
 

كار لباس - اول فصل  

 و به هشد نمايد انتخابآمد مي پيش كارگر مربوطه كار براي در حين كه خطراتي به با توجه كار بايستي : لباس1 ماده

 نمايد. جلوگيري تا حد ممكن از بروز خطرات باشد كه ترتيبي

و  تهبس هميشه آزاد نباشد كمر آن آن قسمت و هيچ بوده كننده استفادهكارگر  با بدن كار بايد مناسب : لباس2 ماده

 باشد. تعداد جيبها كم االمكان و حتي بوده كوچك آن جيبهاي

 تهدر بر داش كاري كار هستند بايد لباس مشغول آالت كنند و يا در جوار ماشينكار مي با ماشين كه : كارگراني3 ماده

 لباس و كليد و نظائر آنها روي زنجير ساعت نمودن ، آويزانكراوات نباشد، بستن باز و يا پاره آن قسمت هيچ ند كهباش

 .است كار اكيداً ممنوع

 و دسته ( و زهگردان نورگير )آفتاب از يقه باشد استفاده خطر انفجار و يا حريق احتمال كه كاري : در محل4 ماده

 مربوطه كارگران براي اشتعال ساير مواد قابل داشتن همراه اند و همچنينشده سلولوئيد ساخته از انواع كه عينك

 .است اكيداً ممنوع

ر كا باساز ل كار خود را مستمرًا باال بزند بايستي لباس كارگر آستين نمايد كه ايجاب كاري انجام كه : در صورتي5 ماده

 نمايد. استفاده كوتاه آستين

ايد دارند نب بكار اشتغال كننده و انفجار و يا مسموم اشتعال گرد و غبار قابل به آلوده در محيط كه : كارگراني6 ماده

 و لبه ينگرد و غبار مزبور در چ است ممكن باشند چون شلوار( در بر داشته دار )دوبل دار و يا لبه جيب هايلباس

 بماند. باقي لباس

 ر آنو گاز د كنند بايد آبو يا مضر كار مي با مواد خورنده كه كارگراني ( مخصوص)باشلق حفاظتي و كاله : لباس7 ماده

 كنند باشد.با آنها كار مي كه و يا موادي ماده با نوع مناسب آن و جنس نفوذ ننموده

كار پديد آيد  انجام در حين ناگهان است ممكن كه و يا انفجاري حريق در مقابل حفاظت مخصوص نسوز : لباس8 ماده

 باشد. شده ساخته است و سر هم تكه از يك و كفش و دستكش با شلق كه كاملي بايد لباس

 يبتصو به كه مخصوصي هاينمونه ايد طبقكنند ببا مواد راديواكتيو كار مي كه كارگراني حفاظتي : وسايل9 ماده

 باشد. است كار رسيده وزارت

 بند پيش - دوم فصل

 شود. بند استفاده در جوار آنها نبايد از پيش ها و همچنينماشين دوار و متحرك قطعات : در وسايل11 ماده

 باشد بايد پيش بند ضروري از پيش ها استفادهماشين ركدوار و متح و يا در جوار قطعات در مقابل : چنانچه11 ماده

ود تا در ش بسته قسمي و به مجزا بوده باال تنه از قسمت تنه پايين قسمت كهطوريشود به تهيه بند مزبور از دو تيكه



 خطري ترتيب باز شود و بدين ولتسه كار بگيرد فوراً و به در حال را ماشين از آن قسمتي بطور اتفاق كه مواردي

 ننمايد. كارگر مربوطه متوجه

ار ك مذاب فلزات و يا در مقابل حفاظ بدون هايو با آتش شعله در مقابل كه كارگراني مخصوص بندهاي : پيش12 ماده

 باشد. داشته كامالً مقاومت در برابر آتش شود كه تهيه و از جنسي را پوشانيده سينه كنند بايد تماممي

از  كنند بايدكار مي سوزاننده اسيدها و مواد قليايي مثل خورنده با مايعات كه كارگراني بند مخصوص : پيش13 ماده

را  نهسي و تمام داشته مقاومت خورنده مايعات در مقابل گردد كه تهيه و يا از مواد ديگري يا صنعتي طبيعي كائوچوي

 نيز بپوشاند.

