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 معاونت بهداشت

 مركز سالمت محيط وكار

 تكميل راهنماي

ايفرم بازرسي بهداشت حرفه
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»به نام خدا«

اي تكميل فرم بازرسي راهنماي" "بهداشت حرفه
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و تاريخچه مي هدف از تكميل اين فرم داشتن اطالعات از كارگاه بازديد شده و دسترسي و اي براي بايگاني در نهايت از باشد

و تعيين شاخصهاي بهداشت حرفه مي اطالعات اين فرم براي بدست آوردن آمار برخي از اطالعات اين فرم. شود اي استفاده

(داشتن تاريخچه بازديد(براي هدف اول  و نام كارگاه، نام كارفرما،: مانند) ) آمارگيري(و بعضي ديگر براي هدف دوم ...) آدرس

و تعداد كارگران، تعداد كارگران در معرض عوامل زيان نوع كارگاه،: مانند( در. درج شده است...) آور نهايت اين فرم بايد بنابراين

و مفيد اطالعات اساسي بهداشت حرفه . اي را در مورد كارگاه بازديد شده بيان نمايد مختصر

اي داراي كارت ويژه بازرسي با حضور در محل فرم مذكور توسط بازرس بهداشت حرفه:����� ����� ���

. گردد كارگاه تكميل مي

و:���� و لزوم طرح ... در صورت تكميل فرم توسط افراد آموزش ديده مانند بهورزان، كاردانهاي بهداشتي

ت .اي رسيده شده باشد ييد بازرس بهداشت حرفهأنواقص در مراجع قضايي فرم مزبور بايستي به

���
� �� �����يك سالن استقرار يافته:� . اند منظور كارگاهي است كه بخشهاي مختلف توليد منحصراً در

و چند واحدي تعداد سالنهاي توليد است چنانچه كارگاه از يك سالن توليدي. مبناي تفكيك كارگاه تك واحدي

ا تك واحدي محسوب شده گرچه ممكن و رفاهي تشكيل شده است و بهداشتي و تسهيالت جنبي ست تأسيسات

مي. در جايي ديگر استقرار يافته باشد دهد كه كارگران اين كارگاه تقريباً در معرض عوامل ذكر تك واحدي نشان

و ساختمان مشترك هستند زيان .آور

���
� ��� �����و سالنه:� ا از يكديگر مجزا منظور كارگاهي است كه داراي سالنهاي مختلف توليدي بوده

مي. شده باشند و. متر نيز انجام شود2تواند با پارتيشنهايي حداقل به ارتفاع اين جداسازي البته تأسيسات

شد تسهيالت بهداشتي مي . توانند در محلهاي ديگري واقع شده باشند كه در قسمت مربوطه توضيح داده خواهد

آور هر كارگاهن است كه تحليل فرد پر كننده از عوامل زياندر واقع هدف از وجود فرم كارگاه چند واحدي اي

ازو تر از فرمي است كه همه واحدها را يكجا در بر گيرد ساده به اطالعات اطالعات واحدهاعيجمتدر نهايت، ما

.يافتخواهيم كل كارگاه دست



٣

���  !" #
ن:�$� و يك نسخه نزد كارفرما سخه ديگر جهت پيگيري نزد اين فرم در دو نسخه تكميل شده كه

و مركز بهداشت شهرستان(واحد بازديد كننده  مي) خانه بهداشت، مركز بهداشتي درماني .گردد نگهداري

اي باشد در پرونده بهداشتي كارگاه فرمهاي در صورتيكه كارگاه توليدي فاقد تشكيالت بهداشت حرفه:توجه

.شود معاينات كارگري نيز نگهداري مي

#
�$�%�اي: ��� )'& و براي سه نوبت بازديد طراحي مي باشددو صفحه داراي فرم بازرسي بهداشت حرفه

طب عمومي،اطالعات حاوي جداولي پيرامون صفحه اول.شده است و توزيع شاغلين، خدمات بهداشت حرفه اي

ج و بخشي نيز و تسهيالت بهداشتي كارگاه بوده و تأسيسات و فرهنگ سازي هت درج نظريه كار، آموزش

اين فرم اطالعات تخصصي در صفحه دوم. كارشناس در خصوص مالحظات مورد نظر پيش بيني شده است

ميمربوط به هر واحد  و نيز تهويه. گرددارزيابي و فضاي كارگاه با توجه باينكه وضعيت تأسيسات ساختمان

عالوه بر عوامل زيان آور بخش از فرم در اينقرار گيرد لذا بررسيعمومي بايستي به تفكيك هر واحد مورد 

.شغلي موارد مورد اشاره نيز لحاظ شده است

براي در صفحه دوم فرم، وجود داشته باشدواحد3از بيش در كارگاههاي چند واحدي ضمنا در صورتيكه

ويك صفحه جديد از صفحه دوم اين فرم تا ميزان سه واحد اضافه واحدهاي مياضافه .گردد تكميل

��� ����� ��&" :

و نام مركز/ در باالي فرم نام معاونت بهداشتي:اطالعات كلي و خدمات بهداشتي درماني دانشكده علوم پزشكي

و نوع واحد بازديد كننده با عالمت  مي�بهداشت شهرستان .گرددو نام واحد بازديد كننده ثبت

كد.دشودر سمت چپ باالي فرم كد پستي ده رقمي كارگاه ثبت مي در مورد كارگاههاي شهري دقت شود حتماً

.پستي ده رقمي ذكر گردد چراكه اين يكي از دقيقترين شماره هاي دسترسي است

)*��+ %�+,-
 :

 ..................................كد پستي ده رقمي كارگاه اطالعات عمومي

از�ندارد�دارد:مجوز فعاليت�ساير�دولتي�خصوصي:نوع مالكيت .................................كد ملي كارفرما ............................................... كارفرما نام.............. ...................... كارگاهنام ...... .........صادره

(�غيرخانگي�خانگي(:نوع كارگاه.........................نمابر......... ...................تلفن ............................... ......................................................................................:آدرس13// تاريخ راه اندازي  )�فصلي�دائمي)

 ...........................-3................................-2.....................................-1: سه نوع از مواد اوليه اصلي :  ....................................نام محصول اصلي)�كشاورزي�معدن� صنعت�خدمات(:نوع فعاليت

و بهداشت كار�)مركز بهداشت كار�خانه بهداشت كارگري�ايستگاه بهگر(:تشكيالت بهداشتي موجود مي: كميته حفاظت فني )�ندارد�دارد(�خير�بلي: شودشامل
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مي:نام كارگاه و در صورتيكه داراي نام در صورتيكه كارگاه داراي تابلويي با نام معتبر باشد آن نام ذكر گردد

و. گردد نباشد مانند كارگاههاي خانگي فعاليت اصلي آن ذكر مي  ...بعنوان مثال قاليبافي، تراشكاري

و در مورد كارگاههاي غير در مورد كارگاههاي خانگي نام سرپرست: نام كارفرما خانگي نام كارفرماي خانوار

.قانون كار رجوع شود3براي تعريف دقيقتر به ماده. گردد اصلي يا مديرعامل ذكر مي

ِِ: كد ملي كارفرما كارفرمايان در سامانه جامع نوشتن كد ملي كارفرما الزامي است زيرا فرآيند خوداظهاري

.پذير مي باشدآنها امكان كد مليدرج تنها با مركز بازرسي

و در صورتيكه حداقل: نوع مالكيت سهام آن متعلق%50اگر سهام متعلق به بخش خصوصي است، خصوصي

و در غير اينصورت ساير عالمت  مي�به دولت است، دولتي و. شود زده ساير مانند كارگاههاي شركت تعاوني

و  ...تحت پوشش بنياد مستضعفان، بنياد شهيد

مي: فعاليتمجوز باشد در صورتيكه مجوز فعاليت با اعتبار زماني از يكي از سازمانها يا تشكيالت رسمي كشور

مي�عالمتدارد قسمت  و در قسمت صادره از نام آن ارگان ذكر آن. گردد زده و در صورتيكه اعتبار زماني

مي�عالمتنداردپايان يافته يا فاقد مجوز معتبري باشد قسمت .شود زده

مي: تاريخ راه اندازي اي از موارد بخصوص در كارگاههاي خصوصي در پاره. گردد تاريخ شروع به كار ذكر

ممكن است كارگاه از شخصي به ديگري بطور كلي فروخته شده باشد در اين موارد تاريخ شروع زماني است كه 

شع. فعاليت كارگاه شروع شده است باتي در جاهاي ديگر با فاصله نسبتاً برخي از كارخانجات بزرگ ممكن است

