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 .از خطر و میزان دوری از خطر است امان بودنایمنی به معنی در    ایمنی

مانند سیم برق فاقد .هرعامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد میتواند عامل خطر محسوب شود  خطر

 شود.نگام برخورد با بدن انسان )بالفعل( باعث برق گرفتگی میروکش که دارای پتانسیل )بالقوه( آسیب رسانی دارد و ه

معنی شانس قرار گرفتن در وقوع آن، عدد ریسک گفته می شود و به  احتمالحادثه در  شدتبه حاصل ضرب   ریسک

 .سازدت اصالحی مربوط به آن را مشخص میو درجه بندی ریسک، اولویت اصالح واقداما معرض خطر و ایجاد حادثه بوده

رساند )بالقوه( ولی در صورتی که در شوینده به خودی خود آسیب نمیمانند استفاده از مواد شوینده در فضای بسته : ماده 

شدت این آسیب زیاد و احتمال به  فضای بسته بدون تهویه استفاده شود )بالفعل( باعث آسیب به ریه در مرور زمان خواهد شد.

ا اقدامات اصالحی باید این عدد وجود آمدن مشکالت ریوی نیز زیاد است؛ بنابراین عدد ریسک این فعالیت باال می باشد که ب

 توان از ماسک فیلتردار قابل تعویض، تهویه، فضای آزاد و... استفاده نمود.کاهش پیدا کند. جهت کاهش ریسک می

سازد و دارای هد و جریان عادی کار را متوقف میدرویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی می  حادثه کار چیست

، موجب بروز  رخی از حوادث. بباشدمیپیامدهای جسمی و روانی برای کارگران و خسارات اقتصادی برای شرکت یا سازمان 

شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می

شت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر روی نیروی کار بهره وری  و تولید خواهد دا

 میباشد.

گذرد(. )به خیر می .رویدادی که منجر به جراحت، بیماری یا مرگ نشود به عنوان شبه حادثه، تلقی خواهد شدشبه حادثه: 

ای نه چندان دور تبدیل به حوادث جانی و یا مالی حوادث در آیندهباشند زیرا همین شبه ها بسیار بسیار مهم میشبه حادثه

 خواهند شد. 

 اطالع داده شود.ایمنی شرکت  نماینده نماینده پروژه و به ساعت 24ظرف  حادثه و شبه حادثه ها الزم است گزارش 

تولید بیماری ناشی از کار نماید، که دو هر کاری که با فیزیولوژی بدن انسان تطابق نداشته باشد میتواند   های شغلیبیماری 

خاصیت عمده آن عبارتست از اینکه اکثر آنها قبل از وقوع قابل پیشگیری هستند ولی پس از وقوع، اغلب غیرقابل درمان 

 با عوامل بیماری زا است و با کاهش مدت تماسو  شدت تماسدو فاکتور اساسی موثر در بروز بیماری ناشی از کار،  .هستند

 .کدام میتوان بیماریهای ناشی از کار را کنترل نمودهر

-هزینه تاس های غیر مستقیم های مستقیم و هزینه هزینه های حوادث ناشی از کار شامل هزینه  هزینه های ناشی از کار

 .میشودهای مستقیم بخش کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل میشود که بابت آن پول پرداخت 

 .باشدهای غیر مستقیم مانند کوه یخ بخش عمده آن پنهان و غیر قابل مشاهده است و اکثراً قابل محاسبه نیز نمی هزینه

 هزینه های مستقیم

 هزینه های پزشکی و درمانی  •

 هزینه های غرامت دستمزد  •

 هزینه های غیر مستقیم

 هزینه جایگزینی و آموزش افراد جدید  •

 خسارت اموال  •

 کار و تولید توقف •

 جایگزینی تجهیزات  •

 هزینه های تهیه تمهیدات اضطراری و پاکسازی  •

 هزینه های بررسی حادثه •

 هزینه های اجرای تعهدات قانونی  •
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 جرایم، غرامت و تعهدات آتی •

 از بین رفتن روحیه و انگیزه کارکنان  •

 از دست رفتن شهرت ،آبرو و فرصتهای تجاری  •

         آور محیط کارآشنایی و شناسایی عوامل زیان 

شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به منظور جلوگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار در نزد 

 باشد.کارگران و دیگر افراد می

یون ساز و غیر یون در محیط کار، پرتوهای )شرایط جوی نامناسب( مانند سر و صدا ، ارتعاش، گرما و سرما  عوامل فیزیکی

مانند روشنایی کم و نامناسب در محل کار باعث افسردگی و کاهش دید شده در نتیجه باعث افزایش احتمال  ساز، روشنایی

 خطا و کاهش راندمان کاری خواهد شد.