 41تا  31و  را پوشانده سينه قفسه و تمام بايد جناق ايكس اشعه در مقابل حفاظت براي سربي بندهاي : پيش14 ماده

 نگهدارد. تر از كمر را نيز محفوظسانتيمتر پايين

 باشد. خالص ميليمتر سرب يك ضخامت معادل بايد الاقل سربي بندهاي پيش حفاظت : قدرت15 ماده

 خود( )كاله كاسك - سوم فصل

 يند.نما استفاده فلزي هستند بايد از كاسك سرشان روي شيئي يا پرتاب با خطر سقوط مواجه كه : كارگراني16 ماده

 تجاوز نمايد. گرم 411نبايد از  خود( بطور كامل )كاله كاسك : وزن17 ماده

 باشد. عايق برق جريان و در مقابل شده ساخته احتراق بايد از مواد غيرقابل : كاسك18ماده

 دار باشد. بايد لبه دور تا دور كاسك ، گردن، پشتسر، صورت منظور حفاظت : به19 ماده

 باشد. فاقد لبه لزوم بوده و در صورت بايد كوتاه كاسك و تنگ نسبتاً كوچك كار در فضاي : براي21 ماده

 ند.نفوذ باش غيرقابل گيرند بايد از نظر رطوبتقرار مي مورد استفاده مرطوب خيلي در فضاي كه هايي: كاسك21 ماده

 باشند. تعويض قابل سهولت بايد به كاسك داخل : نوارها و چرم22 ماده

 لزوم گردد و در صورت ضدعفوني آن بايد قبالً داخل بوده ديگري شخص به متعلق كه از كاسكي : استفاده23 ماده

 شود. تعويض آن داخل و نوارهاي چرم

 كنند و يا در جوار آنكار مي با ماشين كه زن كارگران بلند هستند بخصوص موهاي داراي كه : كارگراني24 ماده

 سر خود را كامالً بپوشانند. ديگري موهاي حفاظتي و يا وسيلهسربند  وسيله كار هستند بايد به مشغول



 هتهي كنند بايد از جنسيكار مي آن و يا امثال و يا مواد مذاب و يا جرقه آتش در مقابل كه : سربند كارگراني25 ماده

 كافي اومتمق صنعتي تركيبات وسيله به كردن و ضدعفوني شستن نگردد و در مقابل مشتعل آساني به باشد كه شده

 باشند. داشته

 گيرد. انجام سهولت سربندها بايد به و تميز كردن : نظافت26 ماده

 عينك -چشمها  حفاظت - پنجم فصل

 چشم مخصوص حفاظتي بنمايد بايد از وسايل چشمهايشان براي ايجاد خطري است كار آنها ممكن : كليه27 ماده

 نمايند. استفاده

 حفاظتي هايهستند بايد از عينك اينمره هايعينك داشتن به و محتاج بوده ضعيف از چشم كه : كارگراني28 ماده

 نمايند. زير استفاده شرح به

 .نمايد راتامين كارگرانچشمديد و حفاظتاينمره توامًا باعينك كه حفاظتي هايعينك -الف

استقرار  در وضع تغييري هيچگونه آنكه شرط گيرند بهقرار مي اينمره هايعينك روي كه حفاظتي هايعينك - ب

 ايجاد نشود. اصلي عينك

 قرار دارد. حفاظتي زير شيشه آن اينمره شيشه كه حفاظتي هايعينك - ج

 شوند بايد:مي ساخته حفاظتي هاييعينك براي كه شفاف يپالستيك ماده و يا هرگونه : شيشه29 ماده

 باشد.داشته كافيمقاومت شدهداده كار اختصاصمنظور آنبه عينككه كاري درمقابل -الف

 باشد. ديگري عيب و يا هرگونه موج - ترك -هوا  از حباب عاري - ب

 خميدگي و هيچگونه بوده بايد موازي حفاظتي هايشيشه و خارجي داخلي طح، ساينمره هاي: بغير از شيشه31 ماده