و اين  زياد از مركز اصلي داشته باشند در اين موارد تاريخ راه اندازي تاريخ شروع بكار شعبه كارگاه است

يك كارگاه مستقل منظور مي .شود كارگاه

در مورد. منظور آدرس دقيق محل كارگاه است در صورت وجود صندوق پستي حتماً ذكر گردد: آدرس

. اند عنوان منطقه صنعتي نيز ذكر گردد كارگاههايي كه در مناطق صنعتي واقع شده

و نمابر و نمابر نيز در صورت وجود ثبت گردد: تلفن .شماره تلفن يا تلفنهاي موجود

مي�كه بر اساس تعاريف ذيل در دو خانه آن عالمت:نوع كارگاه (شود زده يا(و) خانگي يا غيرخانگي. فصلي

 ). دائمي
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و توسط سرپرست يا يكي از افراد: خانگي� منظور كارگاهي است كه در منزل مسكوني شخص واقع شده

بديهي است كارگاه. بطور مثال كارگاه قاليبافي كه در خانه شخصي داير است. شود آن خانوار اداره مي

ميجوشكاري كه درب آن مستقل  .گردد از درب ورودي خانه است كارگاه غير خانگي محسوب

مي:غيرخانگي� و شاغلين آن تواند منظور كارگاهي است كه در محلي غير از محل مسكوني واقع شده

و كارگران(يا بيشتر) خويش فرما(يك نفر  .تشكيل گردد) كارفرما

ا:دائمي� و وابستگي به فصل خاصي از كارگاهي است كه بتواند فعاليت خويش را در طي سال نجام داده

.سال نداشته باشد

طي:فصلي� و به علل مختلف انجام آن در منظور كارگاهي است كه فعاليت آن وابسته به فصل باشد

و صنايع وابسته به محصوالت. سال ممكن نباشد مانند كارگاههاي كوره آجرپزي سنتي، كشاورزي

 كشاورزي 

ك:نوع فعاليت ميدر صورتيكه و نام محصول اصلي ذكر�نمايد، صنعتي عالمت ارگاه اقدام به توليد محصولي

مي مي و در صورتيكه خدمتي ارائه و�كند، خدماتي عالمت گردد؛ و نام خدمت در قسمت نام محصول اصلي؛

محصولو نام ماده استخراج شده بعنوان�گيرد معدني عالمت چنانچه استخراج كانيها در كارگاه صورت مي

و اگر كارگاه فعاليت كشاورزي دارد خانه مربوطه با عالمت  و محصول اصلي متناسب�اصلي؛ مشخص گشته

.گردد ذكر مي

مي: نام محصول اصلي در صورتيكه كارگاه خدماتي. گردد نام ماده نهايي توليد شده در كارگاههاي توليدي ذكر

و در مورد كارگاههايي كه چند محصول ارائه مي مي باشد نوع خدمت . گردد كنند اصلي ترين آنها ثبت

مي:مواد اوليه اصلي و در صورتيكه شود در محلهاي مربوطه درج اگر حداكثر تا سه مورد مواد استفاده گردد

ميزان-3زان مواجهه كارگرانمي-2آميز بودن ميزان مخاطره-1ماده موجود بود اولويت را به ترتيب3بيش از 

.مصرفي؛ در نظر بگيريد مقدار

اي كه شامل ايستگاه در صورت وجود تشكيالت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه:تشكيالت بهداشتي موجود

ميبهگر، خانه بهدا و مركز بهداشت كار و داراي فعاليت منطبق با آئين شت كارگري هاي موجود نامه باشد

مي مي .گردد باشد، نوع تشكيالت در قسمت مربوطه درج
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و بهداشت كار مي:كميته حفاظت فني بليشود، بخش كارگاهي كه واجد شرايط اين كميته باشد در قسمت شامل

مي�عالمت �عالمتداردنامه موجود باشد در قسمت در صورتيكه كميته مذكور در راستاي آئين شود؛درج

مي�عالمتنداردو در غير اينصورت در قسمت .شود زده

 تعداد شاغلين به تفكيك جنسو شيفت كار:1جدول شماره

تعداد شاغلين به تفكيك جنسو شيفت كار-1

شيفت

 جنس

 نوبت كار روزكار

3نوبت2نوبت1نوبت3نوبت2نوبت1نوبت

زن

مرد

جمع

و شيفت كار نوشته مي :شود تعداد شاغلين در سه نوبت بازديد به تفكيك جنس

الي6شاغليني هستند كه ساعات كارشان از ساعت:روزكار .باشد16صبح

ميكاري كه در خارج از مدت زمان فوق: نوبت كار .باشداالشاره انجام پذيرد نوبت كاري

مي:نكته� .باشدتعاريف فوق بر مبناي تعريف علمي نوبت كاري

 دهنده خدمت توزيع شاغلين تحت پوشش خدمات سالمت كار به تفكيك نوع واحد ارائه:2جدول شماره

خدمتتوزيع شاغلين تحت پوشش خدمات سالمت كار به تفكيك نوع واحد ارائه دهنده-2

نوع خدمت

 نوع واحد
 ساير خصوصي دولتي

بهداشت حرفه اي

طب كار

و نوع مجوز :نام

و يا انجام معاينات كارگري با يكي از در صورتيكه كارفرما جهت رفع نواقص بهداشتي موجود در محيط كار

و يا از افراد حقيقي يا حقوقي كه مجاز به ارائه خدمات مراكز دولتي ويا غيردولتي قراردادي منعقد  نموده باشد

ي جدول فوق، تعداد سالمت كار مي باشند براي شاغلين خود خدمتي دريافت نموده باشد، در رديف مربوطه

.شودشاغلين دريافت كننده خدمت بسته به نوع خدمت دريافت شده ثبت مي

ميمنظور از مراكز ارائه دهنده:نكته� و ساير ازخدمات كه شامل مراكز دولتي، خصوصي :باشد، عبارتند

و آموزش پزشكي مانند مراكز بهداشتي:مراكز دولتي.1 به كليه واحدهاي تابعه شبكه بهداشت، درمان

و واحد دولتي درماني اطالق مي و با انعقاد قراردادي بين كارفرما گردد كه بنا به درخواست كارفرما
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سالمت كار اعم از خدمات كارشناسي بهداشت حرفه اي يا طب كار توسط واحد دولتي مربوطه، خدمات

.گرددفوق االشاره به مجموعه تحت سرپرستي آن كارفرما ارائه مي

-شامل واحدهاي خصوصي از قبيل، شركتهاي خصوصي داراي مجوز بهداشت حرفه:مراكز خصوصي.2

و شركتها مياي، شركتهاي خصوصي داراي مجوز طب كار باي خصوصي داراي مجوز توأم باشد كه

و طب كار به مجموعه تحت  انعقاد قرارداد با كارفرما به ارائه خدمات كارشناسي بهداشت حرفه اي

.سرپرستي آن كارفرما مي پردازند

و ساير مواردي:ساير.3 منظور از ساير، كليه واحدهايي مانند شركت نفت، گاز، سازمان تأمين اجتماعي

د مياست كه و مجاز به ارائه خدمات سالمت كار .باشندر خارج از طبقه بندي فوق قرار داشته

مي: منظور از خدمات سالمت كار، شامل:نكته� و خدمات طب كار خدمات كارشناسي بهداشت حرفه اي

. باشد

و به خدمات كارشناسي شامل شناسايي، اندازه:خدمات بهداشت حرفه اي و كنترل گيري عوامل ارزشيابي

و يا خدمات ارگونوميكي در محيط كار، اطالق مي .گرددزيان آور محيط كار

شامل معاينات كارگري است كه بايستي مطابق دستورالعمل فرمهاي معاينات كارگري:خدمات طب كار

و كار انجام شود .مصوب مركز سالمت محيط

و نوع مجوز د:نام ولتي ارائه شده باشد، نام واحد ارائه دهنده در صورتيكه خدمات سالمت كار توسط بخش

درXمركز بومهن براي كارگران تراشكاري كارگاه: شود، به عنوان مثالخدمت ثبت مي پرونده تشكيل داده

مي” بومهن”اين بخش مركز بهداشتي درماني،  . شود نوشته

شركت خصوصي:الدر صورتيكه خدمات سالمت كار توسط بخش خصوصي ارائه شده باشد، بعنوان مث

اي ارائه نموده است اي سينا براي كارگاهي خدمات كارشناسي بهداشت حرفهداراي مجوز بهداشت حرفه

