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اس . هی تاضذ   2014ّاًی ایوٌی ٍ تْذاضت در سال رٍس جضؼار   "ادٌ از مًاد شیمیایی در حیه کار بُداشت در استف ایمىی ي "

در هحیط ّای  ایي هَادتَلیذ ٍ کارتزد  ، اهزٍسی یک ضزٍرت هحسَب هی گزددسًذگی هذرى در هَاد ضیویایی آًجایی کِ ٍجَد 

در  کارگزی کارگزاى ٍ ساسهاى ّای کارفزهایاى ، ، تالش ّای ّوگاًی کِ در تیي دٍلت ّاتا . اداهِ خَاّذ یافت ّوچٌاى کاری 

کِ تیي فَایذ استفادُ اس تٌحَی  هَاد ضیویایی دست یافت ،در هذیزیت  اقذام هطتزکهی تَاى تِ یک  گیزی است  ضکلحال 

  . ٍردتَجَد آ را  تؼادل هٌاسثیاس سَی دیگز ، آًْا  ٍ کٌتزل اثزات سیاى آٍرری ٍ پیطگی طزفاس یک هَاد ضیویایی 

ایي هَاد هتٌَع  . رٍس تِ رٍس در حال گستزش هی تاضذ ، تیي سًذگی سالن ٍ آسایص هذرى  راتطی تؼٌَاى ٍاد ضیویاییماستفادُ اس 

یی کِ در ادارٍُ ٍ هحصَالت پاک کٌٌذُ تا هی گزدًذ کیفیت تَلیذات غذایی  سثة افشایصکِ اس حطزُ کص ّایی  ،ٍ گستزدُ 

استفادُ اس هَاد  تا ایٌحال. تِ تزقزاری یک سًذگی سالن ٍ تْذاضتی کوک هی کٌٌذ  ّوگی ، هی رًٍذ درهاى تیواری ّا تکار 

تَسط خیلی اس افزاد  ،ضًَذ استاًذاردّای سًذگی هی سایصافهَجة کِ  تَجیِتا ایي  در تسیاری اس فزآیٌذ ّای صٌؼتی ضیویایی

را تزای کٌتزل تواس تا  تالش ّای سیادی ساسهاى ّای کارگزیکارفزهایاى ٍ  لتْا ،دٍ گزچِ کِ . قزار گزفتِ است هَرد اًتقاد 

هاًغ اس اًتطار هَاد ضیویایی در تالش دارًذ تا تا جایی کِ اهکاى دارد  ٍ تکار گزفتِی کار ّای هَاد ضیویایی تَیژُ در هحیط 

.   کار  گزدًذ هحیط 

 

  ؟   می باشدمطرح مًاد شیمیایی اصلی  تُدیدبعىًان  وکاتیچٍ 

 ًظیز سزطاى ّذیذ کٌٌذُ سالهتیتخطزات ، اس  در تز هی گیزًذتسیار ٍسیؼی اس تاثیزات هخزب تالقَُ را  گستزُهَاد ضیویایی 

را  آتشیاى ای کِ حیات گستزدُ ٍ سویخطزات هحیطی ًظیز آلَدگی ّای  ٍ ّوچٌیيخطزات فیشیکی ًظیز اضتؼال پذیزی  گزفتِ تا

اس کٌتزل ًاضی ، هطاتِ  ٍقایغاًفجارات ٍ سایز  تسیاری اس آتص سَسی ّا ،ایي در حالی است کِ .  د هَرد تْذیذ قزار هی دُ

.  ًاهٌاسة خطزات فیشیکی هَاد ضیویایی هی تاضذ 

 



 صًرت گرفتٍ است ؟مًاد شیمیایی  یکپارچٍدر مدیریت تاکىًن پیشرفتی آیا 

تَیژُ در سهیٌِ ایوٌی ٍ تْذاضت حزفِ ای صَرت ػلیزغن ایٌکِ پیطزفت ّای هْوی در ارتثاط تا قَاًیي ٍ هذیزیت هَاد ضیویایی 

ٍ ٌَّس  افتادُاتفاق  ضذیذیحَادث تسیاراد ضیویایی تاکٌَى تا هَارتثاط در . ات تیطتزی ًیاس است تِ اقذام ٌَّس گزفتِ تا ایٌحال

کارگزاى تِ ػٌَاى افزادی کِ هستقیوا در هؼزض .تذتزی تزای اًساى ّا ٍ هحیط سًذگی آًْا ٍجَد دارد ّن احتوال تزٍس حَادث 

در سهیٌِ خطزات تِ کار گواردُ ضًَذ ضوي ایٌکِ اثزات سیاى آٍر هَاد ضیویایی ّستٌذ هی تایستی در هحیطی ایوي ٍ تْذاضتی 

. دادُ ضذُ ٍ در هقاتل ایي ػَاهل هحافظت گزدًذ السم  یّاتِ آًْا آگاّی ٍ آهَسش کار تا هَاد ضیویایی 

 

 آیا ما بسادگی قادر َستیم تا تاثیر مًاد شیمیایی بر ريی سالمت کارگران را ارزیابی کىیم ؟

تا . تسختی اهکاى پذیز است در هحیط ّایی کِ تا ایي هَاد تواس ٍجَد دارد  ات تْذاضتی هَاد ضیویاییتاثیزتؼییي ٍ ارسیاتی 

