
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و دستورالعمل های مربوطه  کتابچه لوازم حفاظت فردی
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 کارشناس بهداشت حرفه ای
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ست معقولترین وآخرین با توجه به اینکه فرایندهاي تولید و تغییر و تبدیل وسایل وماشین آالت موجود  سیارمشکل ا غالبا امکان پذیرنبوده ویا ب

ــ  باشد ــی مـ ــردي مناسـ متاسفانه کارکنان اغلی به علت عدم آموزش .حریف جهت مقابله با مخاطرات محیط کاراستفاده ازوسایل حفاظت فـ

سته و ر سایل حفاظت فردي ، آنها را از خود جدا دان ستفاده از و صحیح درارتباط باا سایل حفاظت فردي از .د میکنند کاف  و ستفاده از و گاه  ا

به  کارآی  و توانای  نیروي کار و ســـرعت در کوتاه مدت م  کاهد و بدین لحاب با وجود اط ا از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارکنان

ـــی از این وسایل گاه  آموزش هاي مداوم ، آگاه  هاي مرتی اقدامات تشویق  و  .سخت  از آنها استفاده م  کنند  تنبیه  براي استفاده مرتـ

سپس بعنوان .ضرورت م  یابد  صورت میگیرد و  س  و مدیریت   شهاي مهند شود که کنترل عوامل زیان آور در محیط کار اول با رو تاکید می

ــار ضرورت د.مکمل از این وسایل استفاده میشود  ــیط کـ مث ً شناخت اشیائ  که از باال .ارد براي استفاده از وسایل حفاظت  خطرات بالقوه محـ

ــوت، گردوغبار، بیوآیروسل و  ــا، صـ ــور، گرمـ ــابن نـ و پس از اعمال روشهاي مدیریت  و مهندس  ...سقوط میکنند، مایعات شیمیای  مضر، منـ

 .  ،استفاده از وسایل حفاظت  در دستور کار قرار میگیرد 

  

  :منظور بکار می روند 3این لوازم جهت رسیدن به  (Personal Protective Equipment)لوازم حفاظت فردی 

  .بعنوان اقدام اساس  ایمن  بروي محیط و پیرامون نیروي کار و آنچه که در اختیار دارد -1

  .بعنوان ابزار کار تلق  شده که بدون آن پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است -2

شکل و یا -3 س  ایمن  م سا شرایط  که اقدام ا شرایط ایمن  براي افراد در  صورت تنها امکان تامین  شد در این  محتاج زمان م  با

 .  بطور موقت خواهد بود

  

:Personal Protective Equipment (PPE):وسایل حفاظت فردی 

OSHA )این تجهیزات باید بر . تاکید دارد که افراد در محل کار با لوازم حفاظت فردي تجهیز شـوند )انجمن ایمن  و بهداشـت حرفه اي آمریکا

ستاندارد  ساس ا شد OSHAا سی با سمت های  از بدن که نیاز به حفاظت دارند و کار انجام میدهند منا سایل حفاظت .و براي ق انواا مختلف و

 ...  فردي وجود دارند مانند دستکش ، ماسک، گوش  و

سی با نوا کاربرد سهاي حفاظت  باید با طراح  هاي متنا صحیح نگهداري  تمام تجهیزات و لبا شیوه  شت  و به  شرایط بهدا شده و در  ، تولید 

  .ها در هنگام انتخاب آنها ، باید سایز مناسی با فرد انتخاب گردد تا استفاده از آنها به راحت  صورت پذیرد  PPEبه دلیل تنوا سایز. شوند



 

  

 

  بیمارستان در فردی حفاظت وسایل از ایمن استفاده دستورالعمل

  

 استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردي با توجه به نوا مراقبت 

  

  دامنه کاربرد

 کلیه واحدهاي درمان ، پاراکلینیک ، درمانگاه تخصص  ، دفن پسماند و رختشویخانه 

سط کلیه کارکنان درمان   سنل خدمات  ) موارد ذیل تو ش  و اتاق عمل، پر سین هاي بیهو ستاران، ماماها، تکن شکان ، پر الزم االجراء م  پز