بکار میروند یا تولید محیط کار در برگیرنده تمام مواد اولیه ، بینابینی و فراورده های اصلی که در صنعت در  شیمیاییعوامل 

این مواد که به شکل گاز مایع و یا جامد هستند ممکن است به صورت طبیعی یا مصنوعی بوده و یا با . باشندشوند میمی

ا آن رخ های مختص به خود است که در صورت تماس فرد بمنشاء گیاهی وحیوانی باشد. هر یک از مواد دارای خطرات و زیان

شامل: مواد محرک و التهاب آور یا  .، مقدار و طول زمان تماس بستگی دارداز آنان به نوع ماده ، راه ورود حاصل اید. زیاننممی

  مواد خفقان آور.

 باشند. (MSDS)شوند باید حتما  دارای برگه اطالعات ایمنی موادداری میتمامی مواد شیمیایی که در محل کار نگه

تقسیم ی کرد مانند، اثرات فیزیولوژیک تقسیم بند میتوان برحسب حالت فیزیکی ، ترکیب شیمیایی و یا عوامل شیمیایی را

تقسیم بندی /ها بر پایه ترکیب شیمیایی یندهالقسیم بندی آ/ ت )گردو غبار، مه ، دود.. ینده ها بر اساس حالت فیزیکیبندی اال

 اد خفقان آور / مواد التهاب آور()مو لوژیکهای شیمیایی برپایه اثرات فیزیویندهالآ

 ایمنی های توصیه
 

 .کنید استفاده مناسب دستکش و ماسک از حتماً شیمیایی، های شوینده از استفاده هنگام  -1

 این ترکیب از شودمی توصیهپوست و ریه که  چشم، برای خصوصاً است؛ خطرناک بسیار وایتکس و جوهرنمک ترکیب -2

 .کنید خودداری ماده دو

خوراکی  مواد ظرف در را مواد این هیچگاه کنید نگهداری آن اصلی ظرف در همیشه را شوینده و شیمیایی محصوالت  -3

 .شود می کودکان توسط مواد این اشتباهی شدن خورده سبب عمل این . نکنید داری نگه( نوشابه بطری مانند)

 .ببندید را آن درب سریعا شیمیایی مواد از استفاده از پس همیشه  -4

 نپاشد شما لباس حتی و چشم پوست، به که باشید مراقب ، کنید می استفاده اسیدها انواع و کننده سفید مواد از اگر  -5

 باز مکان آن در را ای پنجره حتماً کنید، می استفاده فوق مواد از بهداشتی های سرویس شوی و شست برای که هنگامی  -6

 .کنید روشن را آن ، هواکش صورت وجود در و کرده

 :آور بیولوژیک مانند  عوامل زیانباشد. ها مییروسها، قارچها، کرمها، انگل، این عوامل شامل باکتریها، و عوامل بیولوژیکی

، ویروس کرم های حلقوی، قارچ و عوامل عفونت های پوستی، HIV ویروس،  Bهپاتیت( ، عامل سیاه زخم)آنتراکس

  .....و  Q) عامل تب(بارنتی ، کوکسیال)عامل طاعون(توالرمی

ارگونومی یا مهندسی انسانی به تناسب کار و شغل با بدن انسان می پردازد و ضمن اصالح و بهینه ؛  عوامل ارگونومیکی

سازی محیط کار، مشاغل و تجهیزات و متناسب سازی محیط کار با محدودیتها و قابلیتهای بدن کارگر، شرایط را به نحوی 

کارگران در اثر فشار کاری و عدم رعایت .کمترین فشار و آسیب در اثر کار یا شغل به بدن کارگر وارد شود آماده میکند تا

