16

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<175

176-225

226-275

276350

351450

>450

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

10

11

12

ﺟﺮﻳﺎ�)�ﻣﭙﺮ(

<150

151-250

251-400

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻘﻴﺎ�
ﻓﻴﻠﺘﺮ

11

12

13

13

14

15
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جدول  -31حفاظهای گوش مخصوص جوشکاری
�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ��

�ﻳﺮ ﻣﺎ�
)(EAR MUFF

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺗﻨﺎﺳﺐ

�ﻳﺮﻣﺎ�ﻫﺎ ﺑﻪ �ﺳﻴﻠﻪ� ﺑﺴﺘﻦﻛﺎﻧﺎ� ﮔﻮ� �� ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ� ﻣﻴﺮ�ﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ�� ﮔﻮ� ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ.
�� ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ �ﻧﻮ�� �ﻳﮕﺮ� ﺑﺎ �ﻳﺮﻣﺎ� ﻣﻲﺗﻮ��
ﺑﻪ��ﺣﺘﻲ� ﺑﻪ ﻣﻴﺮ�ﻳﻲ ﺳﺮ�ﺻﺪ�� ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ��
�ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ��ﻳﺖ ﺑﻮ�� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ��ﺣﺖﺗﺮ� .ﻟﺒﺘﻪ �ﮔﺮ
ﺑﻪﻫﻤﺮ�� ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻢ ﺑﻜﺎ�ﺑﺮ�� ﺷﻮ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪ�
ﺑﻪ ��ﺧﻞ ﮔﻮ� ﻧﻔﻮ� ﻛﻨﺪ � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �� ﻧﺎ��ﺣﺖﻛﻨﻨﺪ�
ﺷﻮ� .ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ ﺳﺎ�ﮔﺎ�� ﻧﺪ�ﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ)ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ �ﻳﺮﻣﺎ�� ﺑﻪﺻﻮ�� ﺗﺠﺎ�� �� �ﺳﺘﺮ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ( .ﺣﻤﻞ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﻳﮕﺮ
�ﻧﻮ�� ����� .ﻧﻮ�� �� �ﺳﺘﺮ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ �ﺳﺎﻳﻞ
��ﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎ�ﮔﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪ� �ﻳﮕﺮ �ﺳﺎﻳﻞﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ�� ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻴﻨﻚ �ﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ .ﺣﻤﻞ � ﻧﮕﻬﺪ���
��ﺣﺖ �ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ �� �ﺳﺘﻔﺎ��ﻫﺎ� ﻣﻜﺮ� .ﺷﺴﺘﻦ �ﺳﺘﻬﺎ
ﺑﺮ�� ﺑﻴﺮ������� � ﮔﺬ�ﺷﺘﻦ �� ��ﺧﻞ ﮔﻮ� � ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ
�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﺠﺪ�

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ)ﻛﻴﭗﺑﻮ��( ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ
ﻣﻴﺮ�ﻳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ���ﻧﺪ� .ﮔﺮ ﺑﻪ��ﺳﺘﻲ ﻛﻴﭗ ﻧﺸﻮﻧﺪ�
ﻣﻘﺪ�� ﻣﻴﺮ�ﻳﻲ ﺻﺪ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﻘﺪ��
ﻓﻮ� �ﻳﺮﭘﻼ�
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ� ﺳﺎ�ﻧﺪ� ﺑﺮ��
)(EAR PLUG
�ﺳﺘﻔﺎ�� ��ﺣﺖ � ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪ�� ﺷﻮ� .ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺤﺮ�ﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ �ﻧﺪ���� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﻳﮕﺮ
ﻣﻮ���� ﺑﻴﺸﺘﺮ �ﺟﻮ� ����.
ﺑﺮ�� ﻣﻴﺮ�ﻳﻲ ﺧﻮ�� ﺑﻪ ﻣﺠﺮ�� ﻫﻮ��ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺎ�
�ﻳﺮﭘﻼ� ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ� ﺑﻪ �ﻳﮋ� ﺑﺮ�� �ﻧﺪ���ﻫﺎ� ﻣﺸﺨﺺ.
)(Premoulded

��ﭘﻮ� ﻛﺎﻧﺎ� ﮔﻮ� ﻳﺎ
�ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ�
ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﻴﺪ���

ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﻳﺮﻣﺎ� �
�ﻳﺮﭘﻼ� .ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻧﺎ� ﮔﻮ� ﺗﻮﺳﻂ �ﻟﻴﺎ�
�ﻧﻌﻄﺎ�ﭘﺬﻳﺮ � ﺳﺒﻚ���

ﺳﺎ�ﮔﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪ� �ﻳﮕﺮ �ﺳﺎﻳﻞﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ�� ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻴﻨﻚ �ﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ .ﺣﻤﻞ � ﻧﮕﻬﺪ���
�ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ��ﺷﺘﻦ ��ﺣﺖ � ﺑﻴﺮ������� � ﮔﺬ�ﺷﺘﻦ ��
��ﺧﻞ ﮔﻮ� ��ﺣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮ� �ﻳﺮﭘﻼ�
ﺳﺎ�ﮔﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪ� �ﻳﮕﺮ �ﺳﺎﻳﻞﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮ�� ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻴﻨﻚ �ﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎ� ﺳﺮ .ﻗﺮ�� ���� �ﺳﺎ��
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��ﻫﺎ� ﻣﺘﻨﺎ��� ﻧﮕﻬﺪ��� )��ﻳﺰ
ﻛﺮ��(�� �ﻃﺮ�� ﮔﺮ��
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جدول  -32تجهیزات حفاظت تنفسیRPE
�ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖﺗﻔﺴﻲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﺎ� 4-20ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺣﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ���� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﺷﻮ��
ﻣﺠﺎ� ﺷﻐﻠﻲ ) .(OELﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��� ﺑﻪ �ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ���ﻧﻮ�� �ﻧﻬﺎ ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﻓﻴﻠﺘﺮﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﻜﺒﺎ�ﻣﺼﺮ�
ﺑﺨﺎ��� �� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ�� ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
��� ﺑﺨﺸﻲ �� ﺻﻮ��
ﻛﻴﭗﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ��� ﺻﻮ���
ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
ﺑﺪ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﮔﻞ� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� ��
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ�  4-20ﺑﺮ�ﺑﺮ  .OELﺑﺮ�� ﺑﺨﺎ��� � ﻣﻴﺴﺖﻫﺎ� ﻣﺤﺮ�� ﺣﻔﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ�� ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﻴﭗﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ��� ﺻﻮ���
ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮ�� .ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� ��
��ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ�� � ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ� 4-40ﺑﺮ�ﺑﺮ .OELﺑﺮ��
�� ﭼﺸﻢ ﺿﺮ��� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �ﻟﺒﺘﻪ �� ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻼ� ﻟﺒﻪ ���
ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﺻﻮ�� ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ�� ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻗﺖ
ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﻴﭗﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ��� ﺻﻮ��� ﺑﻪ ��ﺳﺘﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ�ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﻠﺪ
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺗﺪ�ﺧﻞ ��ﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ� �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻫﻠﻤﺖ� ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ� ﺳﺮ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� ��
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ� 10-40ﺑﺮ�ﺑﺮ .OELﺑﺮ�� ﻣﻲﺷﻮ� .ﭘﻮﺷﻴﺪ� �� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ��ﺣﺖﺗﺮ �� �ﻧﻮ�� ﻣﺎﺳﻚﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ﻫﻮ��ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪ�� ﺗﻨﻔﺲ �� �ﺳﺎﻧﺘﺮ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ�� ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻗﺖ
�ﺳﭙﻴﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﻴﭗﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ��� ﺻﻮ��� ﻛﺮ�� � ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﻚ ﺷﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ� ﺻﻮ�� ﺷﻮ��
ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ� ﻣﻔﻴﺪ �ﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ
ﻧﻴﺮ� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻫﻠﻤﺖ ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺗﺪ�ﺧﻞ ��ﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ�
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �� �ﺳﺘﺮ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ� ﻣﺘﻔﺎ�� ﺑﺮ�� ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ��
�ﺳﭙﺮ�ﺗﻮ� ����� ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ� 10-40ﺑﺮ�ﺑﺮ .OELﺑﺮ�� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺮ�� ﻛﻤﻜﻲ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ�� ﺳﺎ�ﻧﺪ� �ﻗﺖ
ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��
ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﻴﭗﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ��� ﺻﻮ���
ﺿﺮ��� �ﺳﺖ.
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ادامه جدول 32
�ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖﺗﻔﺴﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻓﺮ�ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ�� ﻫﻮ�
�� ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ� .ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ

 (1ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻮ��
ﺗﺎ��)ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ�ﺻﻮ�� ﻳﺎ
ﻫﻮ�(

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�
ﻧﻮ� (1ﻫﻮ�� ﺗﺎ�� �� ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮ�� �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻃﻲ ﻋﻤﻞ �ﻣﺶ ﻳﺎ ﻳﻚ �ﻣﻨﺪ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻲﺷﻮ� .ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ �ﻟﻮ�ﮔﻲ 40
ﺑﺮ�ﺑﺮ � OELﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.