 باشد. نداشته

 ميليمتر باشد. 38 آن ميليمتر و طول 5/44بايد  حفاظتي عينك هايشيشه : عرض31 ماده

 اشد.ميليمتر ب 51 بايد الاقل ايمدور غيرنمره هايعينك هايشيشه : قطر دايره32 ماده

شوند مي داده اختصاص و ضربه اجسام ذرات خطر پرتاب در مقابل حفاظت منحصراً جهت كه هايي: شيشه33 ماده

 باشد. كار داشته نور سطح %81عبور  قدرت الاقل بايستي

 مجهز به لزوم صورت باشند و در چسبيده صورت و كامالً روي بوده و محكم بايد سبك عينك هاي: زه34 ماده

 گردند. جانبي هايحفاظ



، كار با كردن و صيقل زدن ، سنگكاري ، پرچبرش كارهاي براي حفاظتي هايعينك هايشيشه : مقاومت35 ماده

 كار برسد. وزارت تصويب به بايستي مشابه و ساير كارهاي تراش سنگ سمباده سنگ

و  بوده انعطاف كنند بايد قابلباد و يا گرد و غبار كار مي در مقابل كه كارگراني براي حفاظتي هايكعين : قاب36 ماده

 نمايد. كارگر تطبيق كامالً با صورت

و  داشته استقامت حرارت كنند بايد در مقابلكار مي مذاب با فلزات كه كارگراني براي حفاظتي هاي: عينك37 ماده

 گردد. كار انتخاب وزارت و تصويب آنها با تشخيص نوع

 كنند بايد در اطرافاسيدها و قلياها كار مي از قبيل خورنده با مايعات كه كارگراني براي حفاظتي هاي: عينك38 ماده

 به چشم كامالً در اطراف عينك( باشند تا اسكي )مانند عينك انعطاف و نسوز و قابل نرم جنسي مجهز به زه داخل

 گردد. چشم داخل به مذكور از منافذ تهويه مايعات نفوذ ترشح و مانع كارگر چسبيده صورت

د كننچشمها كار مي براي كننده يا ناراحت خطرناك دودهاي در مقابل كه كارگراني براي حفاظتي هاي: عينك39 ماده

كارگر  صورت و كامالً روي بوده انعطاف و نسوز و قابل نرم جنسي مجهز به داخل از طرف باشند كه قابي بايد داراي

 باشند. نداشته منفذي و هيچگونه چسبيده

ا در كنند و يمي جوشكاري يا برق با استيلن كه كارگراني براي جوشكاري با ماسك كاله حفاظتي هاي: عينك41 ماده

لتردار( )في رنگي شيشه باشند بايد مجهز بهكار مي هستند مشغول كننده خيره تشعشعات داراي كه هاييكوره مقابل

 باشد. كار رسيده وزارت تصويب آنها به هايشيشه و اندازه نوع و تعيين مذكور بوده تشعشعات جذب جهت

و نسوز و  بايد كاماًل شفاف و جرقه خفيف ضربات در مقابل و چشم صورت حفاظت براي طلقي هاي: ماسك41 ماده

 از ديد كارگر نشوند. مانع كه قسمي باشند به عيب بدون

 شود بايد: داده كارگر ديگري به از آنكه قبل است قرار گرفته مورد استفاده كه حفاظتي : عينك42 ماده

 .گردد ضدعفوني - الف

 شوند. تعويض است كردن ضدعفوني غيرقابل كه آن هايقسمت كليه - ب

 نگهداري گيرند بايد در جلد مخصوصقرار نمي مورداستفاده كه درموقعي طلقي هايها و ماسكعينك : كليه43ماده

 نگردند.و ساير مواد خراب و چربي با روغن شوند تا در اثر تماس

 دهدي آسيب هايقرار گيرند و قسمت مرتباً بايد مورد بازديد و كنترل طلقي هايو ماسك حفاظتي هايعينك :44 ماده

 شوند. آنها فوراً تعويض

 

 