ثزات سیاى آٍر ا رٍش ّای پیطگیزی اس، ٍجَد دارد ارسیاتی تزکیثات ضیویایی کِ در فزاٍاًی پیذگی ٍ دضَاری ّایی چپیتَجِ تِ 

هَرد تَجِ قزار گزفتِ ٍ ایي سوت کطیذُ هی ضَد کِ تٌْا اثزات سیاى تار هَاد ضیویایی سادُ خَد تِ خَد تِ هَاد ضیویایی 

تا سایز تزکیثات هَجَد در هَاد ضیویایی کِ  ّستینایي اهز سهاًی دضَار تز هی گزدد کِ ها تا ایي حقیقت رٍتزٍ . ارسیاتی گزدد 

 . هحیط کار ًیش هخلَط هی گزدًذ 

تیطتز  هی گیزًذ تِ ّویي جْتهَرد ارسیاتی قزار  آسهایص ضذُ ٍ یا تٌذرت تِ ػٌَاى یک تزکیة ضیویایی ضیویایی هَاد

استاًذارّای تذٍیي ضذُ تٌْا تزای یک تزکیة ضیویایی خاظ در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ یا حاٍی هطکالت ٍ اثزات یک هادُ ضیویایی 

 . سادُ هی تاضٌذ 

حفاظت کاهل ّست قادر تِ  اٍاقؼیت ایي است کِ ٌَّس خیلی اس هَاد ضیویایی ٍجَد دارد کِ تا تَجِ تِ ًَع ًگزضی کِ در هَرد آًِ

تیطتز کارگزاى در هؼزض تزکیثی اس هَاد ضیویایی ّستٌذ تا یک هادُ .کارگزاى در هقاتل خطزات تواس تا آًْا ًوی تاضین 

. ضیویایی سادُ ،تِ ّویي ػلت ایي هَضَع یکی اس چالص ّای تشرگ تزًاهِ ّای کٌتزلی در ارتثاط تا هَاد ضیویایی هی تاضذ 

 سال پیص ٍ 20تزدى ارتثاط تیي تواس تا یک هادُ ضیویایی در  تالش تزای پی ، تِ دلیل کوثَد اطالػات هَجَدػالٍُ تز ایي 

تِ ّویي جْت ًگْذاری هَارد ثثت ضذُ در ارتثاط تا ًتایج تواس تا هَاد . ػوال اهکاى پذیز ًوی تاضذ تزٍس سزطاى در سهاى حال 

. ضیویایی یک ًیاس ضزٍری است کِ تایستی تَسؼِ یاتذ 

 

:  هٌثغ 

ساسهاى تیي الوللی کار :  سایت 

 1393اردیثْطت 
Refrence: 

www.Ilo.org 
International Labour Organization (ILO) 
April2014 

 

 

 



 

Safety and health in the use of chemicals at work 

28 April - World Day for Safety and Health at Work 

 

“Safety and health in the use of chemicals at work“ is the theme for the 2014 World Day 

for Safety and Health at Work. Marking the day, an ILO report shows that while chemicals 

can be useful, necessary steps should be taken to prevent and control potential risks for 

workers, workplaces, communities and the environment. 

 

Why are chemicals important in the workplace and beyond? 

 

Chemicals are key to healthy living and modern convenience. They range from pesticides that improve 

the extent and quality of food production, to pharmaceuticals that cure illnesses, and cleaning products 

that help establish hygienic living conditions. Chemicals are also critical in many industrial processes for 

developing products important to global standards of living.  

However, governments, employers and workers continue to struggle to address controlling exposure to 

these chemicals in the workplace, as well as limiting emissions to the environment 

 

 

What are the main threats created by chemicals? 

 

Chemicals pose a broad range of potential adverse effects, from health hazards such as cancers and 

physical hazards like flammability, to environmental hazards such as widespread contamination and 

toxicity to aquatic life. Many fires, explosions, and other disasters result from inadequate control of 

chemicals’ physical hazards. 

 

Is progress being made for the sound management of chemicals? 

 

Significant progress has been made concerning the regulation and management of chemicals in the field 

of occupational safety and health but more needs to be done. Serious incidents continue to happen and 

there are still negative impacts on both human health and the environment. 

Workers who are directly exposed to hazardous substances should have the right to work in a safe and 

healthy environment and be properly informed, trained and protected.  

 

 



Can we easily evaluate the impact of chemicals on workers’ 

health? 

 

It is difficult to determine the extent of health effects in the workplace related to chemical exposures. 

Because of the complexity of assessing mixtures of chemicals, strategies to prevent harmful exposure 

tend to focus on individual chemical substances. This is further complicated by the fact that these 

substances can also be found combined with mixtures in most workplaces. They are rarely assessed or 

tested in the form of a mixture. Standards for individual chemicals routinely address problems with a 

single chemical. 

 

Still, the reality is that there are so many chemicals to which workers may be exposed that this substance-

by-substance approach will never be able to adequately protect them. Most workers are exposed to 

mixtures, rather than individual chemical substances, therefore the control of mixed exposures is critical 

for an effective protective programme. Furthermore, efforts to establish the connection between an 

exposure to chemicals 20 years ago and a case of cancer today have also been hampered by lack of 

information about the effects of chemical exposures. Record keeping on effects resulting from exposure 

to chemicals also needs to be improved.  
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