ﻧﻮ� (2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ�� 1ﺳﺖ �ﻣﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺑﻪ
� (2ﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻂ ﻫﻮ�� ﻓﺸﺮ�� ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ� ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮ� .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ� ﻃﺮ��
ﺗﻨﻔﺴﻲ) ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺮ�� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ �ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﻳﺎ ﻫﻮ� ﻟﺒﺎ� ﻛﺎﻣﻞ(
 40-2000ﺑﺮ�ﺑﺮ � OELﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﻧﻮ� (3ﻫﻮ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻛﭙﺴﻮ�ﻫﻮ�� ﻓﺸﺮ�� ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮ� ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮ� .ﺑﺴﺘﻪ
 (3ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺑﻪ ﻧﻮ� ﻃﺮ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺮ�� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� ﺑﺎ
ﺧﻮ�ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻏﻠﻈﺖ �ﻟﻮ�ﮔﻲ  40-2000ﺑﺮ�ﺑﺮ � OELﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﻮ�.

ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻮ� (1ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻃﻮ� ﺷﻴﻠﻨﮓ� 9ﻣﺘﺮ ﺑﺮ�� �ﻧﻮ��
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ�

ﻧﻮ� (2ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﺣﺼﻮ� �ﻃﻤﻴﻨﺎ� �� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ��
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮ�

ﻧﻮ� (3ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎ�
�� ﺟﻤﻠﻪ �ﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﻳﺠﺎ� �ﺳﻴﺐ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ � ﺣﻴﺎ� �ﻧﺴﺎ�)�.(IDLHﺳﺘﻔﺎ�� �� ���
ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎ� ﺧﺎ� �� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ��
ﺑﺨﺼﻮ� �� ﻣﻮ��� �ﺗﺶﺳﻮ�� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ��
�ﻛﺴﻴﮋ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� .ﺳﺘﻔﺎ�� �� �� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ
ﻛﻴﭗ ﺑﻮ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﻫﻤﻪ �ﻧﻮ�� ﻣﺎﺳﻚﻫﺎ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ�� ﻧﮕﻬﺪ��� � �ﻣﻮ��
����.
ﺗﻤﺎ� ﺻﻮ��� ﻻ�� �ﺳﺖ.
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جدول  –33وسایل حفاظ دست در جوشکاری
∗

�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

�ﻧﻮ�� ���ﺳﺘﺮ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺳﺎ�ﮔﺎ��

ﻓﺮ��
ﻋﺪ� ﺣﻔﺎﻃﺖ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻢ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻣﻮ��
� (1ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ�
ﭘﺎ�ﭼﻪ�� ﺳﺎ�� ﻳﺎ ��ﻛﺶ ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺳﻲ� ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﺑﺮ�� ﺳﻄﻮ� �ﺑﺮ ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﻣﻲ
ﺷﺪ�
ﺷﻮ�.
� (2ﺳﺘﻜﺶ ﭘﺎ�ﭼﻪ �� ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻘﺪ�� ﻛﻢ �ﻣﻮ�� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ� ﮔﺮﻣﺎ�
ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻛﻢ� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪ��
ﻛﻒ ﭼﺮﻣﻲ
ﻛﻢ � ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� .ﺑﺮ�� ﺳﻄﻮ� �ﺑﺮ �
ﻟﺒﻪﻫﺎ� ﺗﻴﺰ
ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻘﺎ�ﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ �ﻳﺎ� �ﻣﻮ��
� (3ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻛﺎ�
ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ � ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ� ﻣﻘﺪ��ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭼﺮﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎ�
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﻤﺎﺳﻲ� ﺑﺮ�� ﻗﻄﻌﺎ� ����� ��ﺋﺪ��
ﺳﻄﻮ� �ﺑﺮ ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ
�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ
� (4ﺳﺘﻜﺶﻛﺎ� ﺗﻤﺎ�
ﭼﺮ� ﺳﺒﻚ���

� ( (5ﺳﺘﻜﺶﻛﺎ� ﺗﻤﺎ�
ﭼﺮ� ﺑﺎ ���ﻣﺘﻮﺳﻂ

� (6ﺳﺘﻜﺶﻛﺎ� ﺗﻤﺎ�
ﭼﺮ� ﺳﻨﮕﻴﻦ ���

� (7ﺳﺘﻜﺶﻛﺎ� ﺗﻤﺎ�
ﭼﺮ� ﺳﻨﮕﻴﻦ ��� ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ����ﺷﺪ� ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ �ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻤﻲ ��
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ � ﺷﺴﺖ
�ﺳﺖ
�(8ﺳﺘﻜﺶ ﭼﺮ� �ﭘﮋ�
ﮔﺮﻣﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﺳﺘﺮ �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ
�ﻳﮕﺮ ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻧﻘﻄﻪ�� ﻳﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰ� ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ� ﻛﻢ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ� ﻗﺒﻞ � ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ��
��� � �ﺗﺼﺎﻻ�

�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ� ﺷﻤﺎ�� � 2ﺑﺮ��
ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ� � ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺶ
ﻛﻢ �ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻛﻮﺗﺎ� ﺑﺎ ﻗﻮ� ﻳﺎ ﻣﺸﻌﻞ.
ﻣﺨﺼﻮ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﻧﻮ�  MIG � TIGﺑﺎ
�ﻣﭙﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ� ﺷﻤﺎ�� .3ﺑﻪ �ﻳﮋ� ﺑﺮ�� ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻘﺎ�ﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ �ﻳﺎ� �ﻣﻮ��
ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ � ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ� ﻣﻘﺪ��ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ�  MIG � TIGﺑﺎ �ﻣﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮ�
�� �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻛﺎ� ﺑﺮ�� ﻗﻄﻌﻪ �ﻳﺮ�ﺳﺖ� ﻻ��
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﻤﺎﺳﻲ� ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻢ� �ﻣﻜﺎ� ﭘﺎ�ﮔﻲ ��
�ﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮ�� ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎ� ﺗﻴﺰ
ﺑﺮ�� �ﺗﺼﺎ������ ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﮔﺎ��
ﺑﺮ�� ﻣﻘﺪ�� �ﻳﺎ� �ﻣﻮ�� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ � ﮔﺮﻣﺎ�
ﺗﺎﺑﺸﻲ� ﻣﻘﺪ�� ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ �ﻳﺎ� ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﻤﺎﺳﻲ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ� ﺑﺮﺷﻜﺎ��
ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ� � ﻣﺨﺼﻮ� ﻟﺒﻪﻫﺎ� ﺗﻴﺰ �ﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﻮ��ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
� ��ﺋﺪ� ���
ﺑﺮ�� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎ�ﻳﺮ �ﻳﺎ� � ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺑﺮ� �� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪﻫﺎ� ﺟﻮﺷﻜﺎ�� �
�ﻣﻮ�� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ �ﮔﺮﻣﺎ� ﭘﺎﺷﺶ �ﻳﺎ�� � ﻣﺨﺼﻮ� ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﻪ ﺟﺰ �� �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻛﺎ� ﺑﺮ ���
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ �ﻳﺮ�ﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�� .
ﻟﺒﻪﻫﺎ� ﺗﻴﺰ � ��ﺋﺪ� ���
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ� ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﻪ
�ﺳﺘﺮ �ﺿﺎﻓﻪ � ﭘﺪﻫﺎ� ﻧﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪ� ﺑﺎ �ﻣﻮ�� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ � ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎ��ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ�
ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ� �� �ﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮ� ﻣﺜﻞ
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎ� �� �ﻣﺎ� ﺑﺎﻻ .ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻗﻮ� �� ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻗﻮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ�
�ﺳﺘﻜﺶ �ﺳﺘﺮ� )ﻧﻮ� (1ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ
ﻋﺎﻳﻖﻛﺎ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ� .ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻢ ﻣﻘﺎ�ﻣﺖ ﻛﻤﻲ �� ﭼﻨﺪ �ﻗﻴﻘﻪ� ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺷﻮ�� .ﺳﺘﻔﺎ�� ��
ﻗﻄﻌﺎ� ﭼﺮﻣﻲ �� ﻧﻮ�ﺣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺶ �ﻳﺎ�
ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ����.
�ﺳﺖ.
ﺑﺮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪ� ﺑﺎ �ﻣﻮ�� ﻓﺮ�ﺑﻨﻔﺶ � ﺣﺠﻢ ﺑﺰ�� ﺑﺮ�� �ﻛﺜﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎ��ﻫﺎ� ��ﻏﺎ�
ﺑﺎ ﭘﺪ �ﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺑﻬﺘﺮ ��
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎ� �� �ﻣﺎ� ﺑﺎﻻ� .ﻳﻦ
�ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ ����� �ﺳﺘﺮ� ﻫﺎ� ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺳﻮ��ﻧﺪ� ﺑﺎ ﻗﻮ� ﻳﺎ ﻛﻨﺪ�ﻛﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ�
ﺑﺮ�� ﻛﺎ� �� ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