 گوشها حفاظ - ششم فصل

 وسايلاز  كنند بايستيكار مي محيط در آن كه باشد اشخاصي كار صداها شديد و مداوم در محيط : هرگاه45 ماده

 نمايند. استفاده گوش پرده حفاظتي

 باشد: ذيل شرايط بايد داراي گوش پرده : حفاظ46 ماده

 شود. بايد دورانداخته استعمال مرتبه از يك پس كه تميز شود مگر انواعي روزههمه -الف 

 گردد. نمايد ضدعفوني استفاده از آن ديگري شخص از آنكه قبل - ب

، نزن زنگ توري بايد از نوع خارجي و ساير اجسام فلزات ، ذراتجرقه گوشها در مقابل جهت حفاظتي : وسيله47 ماده

 گوشها مستقر گردد. روي تنظيم قابل ايفنر تسمه سر توسط از پشت باشد كه چرمي با دوره و سبك محكم

شود تا در  نگهداري گيرد بايد در جلد مخصوصيقرار نمي مورد استفاده گوش حفاظ هدستگا كه : در مواقعي48 ماده

 نشود. و ساير مواد خراب و چربي با روغن اثر تماس

 اطمينان كمربندهاي - هفتم فصل

( يا )خرم محكم از چرم بايد بآن مربوط هايو ساير تسمه شانه روي كه هاييو تسمه اطمينان : كمربندهاي49 ماده

 شود. ساخته و مناسب يا ساير موارد مخصوص و يا كنفي برزنتي

 درمقابل آن و استقامت ميليمتر بوده شش آن ضخامت سانتيمتر و حداقل12كمربند اطمينان پهناي: حداقل51ماده

 د.باش كيلوگرم1151كمتر از نبايستي شدنپاره براي كشش نيروي

 آنها در مقابل و استقامت شده ساخته آن مشابه و يا از جنس بسيار مرغوب مهار بايد از كنف هاي: طناب51 ماده

 نباشد. كيلوگرم 1151كمتر از  شدن پاره براي كششي نيروي

 عاتو قط رتباً مورد بازديد قرار گرفتهبايد دقيقاً و م آن و ضمائم قطعات كليه و همچنين اطمينان : كمربندهاي52 ماده

 گردد. آنها تعويض و يا خراب فرسوده

و يا  خوردگي ترك داخل از طرف گردد كه حاصل شوند تا اطمينان بايد دقيقاً بازرسي چرمي : كمربندهاي53 ماده

 باشند. نداشته بريدگي

ز ا عاري شود كه حاصل دقيقاً مورد بازديد قرار گيرند تا اطمينان انهجداگ كمربند بايد هر يك روي : پرچهاي54 ماده

 باشند.مي و نقص عيب هرگونه

در  خود كمربند كه برابر مقاومت مقاومتي بايد داراي كمربند اطمينان هايگيره و ضمائم قطعات : كليه55 ماده

 باشند. است ذكر گرديده 54و  53 هايماده



 دستها و بازوها حفاظتي وسايل - هشتم فصل

 ناراحتي و هيچگونه بوده از كار متناسب ناشي احتمالي با خطرات شوند كه انتخاب : دستكشها بايد طوري56 ماده

 ايجاد ننمايد. انگشتان حركت براي

 قطعات كنند كهها كار ميو ساير ماشين زني كله يها، ماشينمته هايماشين مختلف با انواع كه : كارگراني57 ماده

 نمايند. استفاده از دستكش را دارند نبايستي يا دستكش دست گرفتن آنها احتمال متحرك

 نمايند بايد از دستكشهاييمي حمل داري خاردار يا عاج و يا اجسام تيز و برنده اشياء لب كه : كارگراني58 ماده

 باشند. فلزي هايسيم به مسلح لزوم و در صورت داشته كافي مقاومت نمايند كه فادهاست

 آورند بايد از دستكشهاييرا در مي يا ماهي گوشت كنند يا استخوانمي قطعه را قطعه گوشت كه : كارگراني59 ماده

 باشد. شده ساخته فوالدي از زره كنند كه استفاده

 درمقابل كه ديگري مشابه مخصوص نسوز يا جنسكنندبايد از پنبهميحملداغ فلزات كهكارگراني :دستكشهاي61هماد