مي"شركت خصوصي داراي مجوز بهداشت حرفه اي سينا"دراين بخش  .شودثبت

در صورتيكه خدمات سالمت كار توسط واحدي غير از واحدهاي مذكور ارائه شده باشد، در اين قسمت

و(مواردي از قبيل واحدهاي موجود در خود كارگاه، نام افراد طرف قرارداد  مشاورين كميته حفاظت فني
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و پزشك كارگاه باشند، ذكرميو ساير مواردي است كه مجاز به ارائه خدمات سالمت كار) بهداشت كار

.گردد مي

)قانون كار92و91مواد(مراقبتهاي بهداشتي درماني انجام شده:3جدول شماره

و فرم مصوب معاينااز ابتداي سال تا تاريخ بازديد مورد معاي افراديكهتعداد:2و1رديف- ت نه قرار گرفته

.وارد مي شودگرديده است به تفكيك جنس كارگري براي آنها بطور كامل تكميل

در تماس هستند ثبت مي شود اين افراد معموال در شاغليني كه با مواد غذايي تعداد3در رديف:5و3،4رديف-

و بهداشتي  و دارويي و يا در كارخانجات مواد غذايي هم بايد اين افراد.اشتغال دارندآشپزخانه كار مي كنند

هم دوره هاي)4رديف(داراي كارت بهداشت باشند وو آموزشي بهداشت عمومي را گذرانده باشند

.)5رديف( گواهينامه آن را دريافت كرده باشند

 آموزشو فرهنگ سازي:4جدول شماره

از صحيح استفاده نحوه قانون كار، كارفرما موظف است تا آموزشهاي الزم در خصوص95طبق ماده:1رديف

. ارائه نمايدرا به كارگرانو آشنايي با مضرات عوامل زيان آور محيط كار وسايل حفاظت فردي 

به9و8طبق ماده:3و2رديف آئين نامه اجرايي قانون جامع كنترل دخانيات، كارفرما موظف است تا اقدام

كارفرما همچنين. نصب تابلوهاي هشدار دهنده مبني بر ممنوعيت استعمال دخانيات در معرض ديد عموم بكند

.موظف است تا در صورت مشاهده مصرف دخانيات توسط كاركنان، طبق مقررات اقدام نمايد

در هر واحد كارگاهي بايد يك جعبه كمكهاي اوليه مجهز به تمام مواد مصرفي در شرايط اضطرار وجود:4رديف

ج. داشته باشد و تعداد كارگران بايد از لحاظ كمي عبه كمكهاي اوليه به تعداد در هر محيط كار برحسب وسعت

و كارخانجات چند واحدي در هر واحد بايد جعبه كمكهاي اوليه وجود داشته باشد. كافي فراهم باشد . در كارگاهها

و محتويات عمومي الزم كه بايد در جعبه كمكهاي اوليه قرارگيرند، به قرار زير مي باشد :وسايل

) سانتي متر10×10(گاز استريل دراندازه معمولي-1

)سانتي متر20×25(گاز استريل در اندازه بزرگ-2

 باندهاي چسب دار-3

 سانتي متر5يك بسته باند رولي به پهناي حداقل-4
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 باند سه گوش-5

 بتادين-6

 پنبه-7

 چسب زخم-8

و قيچي-9  سنجاقك

 انبرك-10

 چسب رولي-11

 دستكش التكس-12

 آتل-13

 پماد ضدعفوني كننده-14

 سوختگيپماد-15

و-16 .داروهاي ساده مناسب مثل سرماخوردگي، مسكن هاي ضد درد ... 

:تذكرات

هر-1 ذشته از دور مصرفگماه با كنترل داروها، داروهاي تاريخ6با توجه به تاريخ انقضاي داروها، بايد

و داروهايي با تاريخ اعتبار جديد جايگزين شوند .خارج

د-2 در .درجه سانتي گراد نگهداري شود30تا2مايي بين بهتر است جعبه كمكهاي اوليه

در نزديك ترين زمان آن وسيله را جايگزين-3 از لوازم جعبه كمكهاي اوليه، بايد در صورت مصرف هر كدام

.نمود

و تسهيالت بهداشتي كارگاه:5جدول شماره )قانون كار91و 156مواد(تأسيسات

و تسهيالت  تأسيسات

1نوبت

*واحد نامناسبتعداد

و كمي( )از نظر كيفي

تعداد شاغليني كه به تأسيسات

 بهداشتي مناسب دسترسي دارند

عدم شمول

)-(

آب آشاميدني

دستشويي
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توالت

دوش/حمام

آشپزخانه

سالن غذاخوري

كمد لباسورختكن

تعداد واحد نامناسب•

تعداد واحدهاي.و تعداد كمبود واحدهاي مورد نياز بسته به تعداد كارگران مي شود شامل واحدهاي غيربهداشتي

و/امتوالت،حم(در كارگاههاي مشمول مورد نياز تسهيالت بهداشتي با توجه به تعداد كارگران دوشف آشپزانه

.از قاعده ذيل تبعيت مي كند)سالن غذاخوري

و داشته وجودكن سردآبيك كارگرنفر50ره ازاءبه بايد كارگاههردر: آب آشاميدني- در باشد

.است ضروري آبخوري شيريك وجود نفر50ر كارگاههاي زي

: دستشويي-

 دستشويي1ل حداق  ............................................ شاغلنفر1-15براي

 دستشويي2ل حداق ............................................ شاغلنفر16-30براي

 دستشويي3ل حداق ............................................ شاغلنفر31-50براي

 دستشويي4ل حداق ............................................ شاغلنفر51-75براي

 وييدستش5ل حداق ............................................ شاغلنفر76- 100براي

يك حداقل اضافينفر25ره ازاءبه بايد است نفر 100زا بيش آنها كاركنان تعدادكه كارگاههاييدرو

.شود اضافهآنبه دستشويي

:توالت-

 توالت1ل حداق ............................................ شاغلنفر1-9براي

 توالت2ل حداق ............................................ شاغلنفر10-24براي

 توالت3ل حداق ............................................ شاغلنفر25-49براي

 توالت4ل حداق ............................................ شاغلنفر50-74براي
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 توالت5ل حداق ............................................ شاغلنفر75- 100براي

يك حداقل اضافينفر30هر ازاءبه بايد استنفر 100زا بيش آنها كاركنان تعدادكه كارگاههاييدرو

.شود اضافهآنبه توالت

از:1تبصره با3در كارگاههاي صنفي با تعداد كاركنان كمتر دقيقه پياده روي به توالت15نفر كه كارگران

.بهداشتي دسترسي دارند، داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست

كارفرما مكلف است با درنظر گرفتن فرآيند كار، توالت در كارگاههاي زيرزميني مانند معادن،:2تبصره

.بهداشتي در نزديكترين قسمت به محل كار را فراهم نمايد

:دوش/ حمام-

يك نفر كارگر15ره ازاءبه بايد باشدمي معمولي آلودگي داراي توليد فرايند نظرازكه كارگاههايي در

درو سرد گرمآب دوش سر موادياوزا عفونت مواد سموم،با آنها شاغلينكه كارگاههاييو  كارو غذايي

و دوش آبگرميك اضافينفر10ره ازاءبهوو سرد گرمآب يك دوش كارگرنفر10ياليك براي دارند

ضمنا در كارگاههايي كه داراي.هستند مثتثني قاعده ايناز صنفي كارگاههاي. شود گرفته نظردر ديگر سرد

و مرد مي باشد بايد حمام .دوش جداگانه ساخته شود/كارگران زن

و ضوابط بهداشتي حمام: نكته تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت خواهد آيين نامه28دوش مطابق ماده/شرايط

.بود

درج صفر براي تأسيسات يا تسهيالت بهداشتي مورد نظر اگر تعداد واحدهاي نامناسب:نكته مهم�

و كيفي با آيين نامه مي باشدباشد، شده .به منزله مناسب بودن ومنطبق بودن آن از نظر كمي

دسترسي دارندتعداد شاغليني كه به تأسيسات بهداشتي مناسب•

در صورتيكه تعداد واحد نامناسب.تعداد شاغليني است كه به واحدهاي بهداشتي مناسب دسترسي دارند

و كل  و يا تسهيالت جنبي مورد نظر براي كل شاغلين كارگاه مناسب است صفر باشد يعني تاسيسات

.شاغلين كارگاه به آن دسترسي دارند

عدم شمول•
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از تأسيسات كارگاهدر صورتيكه براساس آيين نامه و يا ساير مقررات جاري كشور برخي از كارگاهها