. بنابراین تمامی افراد باید در شوندمسایل مربوط به ارگونومی ، معموال در سنین میان سالی دچار کمر درد ناشی از کار می

 سایر موارد حرکتی آموزش الزم را دیده باشند. زمینه بلند کردن بار، نشستن پشت میز، جابجایی و
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محیط . دباش داشته خود کارکنان روانی بهداشت با نزدیکی ارتباط تواند می سالم کاری محیط یک به طور کلی عوامل روانی

تاثیرات کار در مسأله حفاظت عامل روانی مهمی است در بسیاری از کارگاهها دیده شده است که کثرت حوادث، ناشی از 

محیط عمومی است. اگر روابط بین کارگر و کارفرما بد باشد یا کارگران از مزد و ساعت کار و یا سایر شرایط کار ناراضی باشند، 

باشد. یابد، حال آنکه در موقعی که مناسبات و روابط صنعتی خوب است، عکس این قضیه صادق میمیزان حوادث افزایش می

سازد. عدم تأمین شغلی و وضع استخدامی خطر میگردد، محیط کار را بیی کارگر اتخاذ میتدابیری که به منظور راحت

نامناسب یکی از عوامل مسلم وقوع حوادث است اگر کارگران نگران اخراج خود باشند از تعادل روحی الزم برخوردار نیستند و 

، با رفتار کارگرانی که در کنندر تمیز و منظم کار میدر معرض سوانح قرار خواهند گرفت. رفتار کارگرانی که در محیطهای کا

کنند، فرق کلی دارد و این امر در بروز حوادث کار بخوبی نمایان کارگاههای کثیف نامنظم و انباشته از ادوات و اشغال کار می

 عوامل مهمترین از او یایمن مورد در امر این و بخشدمی خاطر  شود، احترام به احساسات و شخصیت کارگر به او آرامشمی

  است. روحی

له شدگی   ،گیرایش ،پرتاب ،سقوطمانند:  .اندکه بخاطر حرکت و نیرو متمایز شده، از انواع خطرات هستند  مکانیکیعوامل 

 خطر مکانیکی برش ،خطر مکانیکی سطوح داغ و سرد ، 

عبارتست از برق گرفتگی، اختالالت قلبی، اختالالت الکتریکی  ن عوارض ناشی از برخورد با انرژیمهمتری:  خطرات الکتریکی

 .و ضایعات عصبی، اختالالت حسی و سوختگی در اثر برق گرفتگی که شدت آن به میزان مقاومت بدن بستگی دارد

 مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار 

مانند عدم رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه ها،  زند.فرد بدون توجه به موارد ایمنی دست به کار خطرناک می :اعمال ناایمن

 بی احتیاطی و عجله در کار، شوخی حین کار، عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و...

لبه ها و پرتگاه های مانند  شود.: فرد با رعایت موارد ایمنی به دلیل شرایط کاری نامناسب درگیر حادثه میشرایط ناایمن

وجود مواد خطرناک، وجود ابزار و دستگاه های معیوب، بی نظمی و ریخت و پاش در کارگاه، ، هشدار بدون حفاظ و عالیم 

دستگاههای بدون حفاظ و پوشش های ایمنی، وجود عوامل زیان آور در محیط کار مانند سر و صدا، روشنایی کم، فقدان یا 

 فقدان وسایل خاموش کننده حریق.نقص درسیستم تهویه ،

 .توان از وقوع حوادث در محیط کار جلوگیری نمودمیشناسایی شبه حوادث و شرایط ناایمن و حذف علل ایجاد با 

 راه های ایجاد شرایط ایمن در محیط کار:

. کنترل های 4 )ایزوله کردن بخش خطرناک( .جداسازی3 )مواد خطرناک با مواد کم خطر( . جایگزینی2حذف خطر .1

 . وسایل حفاظت فردی6مدیریتی . کنترل های 5مهندسی 

 کنترل های پزشکی 

معاینات قبل از . معاینات قبل از استخدام : سالمت کارگران قبل از شروع به کار باید توسط پزشک با صالحیت کنترل شود