 شوند. باشند ساخته حرارت و عايق داشته گرما مقاومت

 ايقع كه ديگري همشاب مخصوص يا جنس الستيكي سر و كار دارند بايد از دستكشهاي با برق كه : كارگراني61 ماده

 كار باشد. وزارت تشخيص بنا به با ولتاژ مربوطه متناسب آن الكتريكي و مقاومت بوده الكتريسيته

از  شده ساخته هاياسيدها و قلياها سر و كار دارند بايد از دستكش از قبيل با مواد خورنده كه : كارگراني62 ماده

 اين دستكشها در مقابل نوع اين مقاومت نمايند. درجه استفاده و نرم نازك يا پالستيكي ييا مصنوع طبيعي الستيك

 كار خواهند بود. وزارت تشخيص مواد بنا به

 كنند بايد:كار مي و يا عفوني كننده تحريك با مواد سمي كه كارگراني : دستكشهاي63 ماده

 زوها را كامالً بپوشاند.با آنقدر بلند باشد كه - الف

 مواد مذكور در باال باشد. درمقابل كافي مقاومت دستكشها بايدداراي هايقسمت كليه -ب

 باشد. نداشته گييا پاره سوراخ ترينكوچك - ج

 گردند. شوند بايد فورًا تعويض كار پاره دستكشها در موقع اين هرگاه -د 

تا  و الاقل داشته بايد دستها را كامالً محفوظ مجهول اشعه در مقابل منظور حفاظت به سربي : دستكشهاي64 ماده

 55/1 ضخامت سربي ورق حفاظتي دستكشها اقاًل برابر با قدرت قبيل اين حفاظتي و قدرت بازوها را پوشانده نصف

 ميليمتر باشد.



اماًل و ك بوده و نرم سبك شود كه انتخاب بايد طوري سربي دستكشهاي سرب سنگين وزن : با در نظر گرفتن65 ماده

 نمايد. دستها را تامين حفاظت

 (چكمه - كفش -پاها )گتر  حفاظت - نهم فصل

 گترها

 درآورد. فورًا آنها را از پا بتوان ضروري باشند تا در مواقع شده ساخته بايد بطريقي حفاظتي : گترهاي66 ماده

ز آنها ا نوع كارها كهقبيل اين مخصوص روند بايد از گترهايها باال مياز درختها، تيرها و ستون كه : كارگراني67 ماده

 نمايند. باشد استفاده شده داده و تشخيص كار تعيينوزارت طرف

 ارتحر در مقابل كه يا ساير مواد مخصوص كوهي از پنبهكنند بايد كار مي با مواد مذاب كه كارگراني : گترهاي68 ماده

 مذاب مواد دخول پاها بچسبد تا مانع و كاماًل به تا زانو را پوشانيده بايستيگترها مي شوند. اين دارند ساخته مقاومت

 گردند.

د كننو زبر كار مي گيرند. يا با اشياء برندهقرار مي قوي هاييا جرقه جزيي ترشحات در معرض كه : كارگراني69 ماده

 باشد. شده ساخته ديگري مقاوم يا جنس شده دباغي از چرم نمايند كه استفاده بايد از گترهايي

 كه هاييپيچ بند يا مچ نمايند بايد از ساقرا خرد مي اشيايي يا ابزار مشابهي با تبر يا پتك كه : كارگراني71 ماده

 نمايند. باشند استفاده داشته كافي مقاومت

 هاها و چكمهكفش

 فلزي بارهاي و يا جابجا كردن چوبي بزرگ و يا قطعات چدني قطعات گذاشتن هم روي كارشان : كارگراني71 ماده

ا از باشد و ي غالف آنها مجهز به ايهكفش پاها بايد نوك انگشتان حفاظت باشند برايمي مشابه و يا كارهاي سنگين

 نمايند. استفاده حفاظتي و يا كفش حفاظتي چكمه

 ند كهنماي استفاده هاييكنند بايد از كفشكار مي اسيدها و مواد قليايي از قبيل با مواد خورنده كه : كارگراني72 ماده