د شو)-(ر اين بخش با خط تيرهشمول اين آيين نامه خارج شده باشند .دمشخص مي

و� پ و گزينه مربوطه بصورت الف، ب، و فاضالب نيز انتخاب مي در هر نوبت بازديد درج ... شيوه دفع زباله

.گردد

و عوامل زيان آور محيط كار:6جدول شماره )قانون كار91و 156مواد(تأسيسات بهداشتي

تأسيسات•

و فضاي كارگاه در هر واحد كارگاهي بايد مطابق با آئين نامه باشد� بنابراين در كارگاههاي. ساختمان

و فضاي هر واحد جداگانه مورد ارزيابي قرار مي  .گيردچند واحدي، ساختمان

و تعداد شاغلين وجود داشته باشد� كه. تهويه عمومي بايد در هر واحد كارگاهي بسته به فصل توجه شود

بايست تهويه به گونه اي صورت گيرد كه تراكممي در كارگاههايي كه آلودگي ناشي از كار وجود دارد

.آن مطابق با حد مجاز مواجهه شغلي باشد

صدا•

 دارد؟آيا صداي زيان آور وجود�

و تعداد افراد در معرض در جلوي آن نوشته ): الف- در صورت وجود صداي زيان آور اين گزينه انتخاب

ذكر اين نكته الزم است كه معيار انتخاب هريك از گزينه هاي مربوط به وضعيت عوامل. مي شود

و تجربي كارشناس بوده  كه در فيزيكي يا شيميايي موجود در واحدهاي كارگاهي بازرسي كيفي

بديهي است جهت اظهار نظر. بسياري از مواقع بدون سنجش فاكتورهاي مذكور اظهار نظر مي نمايد

و ارائه به مراجع حقوقي اندازه گيري هريك از عوامل مطرح در محيط كار با  كارشناسي بر مبناي كمي

با وضعيت صداي بطور مثال بررسي. دستورالعملهاي استاندارد كشوري ضروري خواهد بود كارگاه

مي تواند معياري جهت اظهار نظر كيفي تست مكالمه در فاصله يك متري در محل تردد يا توقف كارگران

.مطلوبيت صداي كارگاه باشد

اگر صداي كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده باشد، اين):ب-

اس.گزينه انتخاب مي شود ازاسي در كنترسه اصل :ل فني صدا عبارتند
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و ميرا كننده(كنترل صدا در منبع توليد.1 )فونداسيون، استفاده از مواد جاذب

 كنترل يا كاهش صدا در مسير انتشار صوت از منبع تا شنونده.2

)شنونده(كنترل يا كاهش صدا در محل گيرنده.3

در كنترل صداي صنعتي در بسياري از موارد، تركيبي از سه روش اساسي فوق الذكر مورد با اين وجود،

تقسيم بندي ديگري نيز قابل ارائه مي باشد كه بر اساس آن مي توان مواد مورد استفاده.گيرنداستفاده قرار مي

:در كنترل صدا را به شرح ذيل به اختصار نام برد

به موادي كه انرژي-مواد جاذب� تبديل)گرما(شكل ديگري از انرژيصوتي را پس از برخورد با خود

.دهندوكاهش مي

.موادي كه مانع از عبور امواج صوتي مي شوند-مواد مانع صوت�

.موادي كه صوت تابشي را كاهش مي دهند- عايق ارتعاش/مواد ميرا كننده�

) Muffler/Silencer(صدا خفه كننده هاي�

صداي كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده به حد مطلوب ممكن است):پ-

.رسيده باشد كه اين گزينه انتخاب مي شود

حد زيان آوردر صورتيكه صداي):ج- و يا سالهاي قبل به با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري

مديريتي شامل مواردي است كه بتوان بدون كنترلهاي. مطلوب رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

استفاده از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با صدا را براي كارگران با انجام تغييراتي در زمانبندي 

مانند چرخشي كردن كار ميان كارگران يا افزايش فاصله.كار يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد

 كارگر با منبع صدا

د):د- و يا بدون هيچ كنترلي در حد مطلوب ممكن است ر كارگاهي اصالً صدا موضوعيت نداشته باشد

. باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود

 آيا براي شاغلين در مواجهه وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه شده است؟�

قرمناسب اگر وسايل حفاظت فردي ): الف- و در اختيار كارگران ار داده شده است، توسط كارفرما تهيه

و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شود .اين گزينه انتخاب
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.اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است، اين گزينه انتخاب مي شود):ب-

و يا بدون هيچ كنترلي در حد مطلوبي زيان آورصداعامل در كارگاهي اگر):ج- موضوعيت نداشته

.باشد اين گزينه انتخاب مي شود

ارتعاش•

 آيا عامل زيان آور ارتعاش وجود دارد؟�

افدر صورت وجود عامل زيان): الف- و تعداد راد در معرض در جلوي آن آور ارتعاش اين گزينه انتخاب

.شودنوشته مي

اگر ارتعاش زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده):ب-

در خصوص ارتعاش نيز مواردي مثل كاربرد عايقها در بخشهاي.باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

ضد مرتعش، استفاده از سيستم كنترل از راه دور در فرايندهاي داراي ارتعاش، استفاده از كفشهاي 

هاي صندلي يا صندليهاي قابل تنظيم از مصاديق اصول ارتعاش يا بالشتكهاي هوايي براي نشيمنگاه

.مهندسي كنترل ارتعاش در محيط كار مي باشد

به):پ- ممكن است ارتعاش زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده

.انتخاب مي شودحد مطلوب رسيده باشد كه اين گزينه 

و يا سالهاي قبل به حد مطلوب):ج- در صورتيكه ارتعاش با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري

كنترلهاي مديريتي شامل مواردي است كه بتوان بدون استفاده.رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

با انجام تغييراتي در زمانبندي كار از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با ارتعاش را براي كارگران

يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد، مانند چرخشي كردن كار ميان كارگران يا افزايش فاصله 

 كارگر با منبع ارتعاش

و يا بدون هيچ كنترلي در حد مطلوب):د- ممكن است در كارگاهي اصالً ارتعاش موضوعيت نداشته باشد

. اين گزينه انتخاب مي شودباشد كه در اين موارد 

 آيا براي شاغلين در مواجهه وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه شده است؟�
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و در اختيار كارگران قرار داده شده است، مناسب اگر وسايل حفاظت فردي ): الف- توسط كارفرما تهيه

و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شود .اين گزينه انتخاب

.اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است، اين گزينه انتخاب مي شود):ب-

حد زيان آور ارتعاش وجود عاملدر كارگاهي اگر):ج- و يا بدون هيچ كنترلي در موضوعيت نداشته

.مطلوب باشد اين گزينه انتخاب مي شود

روشنايي•

 آيا وضعيت روشنايي نامناسب است؟�

و تعداد افراد در معرض در جلوي آن ): الف- در صورت وجود روشنايي نامناسب اين گزينه انتخاب

و دقت مورد. نوشته مي شود شدت روشنايي عمومي داخلي اماكن مختلف بر مبناي خصوصيات مكان

ر و تصاويرؤنياز براي به. برآورد مي شوديت واضح اشياء همچنين با توجه به نياز برخي از مشاغل

مين روشنايي موضعي براي انجام كار راحت حدود توصيه شده شدت روشنايي موضعي مورد نيازأت

اعداد متفاوتي مي باشد كه بازرس با توجه به شرايط موجود بطور تجربي براي مشاغل مختلف 

.مي كند اظهارنظر

حد):ب- مطلوب رسيده اگر روشنايي نامناسب كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به

.باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

به):پ- ممكن است روشنايي نامناسب كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده

.حد مطلوب رسيده باشد كه اين گزينه انتخاب مي شود

و نيازي):د- گونه اصالحيه هيچبدر صورتيكه طراحي سيستم روشنايي كارگاه از ابتدا مناسب بوده

.، اين گزينه انتخاب مي شودنداشته باشد

پرتو•

 آيا پرتوي زيان آور وجود دارد؟�

.نوع پرتوهاي زيان آور موجود در كارگاه با تيك زدن جلوي هر كدام تعيين مي گردد-
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آن) الف- و تعداد افراد در معرض در جلوي در صورت وجود عامل زيان آور پرتو اين گزينه انتخاب

.شود نوشته مي

اگر پرتو زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده):ب-

از.باشد، اين گزينه انتخاب مي شود : روشهاي كنترل مهندسي عبارتند

 ايجاد حفاظ در مقابل منبع پرتو)1

ج-هود خالء- محل مجزا در آزمايشگاه(كنترل منبع پرتوزا)2 )عبه دستكش دارسيستم بسته مانند