 .  باشد

کار جام  ـــیوه ان ـــود)ش جام ش ـــ  ان چه کس ـــط  چه محل  وتوس مان ،در چه ز عالیت ،در  یاط - ( چه ف احت

   (Contact P)تماس 

براي جلوگیري از انتقال ارگانیســه هاي مهه از لحاب همه گیرشــناســ  که مربوط به بیماران کلونیزه یا دچارعفونت بوده و از طری  تماس - 

 .  انتقال م  یابند ( تماس با اشیا و وسایل یاسطوح آلوده محیط بیمار ) یا تماس غیرمستقیه ( لمس کردن بیمار ) مستقیه

 

  

  

   

 

 انواع وسایل 

  

  

سک  سک جراح ، ما ضد اب ، ما صرف ، گان  صورت ، محافظ پاها 95Nگان پارچه اي یا یکبار م شیلد محافظت   شه ،  )  ، عینک محافظ چ

 (  چکمه یا روکفش 

 . مکان مشخص و مناسی جهت نگهداري وسایل محافظت  به طوري که پرسنل دسترس  آسان به آن داشته باشند

دن صحیح وسایل حفاظت فردي سطل زباله مخصوص زباله عفون  مکان مناسی براي پوشیدن و خارج نمو

 جهت دفن وسایل حفاظت  آلوده 

 و وســایل کمک آموزشــ  مانند  وجود شــخص و یا اشــخاصــ  جهت آموزش نحوه اســتفاده ایمن از وســایل حفاظت فردي

 پوسترها ، پمفلتها و یا جزوات آموزش  مناسی 

  

   کارکنان مرتبط

  

 کلیه کارکنان درمان  شاغل در بخشهاي درمان اعه از پزشک ،پرستار، ماما، تکنسین هاي اتاق عمل و بیهوش ، خدمات - 

 کلیه پرسنل شاغل در بخشهاي پاراکلینیک مثل آزمایشگاه و رادیولوژي - 



 

  

 کارکنان شاغل در واحد امحاء زباله - 

  

 

 بخش های درمانی 

ستمهاي درمان  در  سی شیلد محافظ، براي محافظت از کارکنان  ش ، عینک یا  سک، ک ه، روکف ستکش، ما سایل حفاظت فردي اعه از گان، د و

  : برخ  از قوانین مربوط به وسایل حفاظت فردي در بیمارستانها به شرح ذیل است  .برابر مواجهات شغل  طراح  شده اند 

   .ن و سایر ترشحات بدن وجود دارد، باید از وسایل حفاظت فردي استفاده کردهر زمان که احتمال تماس با خو -

 . هنگام خارج کردن وسایل حفاظت فردي از آلودگ  پوست و لباسهاي خود جلوگیري کنید -

سته یا با محلول هندراب الکل  هند - ش ستهارا سایل حفاظت فردي را خارج کرده ، دور بیندازید و د  .راب کنیدقبل ازترک اتاق بیمار، و

   .را زمان  خارج کنید که از اتاق ایزوله هوابرد خارج شده و از بسته بودن درب اتاق بیمار اطمینان حاصل کرده اید  N95 ماسک 

در صــورت تماس مســتقیه با بیمار و احتمال مواجهه با خون، مایعات بدن، ترشــحات یا مواد دفع  بیمار بنا به نوا  :اســتفاده از گان  -

  .اید از گان استفاده شودپروسیجر ب

  .از گان استفاده مجدد نشود ، حت  براي تماسهاي مکرر با یک بیمار -

  .طب  احتیاطات استاندارد، هنگام عطسه و سرفه بین  و دهان خود را با دستمال بپوشانید  -

شا - شه و تمام بدن پو شحات وجود دارد باید بین ، دهان و چ شیدن خون و تر صورت  که امکان پا شود در  سک، حفاب (نده  گان، ما

 ) چشه یا شیلد صورت

  .در زمان کارگذاري کاتترهاي عروق  مرکزي، استفاده از دستکش استریل، ک ه، ماسک، عینک، گان و شان پرفوره الزام  است -