 الزامی است.استخدام، برای تطابق شغل با توانایی کارگر و اطمینان از توانایی و سالمت او در بدو شروع و در حین کار 

معاینات دوره ای :برای تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان آور بر سالمت کارگر و میزان حساسیت کارگر نسبت به عوامل زیان 

آور معاینات دوره ای حداقل برای هر سال انجام می شود و در صورت لزوم و مشاهده بروز نشانه های بیماری ناشی از کار، 

 .ی و باز بینی و تطابق شرایط کار، نسبت به پیشگیری از ایجاد و پیشرفت بیماری اقدام گرددضمن انجام اقدامات اصالح
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 استفاده از وسایل حفاظت فردی

تیار کارگر قرار داده شود . لباس اولین وسیله ایمنی و بهداشتی است که می بایست از طرف کارفرما تهیه و در اخ:  لباس کار

کارگر بوده و قسمت های آزاد نداشته باشد.کمر آنها همیشه بسته بوده و دارای جیب های باید متناسب با کار و بدن  کار

کوچک و حتی االمکان تعداد جیب ها نیز کم باشد.کارگرانی که با قسمت های گردان ماشین ها کار می کنند باید لباس 

ای این قبیل کارها توصیه می شود ، لباس کار یکسره برستین هایشان مج بند داشته باشد. کارشان چسبیده به تن و آ

کنند اگر موی سرشان بلند است ، باید آنها را زیر سربند یا کاله بپوشانند و از روی دستگاه های فوق الذکر کار میکارگرانی که 

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

کارگرانی که در مقابل بند نسوز است. جوشان و غیره با استفاده از پیش هایمواد داغ مثل پای تنور یا پاتیل : کار با پیشبند

بند کردن با این دستگاه ها نیاز پیش قطعات گردان و متحرک دستگاه ها کار میکنند نباید از پیش بند استفاده کنند و اگر کار

طوریکه قسمت پایین تنه از باال تنه مجزا و طوری گره خورده باشد تا در مواقعی که داشته باشد ، باید به صورت دو تیکه بوده ب

پیش بند به قسمت های گردان گیر می کند ، به سهولت از تن کارگر جدا شود . کار در جاهایی که مایعات خورنده مثل اسید 

ئوچوی طبیعی و غیره باشد استفاده نمود . و غیره وجود دارد باید از پیش بندی که تمام سینه را بپوشاند و از جنس کا

 ند سربی با ضخامت مناسب می باشد. حفاظت در برابر اشعه ایکس با استفاده از پیش ب

: به منظور حفاظت ساق پا تا روی کفش ها در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسیدی ، قلیایی ،جرقه  گتر حفاظتی

مایعات داغ قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند . مثال نوع گترهای مورد استفاده های آتش ، ریختن مواد مذاب یا 

درکارگاه های ریخته گری باید از جنس مواد نسوز باشد و این گترها باید تا زانو را بپوشاند و کامال به وسیله بندک یا سگک به 

 گر شوند.خل پاهای کارپاها بچسبند ، بطوریکه مانع داخل شدن مواد مذاب به دا

حساس ترین عضو بدن انسان چشم است که باید از هر گونه آسیبی مصون  (:)شیلدعینک حفاظتی و حفاظ تمام صورت 

بماند ، زخم و جراحت چشم به سختی قابل عالج می باشد و در صورت وارد شدن جسم خارجی در آن ضربه شدید به چشم 

کوری را نیز به دنبال دارد ، عارض می گردد . استفاده از عینک های حفاظتی مناسب  وارد شده و ضایعات عمیقی که احتماال

کنند نیاز به عینک حفاظتی یکی از راه های جلوگیری خطرات چشمی انسان می باشد .کارگرانی که در مشاغل زیر کار می 

 دارند:

کوبیدن چکش ، محل های پر گرد و غبار و  ریخته گری ، جوشکاری ، تراشکاری ، سنگ سمباده ، دستگاه های کنکاسور ،

غیره . ضمنا در محل هایی که گاز ، دود و مایعات مضر شیمیایی مانند اسیدها و قلیا ها ، ممکن است باعث سوزاندن چشم یا 

 زخم شدن آن شود

بل( و کارگاه دسی  85: در مکانهایی که سر و صدا بیش از حد مجاز باشد)بیش از حفاظت شنوایی، ایر پالك و ایرماف

هایی که سر و صدا باعث رنجش گوش کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفاده شود ایر پالگ های یاد شده با 

دست شکل گرفته و با کمی فشار در مجرای شنوایی جای می گیرند .پس دست ها باید هنگام شکل دهی به آنها تمیز باشند. 