و ديوارها(كنترل محيط)3 و كف و اتاق ها با قابليت رفع آلودگي سطوح كار -طراحي صحيح ساختمان ها

و وجود جريان هوا از داخل به خارج-استفاده از تجهيزات فيزيكي مورد نياز )تهويه مناسب اتاقها

د):پ- ر سالهاي قبل انجام شده به حد ممكن است پرتو زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه

.مطلوب رسيده باشد كه اين گزينه انتخاب مي شود

حد):ج- و يا سالهاي قبل به در صورتيكه مواجهه با پرتو با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري

 كنترلهاي مديريتي شامل مواردي است كه بتوان بدون.مطلوب رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

استفاده از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با پرتو را براي كارگران با انجام تغييراتي در زمانبندي

:كار يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد، مانند

 به حداقل رساندن زمان پرتوگيري)1

 به حداكثر رساندن فاصله از منبع پرتو)2

و)3  مواد پرتوزاتخصيص محلي براي نگهداري پسمان هاي پرتوزا

 آموزش صحيح روشهاي كار با مواد پرتوزا)4

و يا بدون هيچ بعنوان يك عامل زيان آور پرتو ممكن است در كارگاهي):د- موضوعيت نداشته باشد

. كنترلي در حد مطلوب باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود

 شده است؟آيا براي شاغلين در مواجهه وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه�

و در اختيار كارگران قرار داده شده است، مناسب اگر وسايل حفاظت فردي): الف- توسط كارفرما تهيه

و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شود از.اين گزينه انتخاب برخي
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تو نوع صافي دار، رسپيرا: وسايل حفاظت فردي مناسب در هنگام مواجهه با مواد پرتوزا عبارتند از

و ماسكهاي گاز  ماسكهاي تنفسي

.اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است، اين گزينه انتخاب مي شود):ب-

و يا بدون هيچ كنترلي بعنوان يك عامل زيان آور پرتو چنانچه در كارگاهي):ج- موضوعيت نداشته باشد

.در حد مطلوب باشد اين گزينه انتخاب مي شود

استرس حرارتي•

 آيا استرس حرارتي زيان آور وجود دارد؟�

.نوع استرس حرارتي زيان آور موجود در كارگاه با تيك زدن جلوي هر كدام تعيين مي گردد-

و تعداد افراد در معرض در جلوي ): الف- در صورت وجود استرس حرارتي زيان آور اين گزينه انتخاب

.آن نوشته مي شود

اگر استرس حرارتي زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب):ب-

:براي اين منظور مي توان از روشهاي مختلفي استفاده نمود.رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

 جايگزين نمودن فرايند گرمازا با پروسه ديگر.1

ب.2 ا خارج كردن فرايند مثل قراردادن ديگهاي بخار در قسمتهاي جداسازي فرايند توليد گرما از كارگران

ها تفكيك شده  يا جدا كردن كارگران از فرايند سرمازا در سردخانه

 جلوگيري از انتشار گرما از منابع گرمازا مثل رنگ كردن ورق هاي فوالدي با رنگ آلومينيومي.3

 ههاعايق پيچي لوله ها مثل عايق پيچي لوله هاي بخار در نيروگا.4

و منابع گرمازا.5 و موانع ميان شاغلين  قراردادن سپر

و موضعي.6  تهويه مكشي هواي محيط كار با استفاده از سيستمهاي تهويه عمومي

و.7  بصورت عمومي يا موضعي... تأمين هواي تازه با استفاده از فن، كولر

و محيط.8  كنترل رطوبت هواي محيط كار جهت بهينه كردن تبادالت حرارتي انسان

يخ.9 اهاي عايق سرم دستكشاز با استفاده زدگي تماسي دستهاپيشگيري از
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و گرم براي استراحت در وقفهبخاري هاي تابشي، وجود.10 لباس يدكي خشك،هاي كاريپناهگاه مطمئن

و همچنين امكانات تغذيه گرم در پروسه هاي براي تعويض به موقع هنگام خيس شدن لباس شاغلين

 سرمازا

استرس حرارتي زيان آور كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام ممكن است):پ-

.شده به حد مطلوب رسيده باشد كه اين گزينه انتخاب مي شود

يا):ج- و در صورتيكه مواجهه با استرس حرارتي با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري

اي در مواردي كه امكان اجر.نه انتخاب مي شودسالهاي قبل به حد مطلوب رسيده باشد، اين گزي

:توان از روشهاي زير استفاده مي شودكنترلهاي فني مهندسي نيست مي

از.1 و بيماريهاي ناشي و بهداشتي و سرپرستان در خصوص مسائل ايمني آموزش كارگران، كارفرمايان

 مواجهه با استرسهاي حرارتي

و.2 و بررسي و روحي افرادمعاينات پزشكي قبل از استخدام  ضعيت جنسي، جسمي

و پيش بيني زمانهاي استراحت در فواصل انجام كار.3 و استراحت  برنامه ريزي كار

در.4 و قندي كه و الكتروليتهاي بدن كارگران با تشويق افراد به نوشيدن مايعات حاوي سديم تأمين آب

و ادرار از دست رفته است كارگران ترغيب شوند در فصول گرم سال مثالٌ. طي فرايندهايي مانند تعريق

كم) دقيقه20تا15هر(كه مكرراً در فواصل كوتاه  مثالً يك فنجان) سانتيمتر مكعب 150حدود(به مقدار

.آب خنك بنوشند

تا10دماي آب خنك حدود.5 با) درجه فارنهايت60تا50(درجه سانتيگراد15درجه د نزديك محل كاريو

و يا مايعات عي مي تواندر مواق.نيازي به ترك محل كار نباشدقرار داده شود تا مقداري نمك در غذا

.مصرفي افزود

از.6 و حتي االمكان انجام كار در ساعات خنك روز نيز و اصالح نحوه انجام كار اصالح لباس كار شاغلين

.ديگر موارد قابل ذكر مي باشد

مو):د- و يا بدون هيچ كنترلي در ممكن است در كارگاهي اصالً استرس حرارتي ضوعيت نداشته باشد

. حد مطلوب باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود
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 آيا براي شاغلين در مواجهه وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه شده است؟�

و در اختيار كارگران قرار داده شده است، مناسب اگر وسايل حفاظت فردي ): الف- توسط كارفرما تهيه

گ و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شوداين .زينه انتخاب

.اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است، اين گزينه انتخاب مي شود):ب-

.در صورتيكه وجود استرسهاي حرارتي در محيط كار منتفي باشد اين گزينه انتخاب مي شود):ج-

و غبار• گرد

در اين� و غبار زيان آور وجود دارد؟آيا  واحد گرد

از- و غبار عبارت است وذرات نامنظمي كه در اثر خرد شدنگرد يا، شكسته شدن سايش مواد آلي

و ميكرون 100تا1ك آنها بين قطر آئرودينامي معدني در فرآيندهاي مكانيكي يا طبيعي توليد مي شوند

و غبار مخاطره آميز.شدمي با و نيزبا شناسايي گرد بازرسي از محل كار، بررسي وضعيت كارگاه

و كارگر امكان پذير مي گردد يك بازديد مقدماتي شناسايي معموالًمرحله. مصاحبه با كارفرما از طريق

مورد فهرستي از مواد شيميايي تهيه.ردانجام مي پذيو پي بردن به خصوصيات كلي شرايط محيط كار

حصول به اين براي،است شيوه هاي ساده شناسايي مخاطرات بهداشتيدر محيط كار از ديگر استفاده 

و محصوالت نهايي تهيهاز بايد ليستي هدف از كليه مواد اوليه، بينابيني گردد، ضمناً در اين مرحله

وپرونده پزشكي كارگران نيز بررسي مطالعه  مي تواند مشاهده عالئم خاصي در آنها راهگشا بوده

و غبارع انوا بازگوكننده و.دموجود در محيط كار باشزيان آور گرد در فرم نيز در صورت وجود گرد

و در صورت  و عالمت زده مي شود و غبار مورد نظر انتخاب غبار زيان آور در محيط كار، نام گرد

و غبار نوشته مي شود و نوع گرد .موجود نبودن گزينه ساير عالمت زده شده

و ): الف- و تعداد افراد در معرض در جلوي آن در صورت وجود گرد غبار زيان آور اين گزينه انتخاب