 در مقابل كه و يا از ساير مواد مخصوصي و يا از چوب آمده كارها عمل قبيل منظور اين به كه و يا از چرمي از الستيك

 باشند. شده هستند ساخته مقاوم فوق مواد خورنده

 كنند بايد:كار مي يا خورنده و يا مواد داغ با فلزات كه كارگراني هاي: كفش73 ماده

 نفوذ ننمايد. كفش داخل به مواد مذكور فوق كه ريقيباشند بط پا چسبيده پا و قوزك كاماًل به - الف

 نفوذ ننمايد. كفش داخل تا مواد مذكور به بوده بند كفش هايها بايد فاقد سوراخكفش قبيل اين - ب



 آن مقاومت كهديگر باشد  يا فلزي فوالدي نوك يا بايد داراي انگشتان منظور حفاظت به حفاظتي هاي: چكمه74 ماده

 باشد. شده داده كار تشخيص وزارت از طرف

 باشد. بكار رفته كنند نبايد فلز در آنكار مي با برق كه كارگراني هاي: كفش75 ماده

 لزيف ميخ بايد فاقد هر نوع كارگران هايباشد كفش را محتمل بروز خطري ايجاد جرقه كه هايي: در كارگاه76 ماده

 باشد.

 جهاز تنفسي حفاظت - دهم فصل

 عمومي مقررات

و  بوده مورد استفاده شرايط و مناسب مخصوص و مدل بايد از نوع جهاز تنفسي حفاظت وسايل : هرگونه77 ماده

 باشد. كار رسيده وزارت تصويب مزبور قبالً به در شرايط از آن استفاده

 آيد: زير بعمل نكات به بايد با توجه جهاز تنفسي حفاظتي وسايل : انتخاب78 ماده

 بايد با آنها كار شود. كه موادي و بيولوژيكي ، فيزيكيشيميايي خواص - الف

 كار. محدود محل كار و فضاي كار، محل نوع - ب

 آنها. اتفاقي تعميرات هزينه و ارزاني مربوطه وسايل نگاهداشتن سهولت - ج

درز  مستقر شود كه و بطوري صورتها بوده مختلف با فرمهاي متناسب بايستي جهاز تنفسي حفاظتي : وسايل79 ماده

 باشد. نداشته و منفذي

 هايدستگاه استعمال اكسيژن كم و هواي مضره ، گازهايو حالل خورنده بخارهاي در مقابل حفاظت : براي81 ماده

 .است ممنوع بكلي است آنها مكانيكي عمل فيلتردار كه تنفسي

 نمود. تعويض فيلتر را بايستي تنفس در عمل ناراحتي مجرد احساس : به81 ماده

ا ي ككوچ هايفيلتردار در محوطه يا محفظه قاب مجهز به با مواد شيميايي تنفسي هاياز دستگاه : استفاده82 ماده

 باشد.مي ممنوع است كم آن اكسيژن ميزان كه شود يا در فضاييمي انجام آنها ناقص تهويه كه در اماكني

 قكار تطبي وزارت از طرف شده تعيين هايو اندازه الذكر بايد با مشخصات فيلتردار فوق هاي: قابها يا محفظه83 ماده

 نمايد.مي



نيز قرار  مورد استفاده شوند و چنانچه تعويض استفاده از هر دفعه مزبور بايد پس هايها يا محفظه: قاب84 ماده

 عويضت است گرديده تعيين سازنده كارخانه از طرف استفاده براي كه مدتي از انقضاي پس باشند بايستي نگرفته

 گردند.