کاری به دقت در مجرای گوش قرار گرفته و در طول آن جابجا نشوند مگر مجبور باشید  این نوع ایر پالگ ها در شروع شیفت

و آن هم با دست های تمیز. ایرماف ها وسایل حفاظت از شنوایی هستند که با قرارگیری در روی گوش و پوشاندن الله آن از 

 های فنجانی معروفند.رسیدن امواج صوتی به گوش جلوگیری می کنند این نوع وسایل حفاظتی به گوشی 

بطور کلی در کارگاه هایی که گرد و غبار یا گازهای زیان آور و سمی تولید می شود ، در صورتی  :حفاظت تنفسی و ماسکها

 که امکان تهویه مناسب در کارگاه وجود نداشته باشد ، می بایست برای کارگران جهت جلوگیری از ورود گازهای زیان آور و یا
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ماسکهای فیلتر دار . 1 داخل محدوده تنفسی آنها ماسک های حفاظتی مناسب تهیه و در اختیارشان قرار گیرد:گرد و غبار به 

 ماسک های هوارسان، مجهز به کپسول هوا.3 ماسک های فیلتردار ضد گاز  2 ضد گرد و غبار

و پرتاب اشیاء روی سرشان سقوط یا برخورد  کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض :حفاظت سر، کاله ایمنی مناسب

 هستند می بایست از کاله حفاظتی استفاده کنند . مانند کارگران ساختمانی ، کارگران معدنی ، باراندازها ، مقنی ها .

گرم تجاوز نماید ، کاله ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق  400مشخصات کاله حفاظتی : وزن کاله به طور کامل نباید از 

باشد ، در محل هایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد جنس کاله باید  عایق برق باشد ، دور تا دور کاله لبه ساخته شده 

داشته باشد تا سر و گردن و صورت و پشت گردن کارگر را محافظت نماید . ضمنا کاله یک وسیله شخصی بوده و استفاده از 

 چرم و نوارهای داخل آن انجام شود.و در صورت لزوم تعویض  آن توسط دیگری می بایست با ضد عفونی نمودن داخل کاله

زمانی که خطر لغزش یا صدمه دیدگی پاها وجود دارد و در مورد  کارگرانی که موقع  :حفاظت پاها، کفش حفاظتی مناسب

قرار دارند ،  کار پاهایشان با مواد اسیدی و قلیائی تماس دارند ، در رطوبت کار می کنند ، در معرض سقوط اجسام سنگین

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

خورنده سر و کار دارند از کفش الستیکی بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها می بایست کامال پا و قوزک پا را 

گرانی که در آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق های بلند تا زانو باشد. کفش کسانی بپوشانند . کفش کار

که در معرض سقوط اجسام سنگین می باشند باید دارای پنجه فوالدی باشد و کفش کارگرانی که در معرض خطرات برق 

حل هایی که در اثر ایجاد جرقه امکان خطر انفجار و آتش گرفتگی قرار دارند باید دارای تخت الستیکی باشد و باالخره در م

 سوزی وجود دارد ، به هیچ عنوان نباید از کفش میخ دار استفاده شود .