.نوشته مي شود

و غبار كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده باشد،):ب- اگر گرد

و غبار چهار اصل اساسي در كنترل.اين گزينه انتخاب مي شود ازگرد :عبارتند

 تغيير پروسه.1
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و حذف.2  جايگزيني

 تهويه عمومي.3

 تهويه موضعي.4

و غبار كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده به حد مطلوب):پ- چنانچه گرد

.رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

و يا سالهاي):ج- و غبار زيان آور با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري در صورتي كه گرد

كه. بل به حد مطلوب رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شودق كنترلهاي مديريتي شامل مواردي است

و غباربتوان بدون استفاده از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با  را براي كارگران با انجام گرد

ك. تغييراتي در زمانبندي كار يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد ردن كار ميان مانند چرخشي

و غبار زيان آور  كارگران يا كاهش مدت زمان مواجهه با گرد

حد):د- و يا بدون هيچ كنترلي در و غبار موضوعيت نداشته باشد ممكن است در كارگاهي اصالً گرد

. مطلوب باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود

و بخار• گاز

و بخار زيان آور� در اين واحد گاز  وجود دارد؟آيا

از گاز- يك اتمسفر حالتفشو درجه سانتي گراد25موادي كه در دماي عبارت است دارند مثل ازيگار

و واست محصول تبخير موادي بخارو هيدروژن هليوم يانفشار اتاق مي توا كه در دما د به حالت مايع

و بخار با بازرسي از محل.جامد باشد و نيز مصاحبه با كار، بررسي وضعيت شناسايي گاز كارگاه

به شناسايي معموالًمرحله. گرددكارفرما وكارگر امكان پذير مي و پي بردن از طريق يك بازديد مقدماتي

مي خصوصيات كلي شرايط محيط كار در مورد استفاده فهرستي از مواد شيميايي تهيه.ردپذيانجام

بايد حصول به اين هدفبراي،است اشتيمحيط كار از ديگر شيوه هاي ساده شناسايي مخاطرات بهد

و محصوالت نهايي تهيهاز ليستي از كليه مواد اوليه، بينابيني  بررسي مطالعهگردد، ضمناً در اين مرحله

وپرونده پزشكي كارگران نيز گاز انواع بازگوكننده تواندمي مشاهده عالئم خاصي در آنها راهگشا بوده

در.دباشرد بررسيموموجود در محيط كارو بخار و بخار زيان آور در فرم نيز در صورت وجود گاز
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و در صورت موجود نبودن گزينه و عالمت زده مي شود و بخار مورد نظر انتخاب محيط كار، نام گاز

و بخار نوشته مي شود و نوع گاز .ساير عالمت زده شده

و بخار زيان آور اين گزينه انتخاب ): الف- و تعداد افراد در معرض در جلوي آن در صورت وجود گاز

.نوشته مي شود

و بخار كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده باشد،):ب- اگر گاز

و بخار چهار اصل اساسي در كنترل.اين گزينه انتخاب مي شود ازگاز :عبارتند

 تغيير پروسه.1

و حذف.2  جايگزيني

 تهويه عمومي.3

عيتهويه موض.4

و بخار كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده به حد مطلوب):پ- چنانچه گاز

.رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

و يا سالهاي):ج- و بخار زيان آور با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري در صورتي كه گاز

كه. انتخاب مي شود قبل به حد مطلوب رسيده باشد، اين گزينه كنترلهاي مديريتي شامل مواردي است

و بخار بتوان بدون استفاده از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با  را براي كارگران با انجام گاز

مانند چرخشي كردن كار ميان. تغييراتي در زمانبندي كار يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد

و بخارن مواجهه با كارگران يا كاهش مدت زما  زيان آورگاز

حد):د- و يا بدون هيچ كنترلي در و بخار موضوعيت نداشته باشد ممكن است در كارگاهي اصالً گاز

. مطلوب باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود

دمه فلزي•

در اين واحد دمه فلزي زيان آور وجود دارد؟�  آيا

از- وذرات دمه فلزي عبارت است و فلزي جامد كه از سطح فلز مذاب خارج شده  در هوا منتشر مي شوند

يك ميكرون دارند شناسايي دمه فلزي با بازرسي از محل كار، بررسي وضعيت.اندازه اي كمتر از
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ب و نيز مصاحبه ميكارگاه و كارگر امكان پذير يك شناسايي معموالًمرحله. گرددا كارفرما از طريق

و پي بردن به خصوصيات كلي شرايط محيط كار فهرستي از مواد تهيه.ردانجام مي پذي بازديد مقدماتي

براي،است در محيط كار از ديگر شيوه هاي ساده شناسايي مخاطرات بهداشتيمورد استفاده شيميايي 

و محصوالاز بايد ليستي حصول به اين هدف گردد، ضمناً در اينت نهايي تهيهكليه مواد اوليه، بينابيني

وپرونده پزشكي كارگران نيز بررسي مطالعهمرحله از  مي مشاهده عالئم خاصي در آنها راهگشا بوده

در.دباشمورد بررسي موجود در محيط كار هاي فلزي ناشي از دمهانواع مخاطرات بازگوكننده تواند

دمه فلزي زيان آور در محيط كار، نام دمه فلزي فرم بازرسي بهداشت حرفه اي نيز در صورت وجود

و نوع  و در صورت موجود نبودن گزينه ساير عالمت زده شده و عالمت زده مي شود مورد نظر انتخاب

.دمه فلزي نوشته مي شود

و تعداد افراد در معرض در جلوي آن ): الف- در صورت وجود دمه فلزي زيان آور اين گزينه انتخاب

.نوشته مي شود

اگر دمه فلزي كارگاه با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري به حد مطلوب رسيده باشد، اين):ب-

ازدمه فلزي چهار اصل اساسي در كنترل.مي شود گزينه انتخاب :عبارتند

 تغيير پروسه.1

و حذف.2  جايگزيني

 تهويه عمومي.3

 تهويه موضعي.4

مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده به حد مطلوب چنانچه دمه فلزي كارگاه با روشهاي كنترل):پ-

.رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

و يا سالهاي قبل):ج- در صورتي كه دمه فلزي زيان آور با روشهاي كنترل مديريتي در همان سالجاري

ك. به حد مطلوب رسيده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود ه بتوان كنترلهاي مديريتي شامل مواردي است

را براي كارگران با انجام تغييراتي در دمه فلزي بدون استفاده از روشهاي فني مهندسي زمان مواجهه با
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يا. زمانبندي كار يا تعريف روشهاي عملياتي ديگر كاهش داد مانند چرخشي كردن كار ميان كارگران

 زيان آور دمه فلزيكاهش مدت زمان مواجهه با 

و يا بدون هيچ كنترلي در حد ممكن است در كارگاه):د- ي اصالً دمه فلزي موضوعيت نداشته باشد

. مطلوب باشد كه در اين موارد اين گزينه انتخاب مي شود

سيستم كنترلي•

:نوع روش كنترل مهندسي آالينده هاي شيميايي�

ازن روشاي. اين اقدام كنترلي روي منبع ايجاد كننده آلودگي انجام مي شود: تغيير پروسه)الف- كنترلي

و در طي آن فرايندي كه توليد كننده عوامل شيميايي روش هاي بسيار مؤ ثر ولي با هزينه باال مي باشد

به عنوان مثال تغيير پروسه رنگ پاشي دستي با پروسه. زيان آور در محيط كار است، تغيير مي يابد

رو. رنگ الكتروستاتيك اتوماتيك ش مهندسي براي كنترل آالينده چنانچه در كارگاه مورد بازرسي اين

و عالمت زده مي شود .هاي شيميايي انجام شده باشد، در فرم اين گزينه انتخاب

و حذف)ب- م: جايگزيني منظور از اين. شودنبع ايجاد كننده آلودگي انجام مي اين اقدام كنترلي روي

كم ضرر با مواد شيميايي خطرناك مي  باشد كه از اين طريق مي روش جايگزين كردن مواد بي ضرر يا

و يا ميزان آن را به حداقل رساند به عنوان مثال جايگزيني بنزن در پروسه هايي. توان آلودگي را حذف

كم خطر چنانچه در كارگاه مورد بازرسي اين روش مهندسي.كه نقش حالل را دارد با حالل هاي كتوني

و عالمت زده مي شود براي كنترل آالينده هاي شيميايي انجام شده باشد، در .فرم اين گزينه انتخاب

ترين روش جهت كاهش يا حذف گرما، رقيق نمودن هواي محيط كار با هوايي متداول:تهويه عمومي)پ-