 گردند.تعويض موادشيميايي خروجعاليم جرد مشاهدهمفيلتردار بايد به هاي:محفظه85ماده

 تحرك آزادي سلب شود نبايستيمي متصل بدن به فوق هايآنها دستگاه وسيلهبه كه ها و بندهايي: تسمه86 ماده

 او ايجاد كند. براي و مزاحمتي را نموده كننده استفاده شخص

 بايد: انعطاف قابل هايلوله مجهز به هايو ماسك تازه ا هوايب تنفسي هاي: دستگاه87 ماده

دهد مورد مي هوا را انجام رساندن عمل خوبي به دستگاه اينكه به كامل با اطمينان خطرناك هاييا محل در نقاط - الف

 قرار گيرند. استفاده

از  شود و استفاده انجام مضره دود يا گازهاي به آلوده در هواي بايستيو  نداشته فوريت كه در مورد كارهايي - ب

 قرار گيرد. فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده محفظه و مجهز به با مواد شيميايي تنفسي هايدستگاه

بر سانتيمتر  كيلوگرم 75/1از  بيش نبايستي فوق تنفسي هايها و دستگاهماسك ورود به : فشار هوا براي88 ماده

 باشد. مربع

 از فشار مذكور در ماده بيش فشاري داراي تنفسي يا دستگاه ماسك ورود به براي شده فشرده هواي : هرگاه89 ماده

 باشد بايد: 88

 هب انعطاف قابل لوله كه شير در محلي اين فشار هوا بوده تقليل هوا مجهز به شير مخصوص رساندن دستگاه - الف

 شود سوار گردد.مي وصل فشرده هواي رساندن دستگاه

 كه فشار الزمست دهنده شير تقليل كار كردن از نامنظم منظور جلوگيري بيشتر و به و اطمينان احتياط براي - ب

 گردد. نصب دستگاه باشد در روي شده تنظيم دهنده زيادتر از فشار شير تقليل قدري با فشاري كه اطميناني دريچه

 :نمودكه فشرده استفاده باهواي توانمي درصورتي تنفسي هايها و دستگاه:از ماسك91ماده

 باشند. شدهاندتميز و خشكقرارداده آن درمجاري كههاييصافي مزبور قبالًتوسط هواي-الف

 وانتيالتور انجام دستگاه وسيله بهتر است مورد بحث تنفسي هايها و دستگاهماسك به شده فشرده ورود هواي - ب

 شود.نمي المقدور توصيه مورد حتي از كمپرسور با فشار زياد در اين استفاده -گيرد 

 حليهوا در م مكنده لوله دهانه گيرد و نصب صورت دقت مرتباً و به كمپرسور يا وانتيالتور بايستي : نگهداري91 ماده

 گردد. تامين دستگاه براي تميز و پاك هواي باشد كه



 هوا نبايستي دهنده اصلي كنند تا محلكار مي فشرده با هواي كه تنفسي هايدستگاه اتصال نقطه : فاصله92 ماده

 متر باشد. 45زيادتر از 

 لوله سانتيمتر كمتر باشد و جنس 5/2از  ها نبايستي( ماسكانعطاف )يا قابل خرطومي هايلوله : قطر داخلي93 ماده

 عبور هوا را مسدود ننمايد. راه و يا تا شدن خوردن و در اثر پيچ نشده پاره باشد كه بايد طوري

 اصلي لوله به اتصال هستند تا محل يا خرطومي انعطاف قابل هايلوله مجهز به كه هاييماسك : فاصله94 ماده

 متر باشد. 5/7از  بيش نبايستي

 اقلحد مقاومت داراي اند بايستيشده تعبيه بدن به تنفسي هايدستگاه نصب براي كه ها و وسايلي: تسمه95 ماده

 باشد. كشش در مقابل كيلوگرم 115

 بايد مورد استفاده است كار رسيده وزارت تصويب آنها به نوع كه دهنده كسيژنا هاي: در موارد زير دستگاه96 ماده

 قرار گيرند:

از  يناش تنفس غيرقابل دهند و يا در هوايمي را انجام نجات نمايند يا عملمي مبارزه آتش بر عليه كه كارگراني - الف

 كنند.مي يفهوظ انجام اكسيژن گازها يا نقصان تراكم

 و بايد مجاري داشته فاصله و كافي سالم هواي منبع ترينمتر از نزديك 45از  كار آنها بيش محل كه كارگراني - ب

 يصآنها مجاز تشخ فيلتردار براي تنفسي هاياز دستگاه قرار گيرند و استفاده آنها مورد حفاظت تنفسي هايدستگاه