122

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

ادامه جدول 33
∗

�ﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ

�ﻧﻮ�� ���ﺳﺘﺮ�

ﺣﻔﺎﻇﺖ ���ﺋﻪﺷﺪ�

ﺳﺎ�ﮔﺎ��

ﻓﺮ��

ﻧﻮ�� ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﭼﺮﻣﻲ

ﭘﺪ ﺟﺪ�ﮔﺎﻧﻪ

�ﺳﺘﻜﺶ
ﺑﻠﻨﺪ)(mitts

ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﻧﻮ�ﺣﻲ �ﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ �ﺳﺘﻜﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻋﻤﺮ �ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ��
�ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ��
ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻫﺎ� ﺧﺎ� .ﻣﻮ�� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻤﻲ
���ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﺣﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ� ﺷﺴﺖ ﻳﺎ ﻛﻒ
�ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ ﺑﺮ��
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
�ﺳﺖ .ﻣﻮ�� �ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﻲ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻣﺤﻞﻛﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺘﻔﺎ��
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ �� ﺟﻮﺷﻜﺎ��
ﮔﺮﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻜﺎ�� ﺑﺎ ﻗﻮ� ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ� ﺑﺎ �ﻛﻤﻪ ���
�ﺳﺘﻜﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﻮ�.
ﺑﺮ�� ﻛﻨﺪ�ﻛﺎ�� � ﺟﻮﺷﻜﺎ�� ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ
�ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ�� ﭘﺸﺖ �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �ﺳﺘﻜﺶ �� ﺟﻨﺲ ﻣﻮ��ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﻻ
ﻗﻮ�
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ� ﭘﺪﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻳﺎ ﻛﻒ �ﺳﺘﻜﺶ
ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
�ﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ �ﺳﺘﻜﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ�� ﻋﺎﻳﻖ �ﺳﺘﻜﺶ�
�ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ
�ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﻧﮕﺸﺘﺎ� ﻧﻴﺎ� ﻧﺒﺎﺷﺪ� ﻣﻲ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ����.
ﺗﻮ�� ﺑﺮ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ� �� �ﺳﺘﻜﺶ
ﺳﺒﻚ �� ��ﺧﻞ �ﺳﺘﻜﺶ ﺑﻠﻨﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻛﺮ�.

خراشیدگی و تیرگی

*همیش��ه عملکرد موردنیاز دستکش را در برابر مشخصات دس��تکش ،بررسی کنید .تنها به مشخصات ظاهری،
بسنده نکنید.
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APPENDIX 2 Standards and regulations
Section 1 of the Act respecting occupational health and safety of Québec (AOHS) defines a contaminant as
solid, liquid or gaseous matter, a microorganism, a sound, a vibration, a radiation, heat or an odor, or any
combination of these likely to alter in any way the health or safety of workers (AOHS, 2003). Employers and
workers must know their obligations and their rights related to AOHS, as well as its pursuant Regulation
respecting occupational health and safety (ROHS) (AOHS, 2003; ROHS, 2007). The rights and obligations
concerning respiratory protection are particularly important in the presence of contaminants that are possible
health hazards that cannot otherwise be controlled.
Although personal protective equipment (PPE) is vital for some workplaces or for performing certain tasks, it
should however be remembered that the purpose of the AOHS is to eliminate, at source, hazards to the
health, safety and physical integrity of workers (AOHS, 2003).
For respiratory protection against chemical contaminants, the ROHS prescribes more specific measures in
sections 45 and 47. It states in particular that the employer must supply at no charge to the worker the
respiratory protective equipment provided for in the Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au
Québec (Lara and Vennes, 2002) published by the IRSST (Québec occupational health and safety research
institute) as it reads at the time that it is applied; the employer must ensure that the worker wears the
equipment.
The equipment must be chosen, fit, used and cared for in compliance with CSA Standard Z94.4-93 Selection,
Use and Care of Respirators. A respiratory protection program must be developed and applied in accordance
with the standard. Furthermore, this program’s specific requirements must also be followed for bioaerosols.
In fact, other important organizations such as the Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) of
France, the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), and the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) recommend that a respiratory protection program be established when
respirators are used, regardless of the contaminant involved (INRS, 2005; NIOSH, 1999).
In addition, according to section 78 of AOHS (2003), it is the responsibility of the establishment’s health and
safety committee to choose the respirators best adapted to the workers’ needs.
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APPENDIX 1 Decision tree for selecting a respirator against bioaerosols

Bioaerosols

Efficient reduction at source
yes

Infectious

yes

No respirator

no

yes

Existing recommendations from
committees of experts

no
Possible analogies

yes

Valid recommendations

no

no

Application of the precautionary
principle while awaiting experts’
recommendations

1

yes

The choice is based on the realities of the workplace.

The health and safety committee or the
employer chooses1 from among the
respirators with a sufficient APF (based on
section 78 of AOHS)
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Precautionary principle – Action rule that allows a respirator to be chosen with an APF proportional to the
perceived risk
RLV – Relative limit Values for endotoxins. The proposed RLVs are:
• 30 times the background concentration in the air at the reference site for healthy individuals;
• 10 times the background concentration in the air at the reference site for people with related
symptoms.
Respirator – Intended to protect an individual exposed to a risk of alteration of his health caused by the
inhalation of air contaminated by gases, vapors, aerosols (including bioaerosols), or by a lack of oxygen.
Risk coefficient (RC) – Allows the minimum assigned protection factor (APF) for a respirator to be defined
in relation to the contaminant’s concentration. It is determined from the contaminant’s concentration in the
air divided by the tolerated background level for non-infectious bioaerosols. The APF must be higher than
this coefficient.
Sedimentation – Phenomenon of particle displacement under the effect of gravity .
Virulence – Ability of a pathogenic organism to multiply in a living organism, resulting in sickness.
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GLOSSARY
Aerosol – Solid or liquid particle suspended in a gaseous medium such as air.
Assigned protection factor (APF) – Recommended value that provides an indication of the protection
provided by a respirator. The higher this factor, the higher the protection provided the respirator.
Bioaerosols – Airborne particles consisting of living organisms such as microorganisms, or originating from
living organisms, for example toxins, dead microorganisms or fragments of microorganisms (ACGIH, 1999).
CFU – Colony forming unit. It is the unit of measurement for viable microorganisms growing on gelose agars
(culture media). One unit corresponds to one microorganism.
Diffusion – Mass transfer associated with the random movement of molecules or particles under the effect
of a difference in concentration.
Droplet – Liquid particle.
Dust - Aerosol consisting of solid particles.
Endotoxins – Components of the exterior cell membrane of Gram negative bacteria, made up of
lipopolysaccharides associated with proteins and lipids
Inertial impaction – Mechanism by which the particles that tend to travel in their original direction of
movement will deviate from the lines of flow to impact on a surface. This tendency is even stronger when the
particle is massive, its velocity is high, and the lines of flow diverge abruptly.
Infection – Result of the penetration and development in a living being of microorganisms that can cause
lesions by multiplying and eventually secreting toxins or by spreading through the bloodstream.
Infectious dose – Quantity of microorganisms necessary to cause an infection in their host.
Interception – Phenomenon by which a particle is collected due to its physical size when it comes into
contact with another particle or fiber.
Medical mask (for care, hygiene, anti-projection, procedure or surgical) – Their main function is to protect the
patient against the aerosols expelled by a caregiver or visitor.
Mycotoxin – Secondary metabolite released by molds as defense against other microorganisms.
Particle – Small portion of solid or liquid material.
PEV (permissible exposure value) – According to the ROHS (Regulation respecting occupational health
and safety, Schedule I), permissible limit of exposure for workers to an air contaminant.
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Peat moss packager
Since this work generally involves non-infectious bioaerosols, equipment selection is based on the risk
coefficient method.
Evaluation of the air’s fungal content, for a worker assigned to peat moss packaging, gives concentrations of
200,000,000 spores/m³ of air (Duchaine et al., 2004). Using Table 6 as a basis, the worker should wear a
respirator with a maximum APF, namely 10,000 (SCBA with full-facepiece at positive pressure). However,
the characteristics of the tasks to be performed make this type of device unusable. As a result, after
implementing control measures such as a local ventilation system and verifying its efficiency, the worker will
be able to wear a PAPR (powered air-purifing respirator) with a hood and a P100 filter, if the new
concentrations permit it. Because the bioaerosols present are not considered infectious, there’s no need to
use a disposable hood and hose.
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CHAPTER 4 Limits and scope of this guide
Experts’ recommendations for respiratory protection may sometimes seem exaggerated. If any doubt exists,
and the available data are insufficient to come to a definite conclusion, the precautionary principle applies,
particularly regarding an infectious context.
As for future research needs, interest should now focus on ways to sterilize disposable N95 respirators so
that they can be reused in the event of pandemics. With the help of colleagues in infection prevention or
occupational health, knowledge about the behavior of microorganisms in the air should be developed further
regarding the reduction of risks of disease transmission. The creation of a multidisciplinary network of
specialists in respiratory protection against bioaerosols could meet these needs.