)دستکشهای حفاظتی، دستکش چرمی و الستیکی( برای حفاظت دستها آنها در مقابل خطراتی مثل  حفاظت دست ها:

شیدگی باید از دستکش های  حفاظتی مناسب استفاده نمود ، بطوریکه ضمن سوختگی در اثر گرما ، ساییدگی ، بریدگی و خرا

حفاظت از دستها هیچگونه ناراحتی نیز برای حرکت انگشتان ایجاد نکرده و باعث حساسیت پوست دست نیز نشوند .کارگرانی 

ان کارگر با آنها وجود دارد و که با دستگاههایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت های گردان دارند و احتمال برخورد دست

 ود نباید از دستکش استفاده کنند.دقت عمل کارگر نیز به همراه استفاده از دستکش کم می ش

 ایمنی و انضباط محل کار و پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار

زائد از محل کار دور  منظور از انضباط محل کار این است که هر چیزی محل مشخص و مخصوص خود را داشته باشد و اشیاء

 گیرد .شوند  و هر چه انضباط در محل کار بهتر رعایت شود سرعت انجام کار بیشتر می شود و کار به نحو مطلوبتری انجام می

رعایت ایمنی در محیط کار از اهمیت خاصی برخوردار است و مسئول آن محل باید به عواملی که ممکن است  در محل کار 

 ) مانند : لغزیدن ، سرخوردن ، افتادن ، برخورد اشیاء و ... ( توجه نماید . موجب مصدومیت گردد

 رعایت نکاتی که در ایمنی محل کار بسیار موثرند عبارتند از :

 چیدن مرتب و در ارتفاع مجاز کاال و تجهیزات . – 1

 یری شود .کاالی سنگین وزن را باید در ارتفاع پایین نگه داری شود تا از خطر سقوط جلوگ – 2 

 پایه و نردبان مناسب و مطمئن استفاده شود . 4برای برداشتن اشیاء از قفسه ها باید از  – 3 

 در صورت وجود مواد شوینده شیمیایی در محل خنک نگه داری شود تا در آن واکنش های شیمیایی صورت نگیرد . – 4 
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 در محل مناسب نصب گردد .تجهیزات آتش نشانی متناسب با محل کار و به تعداد کافی  – 5 

 ایمنی حریق

حادثه ای است که هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد و بر اثر آن جان و مال فرد و یا افراد را تحت تاثیر قرار دهد .عوامل موثر 

 ، گاز . در بروز حریق عبارتند از : ماده سوختی ، اکسیژن ، حرارت / شعله .ماده سوختی مانند : چوب ، زغال ، بنزین ، نفت

 طبقه بندی حریق 

 گروه دسته بندی می کنند که بر حسب هر گروه روش خاموش نمودن حریق متفاوت است. 4حریق را به 

حریق هایی که بعد از سوختن خود خاکستر برجای می گذارند مانند: آتش سوزی با چوب ، الستیک ، پارچه که به آن  – 1

 بهترین  خاموش کننده آّب گویند . Aطبقه 

قابل اشتعال به وجود می آیند مانند نفت ، بنزین ، گازوئیل . واز سوختن خود مایعات حریق هایی که از سوختن  – 2

 بهترین خاموش کننده فوم کف گویند . Bخاکستر بر جای نمی گذراند که به آن طبقه 

 کننده پودر گازبهترین خاموش  گویند. Cمانند بوتان  که به آن طبقه  گازهاحریق ناشی از  -3

 2COکننده  بهترین خاموش گویند . Dیا وسایل برقی مانند دینام موتور و ... که به آن طبقه  برقحریق ناشی از  – 3

 بهترین  خاموش کننده پودر خشک گویند . Eکه به آن طبقه سدیم مانند گداختن فلز  فلزاتحریق ناشی از  – 4

 نحوه مقابله با حریق 

 خاموش کردن حریق و جلوگیری از گسترش حریق با سرد کردن و از بین بردن حرارت  : به وسیله آب می باشد . – 1

خاموش کردن حریق و جلوگیری از گسترش حریق با خفه کردن هوا  یعنی مانع از رسیدن اکسیژن به حریق می شود که  - 2

حریق ، جلوگیری از رسیدن ماده اشتعال زا به حریق مانند  به وسیله : پاشیدن ماسه ، خاک ، گذاشتن پتوی خیس بر روی

 دور کردن کپسول گاز ، منبع مواد اشتعال زا .

 وسایل و تجهیزات مقابله با حریق 

لیتر گنجایش دارد و جهت اطفاء حریق آتش های  15ابتدایی ترین وسیله اطفاء حریق کپسول آب می باشد که حدود  – 1

 به کار می رود . Aطبقه 

 سطل های شن و ماسه بزرگ که به رنگ قرمز هستند و دارای دسته می باشند . – 2

کپسول های آتش نشانی که بیشتر از کپسول های پودر و گاز استفاده می شود و دوسوم حجم این کپسول از پودر پر  – 3

 شده است .