برقراري سيستم تهويه. است كه دماي كمتري دارد كه معموالً شامل نصب فن در محيط كار مي باشد

در اين.و آلوده مي باشدخارج نمودن هواي گرمو هوا توزيع، وارد نمودن هواي تازه: عمومي شامل

كه. كارگر با آالينده تماس پيدا مي كند تهويه نوع اين سيستم كنترل زماني در محيط كار اجرا مي گردد

:ژگي هاي زير موجود باشد وي

 آالينده سميت پاييني داشته باشد)1

از)2 و آالينده  بخار باشد نوع گاز
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و)3 آالكم بودن مقدار توليد درانتشار  هواي محيط كار ينده

 دور بودن كارگر از منبع توليد آالينده)4

در)5  هواي محيط كار انتشار يكنواخت آالينده

و)6 و آب  محيطي معتدل باشد هواي محلي

چنانچه در كارگاه مورد بازرسي اين روش مهندسي براي كنترل آالينده هاي شيميايي انجام شده باشد، در

و عالمت زده مي شودفرم اين گزينه  .انتخاب

و:تهويه موضعي)ج- به تهويه موضعي عبارت از گرفتن هواي آلوده در محل توليد آالينده انتقال آن

و كه اين سيستم كنترل زماني بايد در محيط كار اجرا گردد. تصفيه هوا در صورت نياز خارج از محل

آ و كارگر نبايد با سيستم تهويه موضعي شامل هود،. الينده مواجهه باشدآالينده زيادتر از حد مجاز بوده

و دودكش مي باشد و جهت كنترل آالينده هاي شيميايي محيط كار در نزديكترين كانال، پااليشگر، فن

چنانچه در كارگاه مورد بازرسي اين روش مهندسي براي كنترل.نقطه به منبع آلودگي نصب مي گردد

و عالمت زده مي شودآالينده هاي شيميايي انجام شده  .باشد، در فرم اين گزينه انتخاب

در صورتي كه هيچ كدام از اقدامات كنترلي ذكر شده قبلي به منظور كنترل آالينده هاي: كنترل نشده)د-

و عالمت زده مي شود .شيميايي در كارگاه مورد بازرسي انجام نشده باشد، اين گزينه انتخاب

 وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه شده است؟آيا براي شاغلين در مواجهه�

و در اختيار كارگران قرار داده شده است، مناسب اگر وسايل حفاظت فردي ): الف- توسط كارفرما تهيه

و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شود .اين گزينه انتخاب

.اين گزينه انتخاب مي شود اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است،):ب-

در محيط كار موضوعيت نداشته باشد اين گزينه انتخاب مي زيان آور اگر وجود عوامل شيميايي):ج-

.شود

عوامل بيولوژيكي•

در معرض عوامل بيولوژيكي زيان آور قرار دارند؟�  آيا شاغلين

هر- .كدام تعيين مي گرددنوع عامل بيولوژيكي زيان آور موجود در كارگاه با تيك زدن جلوي
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و تعداد افراد در در صورت وجود عامل زيان):الف- آور بيولوژيك در محيط كار، اين گزينه انتخاب

.شودمعرض در جلوي آن نوشته مي

مي):ب- اگر كاركنان در معرض هيچ گونه عامل زيان آور بيولوژيك قرار ندارند، اين گزينه انتخاب

.شود

در�  مواجهه وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه شده است؟آيا براي شاغلين

و در اختيار كارگران قرار داده شده است، ): الف- اگر وسايل حفاظت فردي مناسب توسط كارفرما تهيه

و تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي جلوي آن نوشته مي شود .اين گزينه انتخاب

نش):ب- .ده است، اين گزينه انتخاب مي شوداگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه

در محيط كار يكي كه كارگران باقتضاي شغل با آن در تماس باشند چنانچه عامل زيان آور بيولوژ)ج-

و در ستون مربوطه درج ميشود .وجود نداشته باشد اين گزينه انتخاب

وضعيت بدني•

در وضعيت بدني نامناسب كار مي كنند؟�  آيا شاغلين

و تعداد افراد داراي):الف- اگر كاركنان در وضعيت نامناسب بدني در حين كار هستند، اين گزينه انتخاب

. وضعيت بدني نامناسب جلوي آن درج مي شود

اگر وضعيت بدني نامناسب با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري اصالح شده باشد، اين):ب-

يك ايستگاه كار روشهاي كنترل مهندسي.گزينه انتخاب مي شود :شامل موارد ذيل مي باشددر

و وضعيت بتواند بايد كارگر)1 يا دادن تكيه(نامتعادل وضعيتهاياز. كندحفظرا خودجلوبهرو قايم

 دقيق اندامو ظريف حركات. كنيد پرهيز بازوهاو پاهااز حمايت براي عضالني فعاليتبهو نياز)چرخيدن

.دارند درگير هاي اندام پشتيبانيبه نياز

د، رويت باش قابل كافيي اندازهبه بايد الزم كاري نقاط است، نياز مورد بينايي كار، انجام برايكه جايي)2

.شودخم جلوبه كميسر اينكهياو بوده قائم تنهوسركه اين گرفتن درنظربا البته
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 البته.كند كار مختلف بدني هاي وضعيتدر بتواندتا دهد اجازه كارگربه بايد كاري هاي فعاليتي كليه)3

 كاري فرد توانايي همچنينو بوده سالمتو امنيت داراي يكسان طوربهها وضعيت اين نكهيابر مشروط

.نشودكمها وضعيت اين در

وضعيتدرچهو نشسته وضعيتدرچه خود انتخاببه كارگركه شود سازماندهياي گونهبه بايد كار)4

به نياز بدون صندلي پشتياز بتواند بايد كارگر نشسته وضعيتدر. رساند انجامبهراآن بتواند ايستاده

.كند استفاده كاري حركاتدر تغيير

با روشهاي كنترل مهندسي كه در سالهاي قبل انجام شده اصالح وضعيت بدني نامناسب چنانچه):پ-

.شده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

و كاركنان در شرايط):د- وضعيت بدني ممكن است ايستگاه كار از ابتدا به درستي طراحي شده باشد

.نامناسب قرار نداشته باشند، كه در اين صورت اين گزينه انتخاب مي شود

ابزار كار•

 آيا شاغلين از ابزار كار نامناسب استفاده مي كنند؟�

و تعداد افراد در حين كار استفاده مي كنند اگر كاركنان از ابزار كار نامناسب):الف- ، اين گزينه انتخاب

.نامناسب جلوي آن درج مي شود ابزار كارداراي

نكات ضروري در مورد ابزار. اگر ابزار كار مورد استفاده مناسب باشد، اين گزينه انتخاب مي شود):ب-

و نگهداري مناسب ابزار دستي به شرح ذيل مي باشد :كار مناسب

و دنبال كنيددس)1 .تورالعمل نگهداري ابزار را بخوانيد

و مردان كار مي كنند ابزار مناسب براي هر دوجنس تهيه شود)2 0.در محيط هاي كاري كه زنان

.ابزار را فقط براي انجام كاري كه طراحي شده است بكار ببريد)3

.كنيدبراي انجام كار از ابزاري كه اندازه آنها مناسب با كار است استفاده)4

و هرگز از انگشتان دست براي اين كار)5 براي آزمايش تيز بودن ابزار تيز، از يك قطعه چوب استفاده كنيد

.استفاده نكنيد

.قبل از بكار گيري ابزار، آنرا از نظر صدمه بازرسي كنيد)6
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.بعد از استفاده از ابزار، آنرا تميز كنيد)7

قط وقتي كه از ابزار برقي استفاده مي)8 اگر. عه كار را روي ميز مهار كرده يا محكم به گيره ببنديدكنيد،

.امكان بستن آن ميسر نبود، حتماَ بايد توسط يك نفر گرفته شود

و ساير وسايل زينتي را از خود دور كنيد)9 زيرا اين وسايل. هنگام كار با ابزار، انگشتري، حلقه، دستبند

و موجب صدمه به دست شما خوا شدممكن است گير كنند .هند

و قسمت هاي گردنده ابزار دور نگه داريد)10 و البسه خود را از لبه تيز .دستها، موي سر

.اگر از ابزار كليددار استفاده ميكنيد بعد از اتمام كار كليد آنرا برداريد)11

و يا براي آن شغل موضوعيت ندارد، اين):د- اگر از هيچ ابزار دستي در محيط كار استفاده نمي شود