CHAPTER 5 Examples of choices of a respirator
Personnel working in the room of a patient infected with the SARS virus
In this scenario involving the presence of an infectious bioaerosol, the approach based on the significance of
the risk and on experts’ recommendations applies. In this regard, the ministerial committee recommended
that personnel wear a disposable N95 filtering half-facepiece respirator, alone or under another respirator
providing greater protection, such as a PAPR, equipped with a disposable hose and hood. This
recommendation related to operations at high risk of producing aerosols (intubation, induced sputum, etc.)
(Comité ministériel sur les mesures de précaution contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),
2004b). Such a device is distinguished by a protection factor greater than that for the filtering half-facepiece; it
therefore provides more protection. The half-facepiece respirator is used to protect the wearer from risks of
contamination when removing the powered respirator before leaving the patient’s room. Anyone having to
work in this context should follow the procedure defined by the ministerial committee.
Operator cleaning a filter press at a wastewater treatment plant
In this situation, the risk coefficient (RC) method applies, since infectious bioaerosols are not involved and
the tolerated background levels equivalent to the PEVs are available. The RC must be below the APF in
choosing the respirator. For this type of operation, the literature describes total viable bacteria concentrations
in the order of 50,000 CFU/m³ of air (Goyer et al., 2001). The RC is therefore 5 (ambient air concentration of
50,000 CFU/m³ of air/tolerated background level of 10,000 CFU/m³ of air). Table 6 indicates that a
disposable N95 filtering facepiece respirator (APF of 10) provides acceptable protection.
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•

10 times the background concentration in the air at the reference site for people with related
symptoms.

The reference site for background sampling can be indoors or outdoors, depending on the season (ACGIH,
1999). For example, suppose that an average concentration of 1,000 endotoxin units (EU)/m³ of air was
measured in a swine-confinement building, while the outdoor concentration (background) was 7 EU/m³ of
air. This indicates a level 142 times greater than the background level. By wearing an N95 half-facepiece as
described in Table 6, the concentration is reduced ten-fold (from 1,000 to 100 EU/m³ of air) and the RLV of
210 EU/m³ (30 times the background concentration of 7 EU/m³ of air) is respected for healthy individuals.

Minimum respiratory protection
Table 6, referring to the IICRC S520 guide, contains information on certain types of respirators and their
assigned protection factors. This information is related to the concentrations of mold spores or viable
bacteria that can be found in different work environments (IICRC, 2003).
Table 6 Maximum use concentrations and corresponding protection factors
Concentrations of molds in
spores or total bacteria in
CFU/m³(1)

Assigned
protection factor

Minimum respirator required

100,000

10

Half-facepiece with disposable N95 filters

250,000

25

Powered air-purifying or supplied-air with loose-fitting
facepieces/visor

500,000

50

Powered air-purifying with half-facepiece

>500,000-1,000,000

100

Full-facepiece with disposable N95 filters

>1,000,000-10,000,000

1,000

Powered air-purifying with hood and hose and equipped with a
high efficiency filter (P100 or HEPA)(2)

> 10,000,000

10,000

Self contained with full-facepiece (SCBA), positive pressure

(1)

: For a recommended background level of 10,000 spores/m³ of air for molds and 10,000 CFU/m³ of air for
total bacteria.
(2)
: For the model with hood and high efficiency filter according to 3M. The hood and hose will have to be
disposable for protection against infectious bioaerosols.
The various modes of respirator operation are described in the Guide pratique de protection respiratoire by
Lara and Vennes (2003), and in the Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, Lara
and Vennes (2002).
As a complement to this information, Appendix 1 contains the selection tree for a respirator against infectious
and non-infectious bioaerosols.
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The National Allergy Bureau (NAB), a division of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
(AAAAI), states that the majority of individuals sensitized to mold spores could suffer from symptoms when
the concentrations exceed 13,000 spores/m³ of air (IICRC, 2003). From this perspective, the Institute of
Inspection, Cleaning and Restoration Certification (IICRC), in their document IICRC S520 entitled Standard
and Reference Guide for Professional Mold Remediation, recommends using 10,000 spores/m³ of air as the
background level for determining the necessity for wearing a respirator (IICRC, 2003).
It should be mentioned that the unit for this limit is spores, which, contrary to infectious agents, do not have
to be alive or viable to retain their immunological properties (Burge, 1995). Clearly, the concentrations of
spores/m³ of air are slightly higher than those reported in CFU/m³ because, in addition to the viable or
cultivable fraction, the non-viable fraction is also counted. It should also be mentioned that, based on the
current state of knowledge, this tolerated background level is also valid for the health effects of mycotoxins
(included in the spores of some molds) (IICRC, 2003).

Tolerated background level for bacteria
For all cultivable bacteria, the Scandinavian countries as well as the IRSST, following their research on
waste collection and treatment, are currently proposing a tolerated background level of 10,000 CFU/m³ of air
(Lavoie and Allard, 2004; Goyer et al., 2001; Lavoie and Alie, 1997; Poulsen et al., 1995a, 1995b; Malmros
et al., 1992; Malmros, 1990).
The level set for viable Gram negative bacteria is ten times less, or 1,000 CFU/m³ of air (Lavoie and Allard,
2004; Goyer and al., 2001; Lavoie and Alie, 1997; Poulsen et al., 1995a, 1995b; Malmros et al., 1992;
Malmros, 1990).

Tolerated background level for endotoxins
There are also Relative Limit Values (RLVs) for endotoxins (ACGIH, 1999). These toxins present in the
external cell wall of Gram negative bacteria can have non-infectious effects on workers’ respiratory health
(ACGIH, 1999). Based on the logic expressed in this document, RLVs can be equated to the tolerated
background levels in calculating the risk level.
The RLVs proposed by the ACGIH are:
•

30 times the background concentration measured in the air at the reference site for healthy
individuals;
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3.2.1 Risk coefficient (RC) method
Respirator selection based on the risk coefficient applies to non-infectious bioaerosols. This is because the
scientific literature determines the tolerated background levels, for humans, that can be equivalent to the
permissible exposure values (PEVs). These levels represent the thresholds below which the majority of
individuals should not suffer from symptoms during exposure to non-infectious bioaerosols. As explained
previously in section 2.2 for chemical contaminants, the RC is the relationship between the concentration of
the contaminant in the ambient air (CC) and the PEV. For non-infectious bioaerosols, the tolerated
background level replaces the PEV.
RC = CC/PEV or tolerated background level
As mentioned by Lara and Vennes (2003) in their Guide pratique de protection respiratoire, the RC must not
exceed the APF value for the respirator. It is the RC that serves as a basis in choosing the type of respirator
with the minimum appropriate APF.