 بهداشت عمومی

حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تالش  عبارتست از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تامین ،

 معی که منجر به توسعه جامعه شود.دسته ج

 های بهداشت عمومیاهداف و دامنه فعالیت

 آموزش بهداشت عمومی ، بهداشت محیط از قبیل : بهداشت آب و فاضالب . – 1
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 بهداشت مواد غذایی . – 2

 بهداشت مواد زائد و زباله ، بهداشت هوا . – 3

 بهداشت مسکن و اماکن عمومی . – 4

 پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار و مزمن . – 5

 خدمات بهداشتی در شرایط اضطراری یا هنگام وقوع بالیای طبیعی نظیر زلزله ، سیل ، طوفان و .. – 6

 سالمت

انی ، اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو محدود نشده بلکه عبارتست از تامین رفاه کامل جسمی ، رو

گانه وارد شود ، تعادل  3محور جسم ، روان ، جامعه می شود و  لذا هرگونه نقص و آسیبی که به هر یک از محورهای  3شامل 

 فرد را بر هم زده و منجر به نبود سالمت می شود .

 اصول رعایت بهداشت فردی

 تعریف بهداشت فردی : به معنی مراقبت از جسم و روان فرد برای حفظ تندرستی و پیشگیری از بیماری است .

بهداشت فردی شامل : مراقبت و نظافت از لباس ، پوست ، مو ، چشم ، گوش ، دهان ، دست ها ، دستگاه تنفسی ، دستگاه 

 عضالنی و روان فرد می باشد. –اسکلتی 

 ا بهداشت دست ه –الف 

اهمیت نظافت در شستشوی دست ها بدین علت است که :  بسیاری از بیماری های انگلی و عفونت های روده ای از طریق 

دست به خصوص دست های کثیف و آلوده منتقل می شوند لذا شستن دست ها و کوتاه کردن ناخن ها به طور مرتب می 

ایستی جهت جلوگیری از آلودگی های ثانویه با صابون مایع انجام تواند از بروز بیماری جلوگیری نماید. شستشوی دست ها ب

  60و در مدت  % 90ثانیه  45ثانیه طول بکشد ) در مدت  60تا  45شود . زمان شستشوی دست ها با آب صابون باید حداقل 

 . میکروب از بین می رود ( . شستن شیر آب قبل و بعد از شستن دست ها باید انجام شود % 9/99ثانیه 

 بهداشت لباس  -ب 

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در 

 سرکار حاضر شوند . لباس کار باید دارای خصوصیات :

 لباس کار باید متناسب با کار و اندازه آن متناسب با اندازه بدن فرد استفاده کننده باشد . – 1

 هنگام کار باید از لباس کار سالم و بدون پارگی و تمیز استفاده گردد . – 2

 بهداشت پاها  –ج 

برای سالمت پاها و ستون فقرات باید از کفش مناسب استفاده کرد . به نحوی که هیچ گونه فشاری به پا وارد نگردد و  – 1

 باعث تغییر شکل استخوان بندی پا نشود .

 ترک پا -2میخچه ،  -1عارضه مهم در رابطه با بهداشت پا عبارتست از :  2نکته : 

کفش پدید می آید . میخچه نباید دستکاری یا بریده  شود . برای بهبود آن می توان میخچه در اثر تنگ و نامناسب بودن  – 1

 از پمادهای نرم کننده و کفش های راحت استفاده کرد .
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ترک پا بیشتر در ناحیه پاشنه به دلیل عدم رعایت بهداشت ، بدون کفش راه رفتن یا استفاده از کفش های پالستیکی در  – 2

سیت دارند ایجاد می شود . برای رفع آن بایستی پا را با آب نیم گرم شست و با سنگ پا تمیز نمود و افرادی که به آن حسا

 و سایر کرم ها چرب نمود و بر روی آن جوراب پوشید . A-Dسپس محل ترک را با وازلین و یا پماد 