.انتخاب مي شود گزينه

حمل دستي بار•

 آيا حمل دستي بار بصورت نامناسب انجام مي شود؟�

و تعداد افراد):الف- اگر كاركنان حمل دستي بار را بطور نامناسب انجام مي دهند، اين گزينه انتخاب

.جلوي آن درج مي شود

اصالح شده باشد، اين اگر حمل دستي نامناسب بار با روشهاي كنترل مهندسي در همان سالجاري):ب-

بهو بار كامال صاف باشد فقرات ستون بار بايد كردن بلند هنگام.گزينه انتخاب مي شود  بدن تا حد امكان

روشهاي كنترل مهندسي بايد به نكات ذيل توجهدر.كرد بلندراآن پاها بتوانبه دادن فشارباو نزديك

:كرد

از برداشتناز قبل)1 .شود تست وزنو پايداري نظر بار، بايد

و سنگين يكي از اين روشها بايد اعمال شود)2 استفاده از تجهيزات كمكي، كاهش: براي بارهاي ناپايدار

 براي افزايش ثبات يا پايداري وزن بار، بسته بندي مجدد جعبه ها

:كنيد توجه زير نكاتبه بار كردن بلند براي�

.استفاده كرد لغزيدن بايديا افتادناز جلوگيري براي مناسبكفشاز.1
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 براي بيشتري دستكش نيروي جنسبه بسته باشد متناسبآن اندازه شود بايدمي استفاده دستكشاز اگر.2

 قدرت تواندمي گرما عايق جفت دستكشيك پوشيدن مثال براي. است الزم اشياء نگهداشتنو گيرش

.دهد كاهش درصد41تارا گيرش

به بي خطرو امن بطورراآن مي تواند كند كارگر احساسكه شود انجام بايد كردن بلند كاراي اندازهتا.3

.برساند انجام

 بدنو نزديكها شانه ارتفاع زيرو زانو ارتفاع قدرتي يعني باالي ناحيهدررا كردن بلند امكان، صورتدر.4

.داد انجام

كهحمل دستي نامناسب بار چنانچه):پ- در سالهاي قبل انجام شده اصالح با روشهاي كنترل مهندسي

.شده باشد، اين گزينه انتخاب مي شود

.اگر حمل دستي بار در شغل مورد نظر موضوعيت ندارد، اين گزينه انتخاب مي شود):د-

نوع سيستم كنترلي عوامل زيان آور ارگونوميكي•

و وضعيت نامناسب بدن) الف در: اصالح ايستگاه كار و انجام كار در صورت نامناسب بودن ايستگاه كار

و شناسايي مي گردد اقدامات  وضعيت بدني نامناسب كه عمدتاً توسط نرم افزارهاي ارگونوميكي ارزيابي

و يا با الزم جهت بهبود ايستگاه كار  بر اساس پيشنهادات اصالحي ارائه شده توسط نرم افزارمورد استفاده

و دا راي قابليت اجراي كارشناس متخصص كه داراي مقبوليت اقتصادي نيز باشد انجام مي پيشنهادات عملي

و ميز براي بهبود ايستگاه كار. پذيرد و نيز ساير تغييرات مورد نياز با در تغييرات الزم در ارتفاع صندلي

و ايستاده انجام مي پذيرد اصالح ضمنا جهت.نظر گرفتن ويژگيهاي ارگونوميك ايستگاه كاري نشسته

و پيرامونارتقاء آگاهي كارگران جهت هاي الزمآموزشارائه بدن نامناسب وضعيت  وضعيتهاي بدني صحيح

. ضرورت داردمناسب 

ج و و استفاده از وسايل كمكي حمل بار)ب براي كنترل ريسك فاكتورهاي مرتبط مطابق: كاهش وزن بار

.آيين نامه بهداشتي حمل دستي بار عمل گردد

:مورد از روشهاي كنترلي نياز به توضيح دارد كه به شرح ذيل مي باشد2اينجادر-

:اين نوع كنترل شامل موارد ذيل مي باشد؛ كاهش نيروي اعمالي):ج
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و انقباضهاي ماهيچه)1 اي طراحي مشاغل به صورتي باشد كه كارها به صورت ديناميك انجام شود

.استاتيك را به فرد تحميل نكند

مي حالت نشستن)2 و راه رفتن آهسته فشار بيشتري را بر روي بدن وارد .كندنسبت به ايستادن

مي)3 و استفاده از ابزارهاي كار مناسب و با اصالح وضعيتهاي بدني در حين كار توان از نيروها

. فشارهاي اعمالي به بدن كاست

اشتي حمل دستي بار وزن بار براي حمل دستي بار بايد در حدود مجاز ذكر شده در آيين نامه بهد)4

.قرار گيرد تا نيروي زياد وارده بر بدن كاهش يابد

از؛كنترلهاي مديريتي):و بهكه اقداماتي به شرح ذيل عبارتند محيط كاهش ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي منجر

:گرددكار 

و تفاهمي بر اساس توافق دو جانبه)1 و مديريت، همكاري و تدابيري جهت مشاركت برقرار ميان كارگران

به.شده باشدكارگران در برنامه ريزي كار روزانه اتخاذ يا ضمناً در صورت نياز انجام كار مداوم

و ريزي مشترك براي انجام كارتوسط كارگر، برنامهتكراري  : كارگران در مواردي مانند انجام پذيرفته

نمسرعت انجام كار، ترتيب انجام كار، محل انجام كار .اينداظهار نظر

و استراحت)2 و يا كارفرما در نظر گرفته شده باشد چرخه هاي كار .توسط مديريت

.انجام شود جابجايي افراد در پستهاي كاري)3

و نياز به بهسازي براي كار ايمن)4 و مؤثرتر، آسانبا كارگران درباره تغيير در توليد .تر مشورت شودتر

كاري فقط براي مشاغل ضروري در نظر نوبتياو كاري اجتناب شود نوبتهاي حتي االمكان از برنامه)5

. گرفته شود

و خطرناك در اوايل شيفت انجام گيرد)6 . بار كاري را بايستي طوري سازماندهي نمود كه كارهاي دشوار

. صبح خيلي زود خودداري شود نوبتاز انجام كارهاي خطرناك در شروع)7

و شب يا عصر حتي االمهاي نوبتدر)8 كان برنامه كاري را طوري تنظيم نمود كه قسمت خسته كننده

و قسمت جالب نوبتيكنواخت آن در آغاز  و متنوعشب . كاري صورت پذيرد نوبتتر آن در پايان تر
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غذاي شب بايستي سبك،(دسترسي داشته باشند)ترجيحاً گرم( مواد غذايييك وعده كار به افراد نوبت)9

و سهل الهضم باشد  ). مغذي

و همچنين زماني را براي صرف غذا در شب در نظر)10 گرفته زمانهاي استراحت كوتاه مدت بين كاري

. شود

. آموزش داده شودكاركنان بصورت عمليبهروشهاي مقابله با وضعيتهاي اضطراري)11

از)12 در50از بكارگيري اشخاص با بيش شب( كاري نوبتسال . اجتناب شود)بويژه نوبت

و عروقي در از بكارگير)13 .شود اجتنابكاري نوبتي اشخاص با سابقه بيماري ديابت، صرع، قلبي

و پزشكي دسترسي داشته باشند)14 .افراد نوبت كار تا حد ممكن به مراقبتهاي بهداشتي

نترل نشده است، اين گزينه در صورتيكه هيچگونه كنترلي در رابطه با ريسك فاكتورهاي ارگونومي انجامك)ه

.انتخاب مي شودنشده باشد 

•.��/��� �0�1" � %�1�,*:

تا3قسمت جهت3اين جدول در به زباني ساده براي توضيحات الزم نوبت بازديد در نظر گرفته شده

 دارد يا مواردييبه توضيح بيشتر نياز نواقص بهداشتي مشاهده شدهدر صورتيكه. كارفرما نوشته شود

. گرددميدر جداول وجود ندارد در اين قسمت ثبت كه

و احتياج به ارائه در مراجع قضايي باشد:���� در صورتيكه فرم توسط افراد آموزش ديده ديگر تكميل گردد،

به،بايستي در قسمت نظريه كارشناس .رسيده باشداي تاييد كارشناس بهداشت حرفه مندرجات فرم

و نام خانوادگيدر نهايت در انتهاي فرم وو امضاي بازديد كننده رسي، تاريخ بازبازديد كننده نام ثبت شده

و امضاء كارفرما يا نمايند تام و نام خانوادگي .االختيار او در فرم بايستي تكميل گردد همچنين نام

"پايان"