 : ترتیی پوشیدن وسایل حفاظت فردي در زمان کارگذاري کاتترهاي عروق  مرکزي یا سایر اقدامات تهاجم  پرخطر -

  .دستکش استریل←محافظ چشه یا صورت←ک ه←ماسک←گان←رعایت بهداشت دست 

  

 : ترتیی خارج کردن وسایل حفاظت فردي در زمان کارگذاري کاتترهاي عروق  مرکزي یا سایر اقدامات تهاجم  پرخطر -

بهداشت دستها ←دستکش و گان :بهداشت دستها و یا ←ماسک ←گان ←ک ه ←محافظ چشه یا صورت←بهداشت دستها ←دستکش

  .بهداشت دستها←ماسک ←ک ه←محافظ چشه یا صورت←

  

اما براي کارگذاري کاتترهاي عروق  مرکزي .کاف  اســت  )و نه اســتریل)براي کارگذاري کاتترهاي محیط  پوشــیدن دســتکش تمیز -

  .پوشیدن دستکش استریل ضروري است

ست  - شده ا ستبند و حلقه هاي داراي جواهرات در بخش ممنوا اع م  ساعت مچ  ، د شیدن  شورها پو سیاري از ک ست .در ب بدیه  ا

  .استفاده هر چه کمتر از این موارد در پیشگیري از عفونت بین کارکنان و بیماران بسیار موثر است

سی درهرموقعیت  که احتمال تماس باخون ، مای - ستکش منا شیدن د شحات بدن بیمار به جزعرق وجود دارد پو صرف (عات بدن وتر

دست .پوشیدن دستکش جایگزین بهداشت دست نمیشود .الزام  است ) نظرازاینکه ترشحات خون  باشند یانه وپوست کارکنان ساله باشد یا نه 



 

  

اشته و ارگانیسمها ازسوراخ هاي آن ممکن است هنگام خارج کردن دستکش آلوده شود،همچنین دستکش ممکن است سوراخ هاي بسیار ریز د

  .عبورکنند

سل تولید میکنند  - سیون (در زمان انجام مراقبتهای  که ائرو ساکشن راههاي تنفس  و انتوبا سی ) برونکوسکوپ ،  سک منا طب  (از ما

 .  به همراه عینک محافظ استفاده کنید)وضعیت بیمار و نوا ایزوالسیون

  .دست و هندراب در تمام واحدهاي سرپای  و بستري بیمارستان تعبیه شودوسایل و تجهیزات مربوط به شستشوي -

 در فصول  که عفونتهاي تنفس  شاین است ماسک در اختیار بیماران قرار داده و آنها را تشوی  کنید تا حت  المقدورحدود یک متر از سایرین-

   .فاصله بگیرند

ـــتان که ع یه تنفســـ  دارند - در تریاژ، بخش ها، اتاق انتظار درمانگاهها و مطی (اطمینان حاصـــل کنید که افراد مراجعه کننده به بیمارس

  :موارد زیر را رعایت میکنند)پزشکان 

در صورت  که دست .د از دستمال بهداشت  استفاده و سپس آن را دور میاندازن.هنگام عطسه و سرفه دهان و بین  خود را میپوشانند  -

 با ترشحات تنفس  آلوده شده بهداشت دست را رعایت میکنند  

 

 

 :   دستکش

سایل -  ساله ، و ست نا شاهاي مخاط  ،پو شحات و مواد دفع  بدن بیمار ، مایعات بدن بیمار ، غ تمام کارکنان هنگام مراقبت در مواجهه با تر

 .  ده م  بایست از دستکش التکس با سایز مناسی استفاده کنندنوک تیز و وسایل آلو

 .  از یک جفت دستکش تنها براي یک بیمار استفاده شود و از استفاده مشترک براي چند بیمار پرهیز شود- 

