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 : دستکش از استفاده برای ضروری های زمان

ثزای ُوَ فعبلیتِبیی کَ ادتوبل هْاجَِ ثب هْارد سیز ّجْد دارد پْػیذى 

 دطتکغ ضزّرت دارد:

 Øخْى 

 Øتزػذبت ّ هْاد دفعی ثیوبر 

 Øغؼبُبی هخبطی 

 Øّطبیل ًْک تیش 

 Øٍّطبیل آلْد 

 Øپْطت ًبطبلن 

   گان از استفاده با ارتباط در نکاتی : 

  قجل اس تزک هذیظ ، گبى ثبیذ درآّردٍ ػْد ّدطت ُب ثب الکل ، راة

 .)هبلغ( ػْد

 اس گبى دتی ثزای توبص ُبی هکزر ثب یک ثیوبر اطتفبدٍ هجذد ًؼْد . 

  گبًِب ثبیذیکجبر هصزف، ثلٌذ ّ ضذ آة ثبػٌذ ّدر صْرت آلْدگی

 .ّخیض ػذى تعْیض ػًْذ

 فردی حفاظت لوازم با ارتباط در نکاتی : 

  َلْاسم دفبظت فزدی را قجل اس توبص ثب ثیوبر ّ قجل اس ّارد ػذى ث

 اتبق ّی ثپْػیذ .

 )درطت اطتفبدٍ کٌیذ )آلْدگی را پخغ ًکٌیذ 

  دفبظت فزدی را خبرج کزدٍ ّ دّر ثیٌذاسیذ .ثَ طْرصذیخ لْاسم 

 دطت ُب را ثالفبصلَ ثعذ اس خبرج کزدى لْاسم دفبظت فزدی ثؼْییذ 

 

 

                               

 دستکش: از استفاده مورد در نکاتی    

  اطتفبدٍ اس دطتکغ اطتزیل در صْرت توبص ثب ثبفت ّ سخن در

 ثیوبراى

 ثالفبصلَ قجل اس توبص ثب ثیوبر ّ خزّج آًِب ُز چَ   پْػیذى دطتکغ

 طزیعتز ثعذ اس اتوبم کبر ثب ُوبى ثیوبر

  ّ ُزگش اطتفبدٍ دطتکؼِب ثبیذ طبیش هٌبطت ّ کیفیت خْة داػتَ ثبػٌذ

 .هجذد ًؼًْذ

  تعْیض دطتکغ اس ثیوبری ثَ ثیوبر دیگز ّ تعْیض دطتکغ ثعذ اس

 ُز فعبلیت ثزای ُوبى ثیوبر

 کبر اسهٌطقَ تویش ثَ کثیف 

  عذم توبص ثب صْرت یب فیکض کزدى لْاسم دفبظت فزدی ثب دطتکغ

 ُبی آلْدٍ ػذٍ

 قجت اس عذم توبص ثب ططْح هذیطی ثَ جش در هْاقع السم در طْل هزا

 ثیوبر

 ّ ٌُگبم داػتي   تعْیض دطتکغ در طْل اطتفبدٍ در صْرت پبرگی

 (آلْدگی سیبد)دتی در طْل اطتفبدٍ ثزای ُوبى ثیوبر

 ُزگش دطتکغ را ًؼْییذ ّ یب دّثبرٍ اطتفبدٍ ًکٌیذ. 

 : زمان های ضروری برای استفاده از محافظ صو رت 

هْاد ّ    خطز هْاجَِ ّ پبػیذى خْى ،هبیعبت ّ تزػذبت 

 .ثیوبر ّجْد دارد  دفعی

 Ø  ٌُگبم کبر گذاری کبتتز عزّق هزکشی ّتشریقبت داخل فضبی

 اپیذّرال

هذبفع صْرت ثبیذثزای ُز پزطٌل ثَ طْر جذاگبًَ هْجْد ثبػذ در 

صْریکَ هذبفع چؼوی)ػیلذ/ عیٌک هذبفع(ثزای تک تک کبرکٌبى 

صلَ ثعذ اس هْجْد ًیظت ثبیذ اس آلْدگی سدایی ّ توییش کزدى آى ثالفب

اطتفبدٍ هطوئي ػْیذ ّ قجل اس ُز ثبر اطتفبدٍ تْطظ کبرکٌبى ًیش ثبیذ 

 تویش ّ ضذ عفًْی گزدد.
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               مقدمه 

 هزاقثتی تالیٌی ّای تخش کارکٌاى تزای عفًَت یک خطزجذی 

 تیواراًی تذى هایعات ٍ خَى تا هذاٍم تواس در  کِ چزا است تیوارستاى

 تیواری اس تسیاری یا  ایذس ٍ ّپاتیت  هثتال است هوکي”گاّا کِ تاشٌذ هی

 توام تشخیصی تزرسی چَى طزفی اس  .تاشٌذ دیگز اًتقال قاتل ّای

اهکاى پذیز ًوی تاشذ، تزشحات ّوِ تیواراى ” کلیِ جْات عوال اس تیواراى

تالقَُ آلَدُ تلقی شذُ ٍ رعایت اصَل احتیاطات استاًذارد در هَاجِْ تا 

کلیِ تیواراى ٍ استفادُ اس ٍسایل ٍ تجْیشات حفاظت فزدی تسیار ضزٍری 

اجِْ تا عاهل عفًَی است.تجْیشات حفاظت فزدی اس یک فزد در هقاتل هَ

حفاظت هیکٌذ. استفادُ صحیح اس ٍسایل حفاظت فزدی هٌجز تِ 

پیشگیزی اس اًتقال تیواری ٍ عفًَت تیي تیواراى، پزستاراى ٍ کارکٌاى 

 هزاقثتی تیوارستاى هی گزدد

 اّذاف اجزای احتیاطات استاًذارد : 