Tolerated background level for molds
There are currently more than 100,000 species of molds in nature. Humans can easily be exposed to more
than 200 species, several of which proliferate in a humid environment (Goyer et al., 2001).
Molds release their spores under the effect of significant air movement or as a reaction to unfavorable
conditions such as a rapid increase or decrease in humidity or even in response to the need to reach a new
source of food (Goyer et al., 2001).
Still according to Goyer et al. (2001), molds in our regions are active in the outdoor air from April to
November and reach their peak of growth between July and the end of autumn. They persist despite the first
frost, and although some can develop at temperatures below the freezing point, most are dormant. Snow
cover considerably reduces the concentrations in the air, but does not kill molds. When the snow melts, they
develop, mainly on dead vegetation. Also, temperature affects their rate of growth. Temperatures from 20 to
25oC correspond to the ideal zone of growth for the majority of them. The document by Goyer et al. (2001)
provides additional information on molds.
In summer, the active proliferation period, outdoor mold concentrations can easily reach between 1,000 and
10,000 CFU/m³ of air (Lavoie and Allard, 2004; OSHA, 2002; Hyvärinen et al., 2001). These concentrations
compare with those measured in several studies carried out in Québec on the fungal content of outdoor air
(Lavoie et al., 2004; Lavoie and Dunkerley, 2002; Goyer and Lavoie, 2001a, 2001b; Lavoie and Guertin,
2001; Lavoie, 2000; Lavoie and Alie, 1997; Lavoie et al., 1996; Lavoie and Comtois, 1993).
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Table 5 Maximum concentrations of bioaerosols found in scientific literature for various workplaces (Goyer
et al., 2001)

Workplaces

Outdoors

Total
bacteria
(CFU/m³)a
102

Gram negative
bacteria
(CFU/m³)c
101

(CFU/m³)
103

Agriculture (normal)
Agriculture (moldy hay)
Bakery
Composting plant
Wastewater treatment plant
Mushrooms (compost)
Mushrooms (culture)
Household waste (collection)
Office building
Paper mill effluents
Cutting fluid
Humidifier

107
109
-b
105
104
106
3
10
104
2
10
4
10
106
3
10

103
103
-b
102
104
-b
b
103
1
10
3
10
104
3
10

103-4
109
102-3
104
103
104
2
10
104
2-3
10
4
10
105
2-3
10

Cotton mill

10

Paper mill
Swine confinement building
Sawmill
Peat bog
Sugar processing
Household waste sorting
Tobacco plant

5
6

10

6

10

4

10
b
5
10
104
103

Molds

4

10

23

10

3-4

10

3-4

106
8
10
3
10
104
104

10
10
10

10
b
3
10
103
102

3
3
4

a

: CFU/m3 (colony forming units per cubic metre of air)
: not documented
c
: Gram negative bacteria are those that contain endotoxins in their exterior cell wall
b

As an example, concentrations of viable bacteria (that proliferate on gelose agar), in places where
mushrooms are cultivated (compost), can reach 106 CFU/m³ of air (colony forming units per cubic metre of
air). In a well-maintained office building, the same bacteria should not exceed a concentration of
10² CFU/m³ of air (Goyer et al., 2001). In some workplaces, when control at source is impossible and the
concentrations of non-infectious bioaerosols are high, respirators may have to be used.

As with chemical contaminants, it is the concentrations ofr non-infectious bioaerosols present that allow the
risk coefficient (RC) to be calculated, which, in turn, must dictate the choice of appropriate respirator,
meaning one whose assigned protection factor (APF) is sufficient.
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Figure 2 Medical mask and filtering facepiece respirator (source: INRS, 2003)

TWO DIFFERENT FUNCTIONS
A MEDICAL
MASK…
TO PROTECT
THE PATIENT

AGAINST THE
AEROSOLS EXPELLED
BY THE CAREGIVER

A RESPIRATOR
TO PROTECT
THE CAREGIVER

AGAINST RISKS
OF INHALING
INFECTIOUS AGENTS

3.2 Protection against non-infectious bioaerosols
Although the inhalation dose-effect relationship has not been established for the majority of non-infectious
bioaerosols, the scientific community agrees that some of these bioaerosols can cause health problems,
particularly if they are present in sufficient concentration (Goyer et al., 2001; ACGIH, 1999).
As shown in Table 5, these concentrations can fluctuate greatly from one work environment to another.
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In its guide for protecting employees from avian influenza viruses (2006), OSHA proposes the following PPE
removal sequence:
•

remove protective clothing, except for gloves, before removing the respirator and goggles;

•

then remove gloves and wash hands thoroughly with soap and water (avoid all contact of hands
with mouth and face);

•

remove eye protection and place in a designated receptacle for subsequent cleaning and
disinfection;

•

remove the disposable respirator and discard;

•

wash hands a second time;

•

discard the disposable PPE, considered as contaminated material;

•

clean and disinfect non-disposable PPEs as specified in the official procedures.

This sequence is to be validated internally, based on actual work practices.

Also to be considered is the fact that some workers can be exposed simultaneously to harmful vapors and
gases and to bioaerosols. Although prevention should be based in priority on measures of substitution,
process modification, collection and ventilation at source, other respirators may be necessary. For example,
in the case of simultaneous exposure to chemical substances and bioaerosols, two means must be
combined: cartridges and filters.

3.1.3 Medical mask and respirator
Medical masks (procedure masks, surgical masks) are not respirators. They do not offer sufficient protection
against the inhalation of bioaerosols because they cannot provide a close face seal (Yassi and Bryce, 2004;
INRS, 2003; McCullough and Brosseau, 1999). In general, they are not made of sufficiently efficient filtering
materials (Brosseau et al., 1997). The following figure (Figure 2) shows how

a medical mask and a

respirator function differently.
Despite the fact that a medical mask is a physical barrier against large droplets, secretions or excretions, its
main function is to protect the patient against the aerosols expelled by the caregiver or a visitor (INRS,
2003; CDC, 1994; McCullough and Brosseau, 1999). In North America, all respirators must have NIOSH 42
CFR Part 84 approval (McCullough and Brosseau, 1999).
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These examples demonstrate that experts’ recommendations can vary and that several criteria have to be
considered to make a judicious selection of respirators against infectious bioaerosols.

3.1.2. Criteria to be considered in selecting a respirator
According to Lenhart et al., (2004b), a respirator for use against infectious bioaerosols is selected by
considering several criteria:
•

the possibility of inhalation;

•

the state of knowledge;

•

the transmission routes;

•

the level of exposure;

•

the microorganism;

•

•

its classification by infectious risk group (groups I, II, III, IV, Health Canada)

•

its virulence

•

its infectious dose

•

its size

•

its survival

•

its means of dispersion

•

its suspension time in the air

•

the drying time for the vector and the bioaerosol

the characteristics of tasks known to involve potential or real exposure to infectious bioaerosols;

•

knowledge relating to APFs;

•

the advantages and disadvantages of wearing respirators.

In a respiratory risk management plan, the recommendations can be accompanied by directions to be
followed (e.g., steps for removing the respirator, waste management, etc.) and/or means of prevention. In
the case of SARS, for example, to avoid indirect contamination of the person and his environment, a wellestablished sequence must be followed when removing the different personal protective equipment (PPE),
and hand washing is a vital measure (OSHA, 2006; Comité ministériel sur les mesures de précaution contre
le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2004b). Disposable PPEs contaminated by infectious
bioaerosols must be handled as biomedical waste (CINQ, 2006; OSHA, 2006; INRS, 2003; CDC, 2002).
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Examples of work

Low

Inspection, collection of samples, etc.

N95 filtering halfacepiece

APF of 100

APF of 50

H. Capsulatum is a mold
> 1 μm.

Comments

Lenhart, 2004a

Source

Minimum respirator
required according to
the experts

Powered air-purifying with
disposable N95 halffacepiece

13

By analogy with other committees
Comité ministériel sur les
of experts (Health Canada and
mesures de précaution contre
WHO) and according to the
le syndrome respiratoire aigu
reference framework in risk
sévère (SRAS), 2004b
management for health in the
Québec public health network

Half-facepieceN100 or
powered air-purifying
half-facepiece (with P100
filter)

Full-facepiece with N95
filters
Disposable N95 filtering
half-facepiece

Higher exposure level (higher
APF) and protection of the worker
when removing his protection.

