
 

 

 تظوَ تعالی

یاطات اطتاًذارد در هزاکش تاح

تیوارطتاى ُا ,تِذاػتی درهاًی 

 .....درهاًگاٍ ُا ّ,

ادتیاطات اطتاًذارد تَ هعٌی : پیؼگفتار

تیواری ُای هٌتقلَ اس  کاُغ خطز اًتقال

طزیق خْى ّ طایز عْاهل تیواری سا در 

اطاص .طی تواص تا ُز تیوار هی تاػذ 

ُای اطتاًذارد کٌتزل عفًْت رعایت ادتیاط 

اطت کَ تَ عٌْاى دذاقل اقذاهات هْرد 

ًیاستایظتی در هْرد ُوَ تیواراى تکار 

 .تزدٍ ػْد

تخغ عوذٍ ّ اطاطی ادتیاط ُای 

اطتاًذارد در پیؼگیزی اس اًتقال عفًْت در 

هزاکش تِذاػتی درهاًی ّ تیوارطتاى ُا 

ُوچٌیي . اطت  دطت ُارعایت تِذاػت 

ادتوال  ّطایل دفاظت ػخصی در صْرت

تواص تا خْى ّ هایعات تذى ّ عْاهل 

 .اطتفادٍ هی ػْد ,تیواریشا 

کلیَ افزاد ػاهل تیواراى ّ هالقات کٌٌذگاى 

ّ ُوچٌیي کارکٌاى تایظتی رّع ُای 

کٌتزل عفًْت را در هزاکش تِذاػتی 

, تیوارطتاى ُا , درهاًگاٍ ُا , درهاًی 

 .رعایت کٌٌذ..... آسهایؼگاٍ ُا ّ 

 :متْصیَ ُای هَ

اطاص پیؼگیزی اس طزایت عْاهل  

تیواری سا در هزاکش تِذاػتی درهاًی 

 ارتقاء ػزایط ایوٌی اطت

ادتیاط ُای اطتاًذارد تایظتی تَ  

در ٌُگام ,عٌْاى دذاقل اقذاهات 

 .هزاقثت ُوَ تیواراى تکار تزدٍ ػْد

ارسیاتی خطز تواص تظیار هِن ّ  

تواص  تز اطاص ادتوال. دیاتی اطت 

ّطایل دفاظت فزدی تا تیوار اس 

 .اطتفادٍ هی ػْد

اجزای اقذاهات کٌتزلی در هٌثع اس  

طزیق ارتقاء ططخ تِذاػت تٌفظی ّ 

پْػاًذى دُاى ّ تیٌی تزای کلیَ افزاد 

 .تا عالئن تٌفظی السم اطت

چک لیظت اًجام ادتیاطات 

 :اطتاًذارد 

 

 :تِذاػت دطت ُا
اس هْاد  تِذاػت دطت ُا تا اطتفادٍ 

ا ػظتؼْی دطت ُا ضذعفًْی کٌٌذٍ ی

 رعایت هی ػْد 

ّطایل ػظتؼْی دطت ُا ّ آب تویش  

 در دطتزص هی تاػذ

 : ّطایل دفاظت فزدی

هایعات ّ غیزٍ , خطز تواص تا خْى  

ُزگًَْ فعالیت قثل اسیا ططْح آلْدٍ 

 .هزاقثتی در تیوار هؼخص ػذٍ اطت

ّطایل دفاظت فزدی سیز تَ 

 :طْر هٌاطة اًتخاب هی ػًْذ

 اطتزیل ّ تویش دطتکغ ُای غیز 

 گاى غیز اطتزیل تویش هقاّم تَ هایعات 

هاطک ّ هذافظ چؼن یا هذافظ  

  صْرت

 اجشای کلیذی در یک ًگاٍ

 

 تِذاػت دطت ُا 

 (ثاًیَ 60-40)ػظتؼْی دطت  -

دطت ُا را خیض کٌیذ ّ تَ توام ططْح 

دطت صاتْى توالیذ طپض دطت ُا را سیز 

آب گزفتَ ّ آتکؼی کٌیذ ّ تعذ تا یک دْلَ 

یکثار هصزف خؼک کٌیذ ّ اس ُواى دْلَ 

 تزای تظتي ػیز آب اطتفادٍ کٌیذ

اطتفادٍ اس هْاد ضذعفًْی کٌٌذٍ  -

 :( ثاًیَ 30 -20)دطت

تَ  کافیهْاد ضذعفًْی کٌٌذٍ را تَ هقذار 

طْح دطت توالیذ ّ تگذاریذ تا توام ص

 ػْد خؼک 

 

 دطتکغ ُا : 

هایعات تذى ,در ٌُگام تواص تا خْى  -

غؼاُای ,تزػذات ّ هْاد دفعی,

هخاطی ّ پْطت صذهَ دیذٍ دطتکغ 

 .تپْػیذ

در صْرت آلْدٍ ػذى دطتکغ ُا  -

تالفاصلَ آًِا را عْض ّ اقذام تعذی 

 .را اًجام دُیذ

ٍ اس دطتکغ پض اس ُز تار اطتفاد -

قثل اس تواص تا ططْح ّ ّطایل غیز ,

قثل اس رفتي تز تالیي تیوار , آلْدٍ 

 .دیگز دطتکغ ُا را عْض کٌیذ

پض اس ُز تار در آّردى دطتکغ ُا  -

 .تِذاػت دطت ُا را رعایت کٌیذ

 

 چؼن ُا )هذافظت اس صْرت

 (دُاى ّتیٌی,

 

هٌجز تَ " در طی فعالیت ُایی کَ ادتواال

تزػذات ّ ,هایعات تذى ,ى پاػیذٍ ػذى خْ

اس یک هاطک , هْاد دفعی هی ػْد 

جزادی ّ هذافظ چؼن تَ هٌظْر دفاظت اس 

تیٌی ّ دُاى ,غؼاء هخاطی چؼن ُا 

 .اطتفادٍ کٌیذ

 

 گاى 

تَ هٌظْر دفاظت اس پْطت ّ جلْگیزی اس 

آلْدگی لثاص ُا در دیي فعالیت ُایی کَ 

هایعات تذى ّ , ادتوال پاػیذٍ ػذى خْى

 .اطتفادٍ کٌیذ, فعی ّجْد دارد هْاد د

دراّلیي فزصت هوکي گاى آلْدٍ را 

درآّریذ ّ تِذاػت دطت ُا را رعایت 

 .کٌیذ

 پؼگیزی اس صذهات ّطایل تیش 

 
 

 

 

 :در هْارد سیز هزاقة تاػیذ 

ّ طایز , ٌُگام اطتفادٍ اس طْسى  -

 اتشار تیش

 ٌُگام تویش کزدى ّطایل -

ٌُگام هعذّم کزدى طْسى ُای  -

 هصزف ػذٍ

  پْػاًذى دُاى ,تِذاػت تٌفظی

 ّ تیٌی در ٌُگام طزفَ کزدى

در هْرد افزادی کَ دچار عالئن تٌفظی 

تیواراى )ُظتٌذ اقذاهات کٌتزلی در هٌثع 

 :تایظتی تکار رّد( آلْدٍ کٌٌذٍ

پْػاًذى دُاى ّ تیٌی تا دطتوال کاغذی یا 

هعذّم ,هاطک در ٌُگام عطظَ ّ طزفَ 

فادٍ کزدى هاطک ّ دطتوال کاغذی اطت

ّ تِذاػت دطت ُا تعذ اس تواص تا  ػذٍ

 .تزػذات تٌفظی السم اطت

 