 نشود. داده

 عمالطرز است به نسبت مخصوص نمايند بايد قبالً تعليماتمي استفاده اكسيژن هاياز دستگاه كه : اشخاصي97 ادهم

 باشند. ها را گرفتهدستگاه اين

 براي فشارسنجي ها بايد مجهز بهباشد و بالناتمسفر مي 151 اكسيژن محتوي هاي: حداكثر فشار در بالن98 ماده

 باشند. فشار اكسيژن ترلكن

ليتر )  2 در هر دقيقه شود تا حداقل تنظيم فشار بايد طوري شير تقليل دهنده اكسيژن هاي: در دستگاه99 ماده

 شود. خارج از آن ( اكسيژنگالن

 تنفسي حفاظت هاياز دستگاه و استفاده نگهداري - بازرسي

 لوساي گيرند و همچنينقرار مي و فرسودگي خرابي بيشتر در معرض كه و قطعاتي اسحس هايقسمت : كليه111 ماده

 شوند. صالحيتدار دقيقاً بازرسي شخص تجاوز نكند توسط ماه از يك كه بايد در فواصلي يا اكسيژن تازه هواي انتقال

 هايفشار در دستگاه خودكار تنظيم اطمينان هايدريچه بايستيتجاوز نكند مي ماه از يك كه : در فواصلي111 ماده

 و كنترل قرار گيرند. مورد بررسي دهنده اكسيژن



 يكبار وسايل هر ششماه بايد الاقل دهنده اكسيژن هايدستگاه كنترل وسايل از كار صحيح اطمينان : براي112 ماده

 قرار گيرند. دقيق مزبور بازرسي كنترل

 مواد مضره باشد. از هرگونه شود بايد عاريمي خارج دهنده اكسيژن از دستگاه كه : اكسيژني113 ماده

ر فرا زي را بشرح مخصوص نمايند بايد قبالً تعليماتمي استفاده دهنده اكسيژن هاياز دستگاه كه : اشخاصي114 ماده

 باشند: گرفته

 .صورت بند روي يا دهان ماسك و صحيح يعسر طرز قرار دادن - الف

 .و فوري در موارد ضروري دستگاه صحيح استفاده طريقه - ب

 مامور فني نمايند فوراً بهمي مشاهده تنفسي هايدر دستگاه كه يا عيبي نقص موظفند هرگونه : كارگران115 ماده

 دهند. اطالع مربوطه

 بايد: تنفسي هايدستگاه: 116 ماده

 شود. نگهداري آنها است بودن در سالم مراقبت مسئول كه صالحيتي ذي متخصص مستقيم نظارت تحت - الف

 باشد. آنها آسان به دسترسي حال شوند و در عين قرار داده بطور مرتب و خنك تميز، خشك در محلي - ب

 آن بند يا دهان ماسك و قسمت تميز بوده فيلتردار بايد هميشه و قاب محفظه مجهز به تنفسي هاي: دستگاه117 ماده

 گردد. ضدعفوني استفاده از هر مرتبه پس

 تميز موادصابونيبا آب و سپس شدهشسته هوا بايد باصابون مجراي انعطاف قابل هايها و لوله: ماسك118ماده

 گردند.شوند خشك خود قرارداده درمحل ازآنكه و قبلشود گرفتهآن

 نمايد كه استفاده تواند از آنمي ديگري شخص درصورتي است قرارگرفته مورد استفادهكه تنفسي :دستگاه119ماده

 گردد. و كامالً ضدعفوني شدهشسته و صابون گرم نيم قبالً با آب

اً در و مجان كارفرما تهيه بايد از طرف كار كارگران نوع برحسب نامهآيين در اين مندرج اظتيحف وسايل : كليه111 ماده

 شود. قرار داده مربوطه اختيار كارگران

 فني حفاظت شورايعالي و در جلسه كار تدوين قانون 47 باستناد ماده ماده 111و  فصل بر ده مشتمل نامهآيين اين

 .اجرا است و قابل رسيده نهايي تصويب ( بهجلسه و ششمين )شصت 21/12/1341 مورخ

 