Personnel in charge of patient triage in
a hospital emergency room in the
presence of SARS

Disposable N95 filtering
half-facepiece alone or
under a powered airpurifying respirator with
complete disposable
hood based on the
HSC’s5 decision

The route of transmission of the
virus is by droplets (>5 μm)4
(analogies with CDC and WHO)

Personnel caring for an infected
individual

Surgical mask or
procedure mask

Possibility of transmission in the
form of aerosols (≤5 μm)4

CINQ, 2006

When entering an infected
patient’s room

N95 filtering halffacepiece

3

Personnel doing procedures that
can generate bioaerosols

Chimney cleaning, work in attics
and poultry houses

Cleaning or work outdoors

Low

Average or high

Low

High

Average

Average or high People who frequently handle or are
exposed to wild rodents (zoologists,
exterminators, etc.)

Significance of
the risk of
exposure1
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Infectious
bioaerosols

Histoplasma
capsulatum

SARS

Influenza pandemic
(recommendations
solely for health
institutions)

Average or high

1
: When the significance of the risk has not been evaluated, the precautionary principle applies.
2
: Powered air-purifying respirators are always used with P100 filters (HEPA filters).
: A surgical or procedure mask is not a respirator.
5
: In occupational hygiene, droplets are aerosols; : HSC -= Health and Safety Committee
3

4
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Significance of
the risk of
exposure1
Low

Average or high

Low

Average or high

Low
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Bronchoscopy on infected patient,
autopsy

Entry into an infected patient’s room

N95 filtering halffacepiece

Powered air-purifying
(with P100 filter)2

N95 filtering halffacepiece

Minimum respirator
required according to
the experts

N95 filtering half -facepiece
sufficient against this bacterium
>1 μm.

Based on the characteristics of the
tasks, a respirator with appropriate
APFs is recommended.

The size of this bacterium is >1 μm
and can be found on micro-droplets
< 5 μm.

Comments

CDC, 1994
(retrieved in 2006)

Source

Examples of work

Personnel doing mail sorting

Powered air-purifying with
full-facepiece (P100 filter)

CDC, 2002
(retrieved in 2004)

CDC, 2001a (retrieved in
2006)

Personnel sampling Bacillus
anthracis in a post office

-The spore was possibly
biologically modified.
- The infectious dose and the
exposure levels are unknown.
- The type of work of the
investigators is non-stationary.
APF as high as possible for this
situation

Table 4 Respirator choices for protection against some infectious bioaerosols based on the significance of the risk and experts’ recommendations
Infectious
bioaerosols
Mycobacterium
tuberculosis

Bacillus anthracis

Hantavirus

Telephone installers, plumbers,
electricians who can be in contact
with rodents or rodents’ nests.

Type of respirator to be
For low risks, the employer must
determined by case
inform the workers about the
dangers of infection.
For those who handle animals, an
N100 filtering half-facepiece is
recommended due to the size of
the virus and its survival in the
environment
(approximately 1 week).
The powered air-purifying respirator
is recommended for those who
cannot wear the N100 filtering halffacepiece.
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Faced with the emergence of a virulent disease like SARS, the Comité ministériel sur les mesures de
précaution contre le SRAS in Québec recommended the use of a NIOSH certified disposable N95 filtering
half-facepiece respirator, that must be properly fit and used in conjunction with other necessary protective
equipment (eye protection, gloves, coveralls, etc.), to prevent transmission, among other things, to the
people assigned to ambulance transport and emergency department triage.
Situations can also arise that require respirators with efficiencies better than that of N95 (N99, N100, etc.) or
of different classes (P or R) (OSHA, 2006). The Centers for Disease Control and Prevention therefore
recommend the use of N100 filters for protection against the hantavirus (see Table 4) or a powered airpurifying respirator equipped with P100 filters adapted to certain personal characteristics (having a beard,
etc.) (CDC, 2002).
Table 4 presents different choices of respirators made by committees of experts.
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In fact, contrary to what is generally stated, where a distinction is made between micro-droplets (diameter
≤ 5 μm) and the largest droplets (diameter > 5 μm) which are assumed to be transported only over
distances of less than 1 metre, it appears that solid or liquid particles between 6 and 10 μm can take a
few hours before being deposited from a height of 3 metres (Lenhart et al., 2004b; Yassi and Bryce,
2004). The belief that droplets larger than 5 μm sediment before traveling a distance of one metre has no
foundation (Lenhart et al., 2004b). The duration of suspension in the air must be taken into account, and
a respirator chosen accordingly, in order to be well protected against an infectious bioaerosol.
3.1.1 Approach based on the significance of the risk and experts’ recommendations
For infectious bioaerosols, the PEV and the tolerated background levels do not enter into the choice of a
respirator because the infectious doses are unknown or inapplicable in most cases. In light of these facts,
as recommended by CDC-NIOSH, the approach based on knowledge of the significance of the risk and
experts’ recommendations seems more appropriate (Lenhart et al., 2004a, 2004b).
This approach is a qualitative method that guides the choice of respiratory protection for an infectious
inhalable bioaerosol and that requires a decision based on the judgment of several experts (Lenhart et al.,
2004b). For example, different respirators will be chosen if the seasonal flu virus or the H5N1 avian
influenza virus are involved. This method is used when the data are insufficient or unavailable for a
quantitative approach to respirator selection.
The qualitative method has been used in recommending respirators for several types of exposure: to
Mycobacterium tuberculosis (CDC 1994), Histoplasma capsulatum (Lenhart et al., 2004a), Bacillus
anthracis (CDC, 2001a), to Hantavirus pulmonary syndrome (CDC, 2002), and to bioterrorism agents
(CDC, 2001b).
Note that in cases where it is impossible to evaluate the significance of the risk involving an infectious
inhalable bioaerosol, meaning when neither the agent nor its means of dissemination are known, the
precautionary principle applies. The action rule allows a respirator to be selected whose APF is proportional
to the perceived risk. For example, for protection against bioaerosols used as biological weapons, maximum
respiratory protection must be favored (autonomous respirator with full-facepiece, positive pressure (SCBA))
(CDC, 2001b). Should the personnel in patient triage in a hospital admitting department be exposed to the
SARS virus, the minimum protection required is a disposable N95 respirator (Comité ministériel sur les
mesures de précaution contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2004b).
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During a sneeze, close to two million droplets can be expelled at a velocity of 100 m/sec (200 miles/hour),
compared to fewer than 100,000 droplets from a cough . This significant difference is based on the origin of
the secretions, which is deeper in the case of a cough (Yassi and Bryce, 2004). Several are large enough to
contain thousands of microorganisms (ACGIH, 1999).
During the expulsion, the diameters of the droplets vary between 1 and 2,000 μm, 95% of which are in the
order of 2 to 100 μm. However, they dry very rapidly. The drying times for 100 and 50 μm droplets in air at
50% relative humidity are 1.3 and 0.3 seconds, respectively (Lenhart et al., 2004b). This highlights the fact
that relative humidity plays a role in the size and survival of infectious aerosols (Yassi and Bryce, 2004).
The size of infectious bioaerosols is probably between 0.1 and 10 μm (Yassi and Bryce, 2004; ACGIH,
1999). It even appears that the majority of viruses and bacteria that cause respiratory diseases in humans
are usually inside bioaerosols with diameters greater than 5 μm.
All droplets and solid particles can contain microorganisms, proteins, mixtures of saliva, mucus and cell
debris, which are carriers of respiratory infections (ACGIH, 1999).
Yassi and Bryce (2004) recommend specific precautions against measles, varicella and smallpox viruses
due to their small size, which is close to 0.3 microns. In fact, in the case of viruses, the possibility will have
to be considered that they can be carried by liquid particles (droplets) with initially large diameters but
which, after drying, could

shrink to the 0.3-micron size.

Neglecting this aspect could lead to an

inappropriate choice of respiratory protection for preventing the transmission of infections. This phenomenon
and its impacts must be kept in mind in the prevention process.
Bioaerosols consisting of solid or liquid particles smaller than 10 μm in diameter remain suspended in the air
for a sufficient time (a few hours) and are likely to be inhaled (Yassi and Bryce, 2004; ACGIH, 1999; Hinds,
1982). Table 3 indicates the time required for a bioaerosol to be deposited by sedimentation from a height of
three metres.
Table 3 Behavior of bioaerosols in the air (Yassi and Bryce, 2004)
Diameter in μm

Time required for deposition
from a height of 3 metres

100

10 sec.

40

1 min.

20

4 min.