 . از شستشوي و ضدعفون  دستکش براي استفاده ي مجدد اجتناب شود- 

 . شودقبل و بعد از استفاده ي دستکش دست ها شسته - 

 . در طول استفاده از دستکش در صورت آلودگ  زیاد یا پارگ  ، دستکش تعویض شود- 

 . در جراح  هاي طوالن  و پرخطر دو جفت دستکش پوشیده شود- 

سایر مکان ها جدا -  ستکش آلوده در  شود و از تردد با د سایل لمس ن سطوح محیط  و و سایر  ستکش آلوده  در طول مراقبت از بیمار با د

 . خودداري شود

 . اگر براي یک بیمار کارهاي مختلف و اقدامات تهاجم  صورت م  گیرد، دستکش ها باید در فواصل انجام این امورتعویض گردد- 

 . از نظر ترتیی پوشیدن، دستکش اولین وسیله ي حفاظت شخص  است که باید پوشیده شود و آخرین وسیله اي استکه باید خارج شود- 

  

 : پوشیدن دستکش استریلنحوه 



 

  

 
 

 

  : نحوه خارج کردن دستکش

 با دست چپ لبه دستکش دست راست را گرفته به طوري که دستکش شما با مچ دست برخورد نکند آنرا ازدست خارج کنید .1 

 . انگشتان دست راست را در داخل دستکش دست چپ فرو برده و آنرا به سمت بیرون خارج کنید.2

 .  دست خارج نمائید و به شیوه صحیح دفن نماییددستکش را از .3 



 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

   گان

تمام کارکنان درمان  و خدمات  براي حفاظت از پوست و جلوگیري از آلوده شدن لباس ط  انجام پروسیجرهای  که احتمال پاشیدن خون - 

 .  یا ترشحات وجود دارد باید از گان تمیز استفاده کنند

 .  شستشو یا یکبار مصرف باشد و با آستین بلند و مچ دار باشدگان باید یا قابل - 

 (.  یقه هفت یا یقه باز نباشد) گان باید یقه بسته باشد - 

  

 . در غیر این صورت باید پیش بند پ ستیک  روي آن پوشیده شود.در خونریزي هاي وسین و ایزوله ها گان م  بایست ضد آب باشد - 

 .  هده گان باید ب فاصله تعویض گردددر صورت آلودگ  قابل مشا- 

 .  از یک گان فقط م  توان براي مراقبت از یک بیمار استفاده کرد- 

 

 :  روپوش بلند

 .  از روپوش بلند آستین دار ضد آب در انجام مراقبت از بیمار باید استفاده کنید- 

 از یک روپوش یا گان فقط براي یک بیمار استفاده کنید - 

 .  آلودگ  گان را تعویض کنیددر صورت - 

 

   : نحوه پوشیدن گان

 بندهاي گان در پشت بدن بسته شده و در صورت استفاده از دستکش آستین مچ زیر دستکش قرار گیرد - 

  

  

  
  

  

   : نحوه ی خارج کردن گان

 .  گره ها را باز کنید- 



 

  

 . گردن به پائین بکشید یک دست خود را به قسمت داخل  گان برده و انرا از ناحیه شانه و- 

 . در حین در آوردن گان آنرا وارونه کنید به نحوي که بخش داخل  آن رو به خارج قرار گیرد- 

 گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آنرا به داخل سطل زباله بیاندازید - 

  

 . 

  
  

 

 

  عینک و محافظ صورت

احتمال پاشیده شدن ترشحات به چشه و صورت در حین مراقبت وجود دارد باید از  در بیماران با ایزوالسیون تماس  و همچنین زمان  که

 . عینک و محافظ صورت استفاده شود

  
  

  

 .  حین مراقبت از بیمار از عینک محافظ و یا محافظ صورت در فاصله ي کمتر از دومتر استفاده کنید- 

 .  انه استفاده کنیدمحافظ صورت یا عینک محافظ چشه را به صورت فردي و جداگ- 

 .  عینک محافظ را طوري بپوشید که چشه و اطراف چشه را کام  بپوشاند- 



 

  

  
  

  

 .  در پایان کار حتما عینک را تمیز و ضدعفون  کنید

در صورت موجود نبودن عینک به تعداد کاف  باید از آلودگ  زدای  و تمیز کردن آن ب فاصله بعد از استفاده مطمئن شوید - 