 تیوار تِ کارکٌاى اس عفًَت اًتقال اس پیشگیزی  *

 کارکٌاى تَسط تیوار تِ تیوار اس عفًَت اًتقال اس پیشگیزی  *

 کارکٌاى تِ تیوار اس عفًَت اًتقال اس پیشگیزی  *

 حَسُ اجزای اصَل احتیاطات استاًذارد:

 السم است احتیاطات استاًذارد درهَاجِْ تا هَارد سیز تکار تزدُ شَد:  

 ٍّوِ هایعات ٍ تزشحات تذى  خَى –

 پَست آسیة دیذُ ٍ غشاّای هخاطی 

                                         

– تزشحات–هَاد دفعی -خَى-تز اساس ایي احتیاطات ،کلیِ هایعات تذى

 هحسَب عفًَی عاهل تِ آلَدُ تیواراى هخاطی غشاّای -دیذُ آسیة پَست

 .هیگزدد

 تزتیة پَشیذى ٍسایل حفاظت فزدی

 دستکش  -4-هحافظ چشن ٍ صَرت  -3هاسک  -2گاى  -1

 تزتیة در آٍردى ٍسایل حفاظت فزدی

 گاى -4کالُ -3هحافظ چشن ٍ صَرت -2دستکش -1

 ض اس رّی گزدى ّ ػبًَ دّر کٌیذ گزٍ ُبی گبى را ثبس کٌیذ ّ طپ

)ثَ صْرتی کَ آلْد گی ُب ثَ طوت داخل  طپض گبى را ثَ طوت داخلّ

 ثبػذ، آى را تب کزدٍ ّ دّر ثیٌذاسیذ (

  ّ ٍدر هْرد هبطک اثتذا گزٍ اًتِبیی ّ طپض گزٍ ثبالیی را ثبس کزد

 .طپض هبطک را دّر اًذاسیذ

 کَ در ًشدیکی هچ اطت گزفتَ ّ طپض   دطتکغ را اس لجَ خبرجی آى

رج کزدٍ ّ در دطت ثَ طوت ثیزّى خب  اس رّی دطت دّر کٌیذّ

هخبلف کَ دارای دطتکغ اطت ًگَ داریذطز یک اًگؼت را کوی ثَ 

اس دطت خبرج کٌیذ ثَ   داخل دطتکغ فزّثزدٍ ّ طپض دطتکغ را

طْریکَ دطتکغ دطت هخبلف داخل آى فزّ ثزّد )در ّاقع یک کیظَ 

 تْلیذ هیؼْد(.

  ٍرا اس ثب اطتفبدٍ اس دطت )ثذّى دطتکغ( اثتذاعیٌک هذبفع ّطپض کال

 -ْع گزفتَ ّ اس رّی صْرت دّر کٌیذکٌبر طز ّیب گ

 

                                            
 

 

 بیمارستان: در استفاده مورد فردی حفاظت وسایل

در ایٌجب ثَ هعزفی ّطبیل دفبظت فزدی ، ضزّرت اطتفبدٍ اس ایي ّطبیل 

 ّ چگًْگی اطتفبدٍ اس آًِب هی پزداسین :

 Øدطتکغ 

 Øهبطک 

 Øعیٌک 

 Øگبى 

 Øهذبفع چؼن ، ثیٌی ، دُبى 

 

ثزای اطتفبدٍ اس لْاسم دفبظت فزدی ثزاطبص هیشاى  سهبى ُبی ضزّری

 خطز فعبلیت در دبل اًجبم هعیي هی گزدد کَ ثَ ػزح سیز اطت :

  در صْرتیکَ توبص ثب خْى ّ هبیعبت ّجْد ًذارد ّ ادتوبل آى ًیش

 LOW)ًوی ثبػذ ًیبسی ثَ پْػیذى لْاسم دفبظت فزدی ًوی ثبػذ

RISK) 

  ثذى ّجْد دارد ّلی ادتوبل در صْرتیکَ توبص ثب خْى ّ هبیعبت

خْى ّ هبیعبت ّجْد ًذارد پْػیذى دطتکغ یکجبر هصزف   پبػیذى

 (RISKMEDIUM) کبفی اطت

  در صْرتیکَ ُن توبص ثب خْى ّ هبیعبت ثذى ثیوبر ّجْد دارد ّ ُن

ادتوبل پبػیذى خْى ّ تزػذبت پْػیذى دطتکغ/ هبطک/عیٌک /گبى 
 (HIGH RISK)ضزّرت دارد

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7PoF1udLcFB_NM&tbnid=hnrxQPcCZqnnkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hamshahrionline.ir/details/120969&ei=K7u8U9jkNPLP0AWP5oDQDw&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNFPuQK1miAi58QRxjOQpEeQrZIhYw&ust=1404964006529420