10

17 min.

6 to 10
0.06 to 6

A few hours
Several hours
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Table 2 Infectious doses of microorganisms or diseases and inoculation routes
Microorganisms or
diseases
Histoplasma capsulatum
Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium bovis
Coxsackie A21 virus (Enterovirus)
Influenza
Bacillus anthracis
Q fever (Coxiella burnetii)
Tularemia
(Francisella tularensis)
Adenovirus
Respiratory syncytial virus

Infectious doses
of microorganisms1

Inoculation
routes

10 (mice)

Inhalation

10

Inhalation

18 or fewer

Inhalation

>790

Inhalation

8,000-50,000

Inhalation

10

Inhalation

5-10
106 - 108
>150

Inhalation
Ingestion
Intranasal

> 100-640

Intranasal

57

Intradermal

Malaria

10

Intravenous

Typhoid fever

105

Ingestion

E. coli

108

Ingestion

10

Ingestion

Syphilis

Enterohaemorrhagic E. coli 0157: H7
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni

106 or 105 per gram
500 or fewer

Clostridium perfringens

105/gram of food

Hepatitis A virus

Estimated at 10-100
viruses

Ingestion
Ingestion
Ingestion
Ingestion, intravenous,
others

1

When not specified, the dose is the number of organisms.

Wearing a respirator does not protect us from all infectious bioaerosols. Some infections can be transmitted
only by contact and not through the air. Other means of protection must then be used, such as vaccination,
quarantine, etc.
For protection against diseases that can be contracted by bioaerosol inhalation, an appropriate and properly
fitting respirator must be worn. In the hospital environment, among others, it is often the responsibility of local
committees of experts such as the infection prevention and control committee, in close collaboration with
occupational health and safety departments, to decide on the need for protection and the appropriate type of
respirator. Decisions can also be made at higher levels should there be potential risks of epidemic or
pandemic.
Molds and yeasts, generally classified as non-infectious bioaerosols, can travel without the help of a carrier.
This is not the case for infectious bioaerosols, which, for the most part, are carried by larger diameter
aerosols in the form of droplets (liquid particles) and dusts (solid particles).
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CHAPTER 3 Respiratory protection against bioaerosols
The sizes of bioaerosols are in the order of 0.02 to 0.25 μm for viruses, 0.3 to 15 μm for bacteria, and 1 to
50 μm for the majority of molds and yeasts (AIHA, 2000; Goyer et al., 2001).
According to Lee et al., (2005), most bacteria and molds are between 0.7 and 10 μm in size. The filtration
efficiency of N95 filtering facepieces or half-facepieces should be greater than 99.5% for the majority of
these sizes.
Evaluation of biological hazards and workers’ respiratory protection must be based on the type of bioaerosol
involved.
Two classes of biological hazards exist, based on the characteristics of the microorganisms making up a
bioaerosol. They are:
1. infectious hazards (e.g., viruses, pathogenic bacteria);
2. non-infectious hazards (e.g., non-pathogenic bacteria and molds).
Infectious bioaerosols must be living to cause infections, which are defined as being the result of the
penetration and development in a living being of microorganisms that can cause lesions by multiplying and
eventually by secreting toxins or by spreading through the bloodstream (unofficial translation of definition in
Le petit Larousse illustré, 2006).
The non-infectious bioaerosol category contains microorganisms found in the environment in general, which,
even when dead, can produce immunological or toxic reactions when inhaled. Molds are a perfect example
of these microorganisms.

3.1 Protection against infectious bioaerosols
Table 2 presents the infectious doses of some microorganisms (AIHA, 2000; Public Health Agency of
Canada, 2005). Unless otherwise indicated, they apply to humans.

6
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Care of respirators
A respirator’s non-disposable components must be stored and cared for according to the manufacturer’s
recommendations, by considering the precautions pertaining to biological hazards. They must be stored and
cared for, mainly in the case of an infectious bioaerosol, in such a way as to eliminate or minimize any risk of
contamination of the users and transmission of infections.
In this same context, when a powered air-purifying respirator (PAPR) equipped with high efficiency filters
could be used, a safe filter changing procedure must be implemented (Comité ministériel sur les mesures de
précaution contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2004b). Non-disposable respirators must be
cleaned and disinfected according to the official procedures (OSHA, 2006). McCullough and Brosseau
(1999) recommend that the filter of a powered air-purifying respirator be changed after each use in
hantavirus-contaminated environments. The disposable components must be properly stored in compliance
with certain guidelines. The advice of committees of experts must be referred to in establishing a safe
procedure.
In the case of air-purifying respirators (or filters), it is preferable in the presence of bioaerosols to use
disposable components and to discard them after use in order to avoid possible microbial proliferation in the
filter as well as the immediate risks of contamination (Lavoie and Allard, 2004; Lavoie et al., 2004; Lavoie
and Dunkerley, 2002; Lavoie and Guertin, 2001; CDC, 2001b; Lavoie, 2000).
When a respirator is removed, specific precautions must be taken, even if it is disposable, due to the risk of
hand contamination by the infectious bioaerosols (Comité ministériel sur les mesures de précaution contre le
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2004b).
General information on fit and seal checks as well as information relating to respirator care can be found in
the Guide pratique des appareils de protection respiratoire (Lara and Vennes, 2003).
It is important to note that any damaged, moistened or deformed non-disposable facepiece must be changed
or repaired.
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2.3 Fit, seal and care of respirators
Fit tests
Except for models with a loose-fitting facepiece/visor (such as some powered air-purifying or supplied-air
respirators that do not require fitting), respirators must be properly adjusted to the user. They must be put on
in such a way that they form a tight seal with the face to prevent contaminated air from entering the filtering
facepiece around its periphery (Lara and Vennes, 2003).
Tests and devices help in selecting a respirator model and in verifying whether the fit is appropriate. Some
types of tests “qualitatively” evaluate the fit by assessing the subjective perception of the odor or taste of a
product (saccharine, bitrex or other) in an test chamber. Also, electronic instruments, such as the TSI
Portacount and the Dynatech Fit Tester 3000, will fulfill the same objectives, quantitatively. The IRSST’s
Guide pratique de protection respiratoire (2003) explains in greater detail the difference between the
qualitative and quantitative tests.
The equipment must also be chosen, fit, used and cared for according to CSA standard Z94.4-93 Selection,
Use, and Care of Respirators. In addition, a respiratory protection program must be developed and applied
by complying with this standard.

Seal checks
The seal of filtering facepieces should be checked before each use. These seal checks are of two types:
positive pressure and negative pressure (CDC, 1994; Lara and Vennes, 2003; Comité ministériel sur les
mesures de précaution contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2004b).
In the case of a negative pressure test, the following guidelines must be followed:
•

put on the respirator and tighten the straps (if adjustable) without it being uncomfortable;

•

block the filter or the filtering surface with your hands without deforming it, for a short period of time;

•

disconnect the hose or shut off the air supply if it is a powered or supplied-air respirator;

•

inhale gently to create a vacuum and check whether the respirator flattens somewhat; if not, there is a
leak in the face seal or in a component.

A positive pressure test, which must be carried out after the negative pressure seal checks, has only two
steps:
•

lightly cover the filter or the filtering surface with your hands without crushing it or deforming it;

•

gently exhale into the facepiece.

If the seal is good, the facepiece will bulge slightly. If not, the respirator must be re-ajusted.
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Table 1 Filter class designation according to NIOSH 42 CFR Part 84 approval
Minimum
efficiency

Oil-free
particles

Presence of oil
in the particles
(for one work shift - 8 hrs)

Presence of oil
in the particles
(for prolonged use)

95%

N95

R95

P95

99%

N99

R99

P99

N100

R100

P100

99.97%

The respirators must fit well. In addition, their seal must be checked before each use, except for some
loose-fitting models (e.g., powered air-purifying respirator with loose-fitting facepiece/visor or supplied-air)
(CDC, 2001b; Lara and Vennes, 2002, 2003).