 .  قبل از هر بار استفاده توسط کارکنان نیز باید تمیز و ضدعفون  گرددو 

  

  

  

  (Airborne Precautions )احتیاط های هوایی 

 میکرون یا ذرات 5 احتیاط هوای  براي جلوگیري از انتقال بیماري های  که از طری  هستة قطرات با اندازة کوچکتر از 

 .  بیماري های  که رعایت احتیاط هوای  براي آنها ضرورت دارد. رود گرد و غبار حاوي عامل عفون  بکار م 

 

  :ماسک جراحینحوه پوشیدن 

 .  را روي دهان و بین  و چانه قرار دهید ماسک1. 

 .  باالی  ماسک را روي قسمت باالي بین  تنظیه کنید لبه 2. 

 .  ماسک را از پشت سر ببندید بند هاي 3. 

 را تنظیه و محکه کنید   ماسک4. 

  

 

 

   N95 :ماسک تنفسی

  

  



 

  

 
 

 . این ماسک مانن از استنشاق و بلن ذرات کوچکتر از یک میکرون م  شود

 :  هنگام استفاده از ماسک رعایت موارد ذیل براي تمام  کارکنان الزام  است

 . بین  و چانه را بپوشانیدماسک باید روي دهان ، - 

قسمت پشت یا خارج  ماسک را در کف دست قرار داده، بصورت  که نوک قسمت بین  در نوک انگشتان شما قرار گیرد و بندهاي ماسک - 

 ماسک تنفس  را زیر چانه خود قرار دهید - بصورت آزاد درزیر دست شما آویزان باشد 

ست  که آزاد -  سک را با د شید بند باالی  ما سر خود بک شت  ست به باال و پ شیده ونزدیک گردن و زیر .ا سک را نیز به باال ک بند پایین  ما

 .   گوش قرار دهید

 انگشتان دو دست را روي فلز قسمت بین  قرار دهید قسمت بین  را روي بین  خود قالی دهید - 

ستفاده از دوانگشت هر دو دست ها )  شار دادن قسمت بین  با ( با ا ستفاده از یک دست ، منجر به کاهش موثر بودن قالی دهیروي بین  ف ا

 .  م  گردد

 (  مراقی باشید موقعیت ماسک را خراب نکنید) قسمت جلوي ماسک را با هر دو دست بپوشانید - 

  :  کنترل نشت  مثبت

 . نشت ماسک است فشار مثبت در داخل ماسک برابر با عدم( انجام سرین بازدم ) بسرعت هوا را بیرون دهید - 

مراحل را مجددا تکرار کنید .اگر نشت  وجود داشته باشد موقعیت ماسک را تنظیه کنید و یا بندها را بکشید و نشت  را مجددا کنترل کنید- 

 .  تا زمان  که ماسک تنفس  بطور مناسی ایمن  ایجاد کند

 :  کنترل نشت  مثبت

نشت  منجر با .جود نداشته باشد ، فشار منف  باعث چسبیدن ماسک به صورت م  شود اگر نشت  و( دم عمی  ) بطور عمی  نفس بکشید - 

 .  از دست دادن فشار منف  در ماسک شده و باعث ورود هوا از طری  منافذ نشت  م  گردد

 .  از یک ماسک فقط براي یک بیمار استفاده کنید- 

 .  در صورت  که ماسک خیس یا مرطوب شود ، باید تعویض گردد- 

 . از آویزان نمودن ماسک به گردن اجتناب کنید- 

 .  پس از استفاده از ماسک دست ها را شسته و ماسک را معدوم کنید- 

 .  ساعت استفاده تعویض کنید 8را پس از  95Nماسک - 



 

  

 
  

  

  

  

  



 

  

 

  

  



 

  

 

 واحد شوک: لیست وسایل حفاظت فردی

صورت   شیلد  سک جراح   -عینک حفاظت  یا  ستریل   -لباس فرم  --ما ضدآب  -گان ا سته  _گان  پیش بند   _کفش جلوب