 بهداشت دستگاه تنفس  –د 

.برای پیشگیری از وقوع بیماری های دستگاه تنفسی رعایت  دستگاه تنفس از دستگاههای بسیار مهم و حیاتی انسان است

 نکات زیر ضروری است :

 پیشگیری از استنشاق آلودگی های شیمیایی و گازهای سمی . -1

 استفاده از ماسک مناسب در هنگام کار با مواد شیمیایی . -2

 استفاده از تهویه ) فن ( در هنگام کار با مواد شیمیایی در مکان های محصور . -3

استعمال دخانیات ) سیگار ، قلیان و ..( ،  مصرف سیگار هنوز هم مهم ترین عامل خطر ابتال به سرطان ریه  عدم -4

 محسوب می شود .

 پسماند ها یا مواد زائد جامد

می  زباله به کلیه مواد زائد جامد دورریختنی ) فساد پذیر و فساد ناپذیر ( گفته می شود که در منزل ، اماکن اداری و ... تولید

 شود .

 انواع زباله از لحاظ مواد تشکیل دهنده و میزان آلودگی 

 زباله های خانگی یا معمولی ، ساختمانی ، صنعتی ، کشاورزی ، بیمارستانی ) عفونی ( .

 مخاطرات دفع غیربهداشتی زباله 

 آلودگی آب ، خاک ، هوا .  – 1

 ازدیاد حشرات و حیوانات موذی . – 2

 ماری های خطرناک ) وبا ، حصبه ، بیماری های انگلی ، قارچی ، پوستی و ...(.انتشار انواع بی – 3 

 چگونگی جمع آوری زباله 

که عالوه بر کاهش حجم زباله و ( پسماندهای مواد غذایی و زباله های خشک  جداسازی پسماند های مختلف اعم از زباله تر)

 .اهمیت می باشدمخاطرات بهداشتی ،از نظر زیست محیطی نیز بسیار حائز 

در درجه اول مواد قابل تجزیه مثل پس مانده های آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر مواد جدا ها زباله  بهتر رای مدیریتب

 .کنید. این مواد بسرعت تجزیه شده به طبیعت باز می گردد

 .روزنامه ها و کاغذهای باطله نیز قابل بازیافت است که باید جداسازی شود -

شیشه های به درد نخور منزل عالوه بر قابلیت مجدد تبدیل به شیشه در صورت بازیافت، فضای دفن زباله  همچنین -

را نیز اشغال نمی کند. بنابراین شیشه ها را نیز در محل دیگری نگهداری کنید و وقتی انباشته شد آن را به ماموران 

  تحویل دهید . بازیافت

درصد انرژی الزم برای ساخت  90دور نیندازید. بازیافت آلومینیوم می تواند  ظروف و قوطی های فلزی آلومینیوم را -

 دارید و به درصد کمتر است. این قوطی ها را نیز جدا نگه 95آن را به صرفه جویی کند. آلودگی مرحله تولید آن نیز 

  .یومی تبدیل شودتا به قوطی، ظرف جدید، فویل و ظروف یکبار مصرف آلومین  تحویل دهید ماموران بازیافت
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از پارچه های  تحویل دهید ضایعات پالستیکی و لوازم پالستیکی شکسته را جمع آوری کنید و به ماموران بازیافت -

  .پنبه ای برای گردگیری و استفاده در آشپزخانه می توان بهره گرفت

بسته بندی زباله ها در کیسه های پالستیکی اشاره شده و قرار دادن آنها در کیسه های بزرگ تر و مقاوم و سپس  -

،آلودگی حاصل از حمل زباله را در فضاهای داخلی به مراتب کاهش ساختمان انتقال آنها به خارج از فضاهای داخلی 

 . آلودگی دیگر فضاها بسیار مهم می باشد ، توجه به عدم ساختمانمی دهد.در انتقال زباله از داخل 

 ظروف غذا را ابتدا کامال تخلیه کنید و سپس بشویید. این کار باعث می شود رطوبت کمتری وارد زباله ها شود. -

شدت آالینده ه از قرار دادن المپهای سوخته در محلی که قابل شکستن است، خودداری کنید. مواد موجود در آنها ب -

 .است
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