2.2 Assigned protection factor (APF)
An assigned protection factor is given to each category of respirator in relation to its efficiency (Lara and
Vennes, 2002, 2003). This factor is defined as being the ratio of the concentration of the contaminant
measured outside (Co) and inside (Ci) the respirator. The higher the assigned protection factor, the better the
protection provided by the device.
APF = Co /Ci
APFs were established by laboratory tests on well-shaved people trained in wearing respirators. For each
class of filter, they determine the expected level of protection for a respirator under optimum use conditions.
The various assigned protection factors are identified in two IRSST guides (Lara and Vennes, 2002, 2003).
To select a respirator with an appropriate APF, the risk coefficient (RC) must first be identified. It is the
relationship between the concentration of the contaminant measured in the environment and the permissible
exposure value (PEV) for chemical contaminants (Lara and Vennes, 2003). This same relationship is
established from the tolerated background level, which can be considered equivalent to the PEV for noninfectious bioaerosols (Goyer et al., 2001). The concepts of risk coefficient and tolerated background level
are defined in greater detail in section 3.2.1 of this document.
The important aspect to be remembered is the following: the APF must always be greater than the risk
coefficient, based on the given situation in the workplace.
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Figure 1 Filtration efficiency based on particle diameter

Collection Efficiency (%)

Overall Efficiency

Diffusion
Interception
Impaction

Diameter (micrometres)
To properly understand filtration efficiency, it is important to know that several mechanisms affect the
behavior of solid or liquid particles in the air: diffusion, sedimentation, impaction, interception and the
electrostatic force. Three of them are critically important in how a particle is collected by a filter, namely
interception, inertial impaction, and diffusion by Brownian motion (Yassi and Bryce, 2004; Willeke and Baron,
1993).
An increase in the size of a particle increases its capacity to be filtered by interception and inertial impaction,
while a reduction in its size increases its collection by involving the diffusion mechanism (Willeke and Baron,
1993). As a result, there exists an intermediate particle size that brings two or more mechanisms into play,
which operate simultaneously, without predominance. The total efficiency curve in Figure 1 indicates the
range in which the particle’s potential for penetration through the mechanical filter is at its maximum, and
conversely, the one in which the filtration efficiency is at its minimum (Yassi and Bryce, 2004; Willeke and
Baron, 1993).
For each type of filter, there is a particle diameter that minimizes the collection efficiency. Several well-known
institutions consider the 0.3-micrometre (μm) particle as being the one that penetrates the deepest based on
tests on respirator filters (Ruzer and Harley, 2005). Furthermore, it is the basic parameter for certification
tests carried out on respirators in European standard EN149: 2001, NIOSH 42 CFR Part 84, and Australian
Standard AS1716 (Yassi and Bryce, 2004).
The N95 filter respirator retains 95% of the most penetrating particles, meaning 0.3-micrometre (μm)
particles, while the N99 retains 99%, and the N100, close to 100%. Filters in class N can be used in the
presence of oil-free solid contaminants. There are also two other classes of filters, R (for one work shift) and
P (for prolonged use), which are appropriate if there is oil present in the air (Lara and Vennes, 2003). Note
that these designations, N95, N99 and others, must obtain NIOSH 42 CFR Part 84 approval. Table 1 groups
them.
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CHAPTER 2 Respirators
According to Lara and Vennes (2003), a respirator is a device used for protecting an individual against a risk
of alteration of his/her health due to the inhalation of air contaminated by gases, vapors and aerosols (or
bioaerosols) or to a lack of oxygen.
There are three categories of respirators: air-purifying (filtration), atmosphere-supplying ( supplied-air or
self-contained), and those combining supplied air and air purification. Their characteristics are described in
the IRSST’s Guide pratique de protection respiratoire by Lara and Vennes, published in 2003.
According to McCullough and Brosseau (1999), the choice of respirator is guided by the contaminant’s
physical nature and concentration. In the majority of situations, aerosols, including bioaerosols, require
filtration.

This is why the present guide essentially deals with air-purifying filter respirators, with this

mechanism being sufficient to protect workers in most situations that involve contamination due to
bioaerosols.
In the case of biological weapons, it is highly probable that the types of bioaerosols present, as well as their
concentrations are unknown. It is then appropriate to use a self-contained breathing apparatus system
(SCBA) (CDC, 2001b).

2.1 Air filtration mechanism
Bioaerosols that are living or dead, on solid or liquid substrates, behave in the air or on surfaces in the same
way as other particles (Brousseau et al., 1997; Qian et al., 1997; CDC, 2001b; Lee et al., 2004). The fact that
a particle is biologically active or not biological does not seem to affect either its retention by a filter or the
deposition of the particle on the filter. As with inert particles, there may be re-aerosolization of a very small
portion of the bacteria collected by the filter, following a cough or a violent sneeze by the carrier (Qian et al.,
1997). Furthermore, particle filtration efficiency depends on the velocity, size, shape and the electrostatic
and hygroscopic interactions of the particles (Hinds, 1982; Yassi and Bryce, 2004).
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CHAPTER 1 Introduction
Microorganisms are present everywhere in our environment: water, soil, air, plants, animals and humans.
When their presence in air is involved, they are called “airborne microorganisms” or “bioaerosols” (Goyer et
al., 2001).
The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) defines bioaerosols as being
airborne particles consisting of living organisms, such as microorganisms (e.g., viruses, bacteria, molds,
protozoa), or originating from living organisms (e.g., toxins, dead microorganisms or fragments of
microorganisms) (ACGIH, 1999).
The European guideline 200/54/CE of September 18, 2000, on the risks of exposure to so-called “biological”
agents in the workplace, includes microorganisms in this category, including those that are genetically
modified, cell cultures, and human endoparasites likely to cause infection, allergy or poisoning (INRS, 2004).
There is growing interest in the risks of exposure to infectious bioaerosols for everyone who has a role to
play in occupational health and safety (OHS).

Choosing and using respiratory protection can be key

decisions, among other things, in cases of exposure to severe acute respiratory syndrome (SARS),
tuberculosis, avian or pig flu, anthrax, etc.
Since no general document on the respiratory protection of workers against bioaerosols existed, the
members of the technical committee of the board of directors (3.33.1) of the CSST (Québec workers’
compensation board), in the context of reviewing Schedule I of the Regulation respecting occupational health
and safety (Order in council 885-2001), asked the IRSST to develop a guide on this subject. In Québec, this
same concern had been addressed by the Comité ministériel sur les mesures de précaution contre le
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (2004b) (Ministerial committee on precautions against SARS).
This is the framework for this document. Its objective is to guide in the selection of respirators against
bioaerosols in hazardous situations for workers in different sectors: hospitals, household waste sorting
centres, wastewater treatment centres, agriculture, food and beverage processing, etc.
This document first includes a brief description of respirators, air filtration mechanisms and the assigned
protection factors for respirators, completed by information on their fit, seal and care. It then presents the
respiratory protection required for infectious and non-infectious bioaerosols.
At the end of the document are a few examples on the choice and use of respirators for various work
contexts. The appendices contain a decision tree for selecting a respirator against bioaerosols as well the
current standards and regulations.
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PREFACE
The recommendations stated in this document apply to all people in charge of workers’ respiratory protection
against bioaerosols, whether infectious or not.
These recommendations summarize the state of knowledge of researchers at the Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST, Robert Sauvé Occupational Health and Safety
Research Institute), in close collaboration with a follow-up committee made up of people working in
occupational health and safety. This follow-up committee carried out the following role: to become familiar
with the document’s objectives; to ensure that the objectives meet the identified needs; and to decide on the
feasibility of the selection process in order to ensure that the proposed protective measures are useful and
relevant.
These recommendations in no way constitute a management plan for a possible pandemic. They are a
complement to the Guide pratique de protection respiratoire (practical guidelines on respiratory protection)
published by the IRSST (Lara and Vennes, 2003) to help in determining appropriate respiratory protection
against bioaerosols, when the situation requires it. It is the responsibility of employers to ensure that risks
involving respiratory protection are managed internally.

CONTEXT

All the recommendations specifically relate to respiratory protection against bioaerosols. For other types of
exposure (direct or indirect contact with the body), other means of protection must be considered : wearing
sealed goggles or visor, gloves and coveralls, hand washing, vaccination, etc.
The content of this document may eventually be updated to include the following aspects:
•

the emergence of new infectious bioaerosols;

•

updated recommendations of committees of experts;

•

new knowledge on the toxicity of non-infectious bioaerosols, on fungal toxins (e.g., mycotoxins) and

•

new identification and counting methods used in microbiology such as genomic aerobiology;

•

studies on the protection factors of respirators against bioaerosols;

•

how to evaluate the mechanical filtration efficiency of filter materials against biological particles.

nanobacteria;
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