  دستکش التکس  - 2FFPیا    95N ماسک  -سربند مناسی یا ک ه _ضد آب 
اتــاق  

 شوک

  

 

  _دستکش التکس  - 2FFPیا    95N ماسک  - چکمه-دستکش الستیک   -لباس فرم  -عینک حفاظت  یا شیلد صورت 

 

 خدمات

 
 دستکش الستیک   -دستکش التکس  - 2FFPیا    95N ماسک  -ماسک جراح   -عینک حفاظت  یا شیلد صورت  

 پیش بند ضد آب    _چکمه  _گان ضدآب   -لباس فرم  -کار 

ســت    

 شور

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 تاسیسات 

از شرایط . این لباسها سال  دو دست توسط کارفرما تهیه و به کارگر داده میشود. لباسهاي کار نه از جهت ایمن  که براي بهداشت کارگر هستند

 لباس کار که به اندازه و سایز مناسی کارگر بوده و قسمت آزاد نداشته و لبه هاي شلوار آن دوبله باشد 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 انواع گوشی حفاظتی:

حفاظت از سیسته شنوای  و جلوگیري از افت شنوای  باید از گوش  هاي ایمن  در مشاغل مواجه با سرو صداي باالتر از حد مجاز ، افراد جهت 

 :  این گوشیها به دو صورت کل  موجود میباشند.استفاده کنند

 ear muff (1 (روگوش ) 

 ear plug (2(توگوش ) 

 :  هر کدام از گوش ها داراي مزایا ومعایب  به شرح زیر هستند

فرکانس باال راکاهش اما در حد مکالمه را تغییر نمیدهند، اما در محیط هاي گرم اســتفاده از آنها مشــکل روگوشــ  ها ســنگین، آســان ، -1 

 . است

 .  توگوشیها سبک، ارزان، اما باعث عفونت گوش وحساست م  شوند-2 

ش   ها حدود –  ست که تو گو شتر از تو  22-۰3این در حالت  ا ش  ها بی صوت رو گو شدت  صدا را دارند وحت  کاهش تراز  سیبل کاهش  د

 .   گوش  هاست

 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

  

 

 آشپزخانه 

سی  شپزخانه حتما از لباس کار منا شد)کارکنان آ سرین االشتعال نبا شد ،  شاد نبا شد ، گ ستفاده نمایند )ضخیه نبا ست کفش آن ها از .ا الزم ا

کارگران  که وظیفه تکه تکه کردن گوشت را دارند .نوع  باشد که ضمن محافظت پا از آب و رطوبت خطر لغزش و سر خوردن را نیز ازبین ببرد 

 .  متصدي سردخانه باید داراي لباس مخصوص ورود به سردخانه باشد. باید داراي دستکش توري سیم  باشند 

  

 

کارکنان داروخانه نیز به دلیل مواجهه مســتقیه با بیماران و همراهان وي الزم اســت حین کار از لوازم حفاظت فردي مورد نیاز داروخانه :

  فرم لباس–دستکش -کفش مناسی و راحت-ماسک تنفس : این لوازم عبارتند از.استفاده نمایند

ست : ستادن هاي  حرا ستگان وي ، ای شونت و درگیري با بیمار و ب ستقیه آفتاب ، خ ضاي باز زیر نور م ست به دلیل کار در ف سنل حرا پر

ک ه لبه دار و مانند:م  بایست با تجهیزات حفاظت فردي مناسی حین کار از بروز بیماري هاي شغل  جلوگیري نمایند که طوالن  مدت 

 اسک و لباس فرم م-کفش مناسی و راحت-آفتاب گیر

 

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 

 

 رختشور خانه:

 .  یک  از بخش هاي مهه بیمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادي دارد و باید افراد دوره دیده در این قسمت کار کنند

   رختشور خانه:شرح وظایف کارکنان 

سه وپارچه هاي مختلف - 1 شوی  ، تنظیف ولکه گیري الب شک  شوی  ،خ شلوار ، ک ه ، روپوش ،ملحفه ،پرده ،پتو و انواا پارچه هاي آب نظیر ،

  قواره اي اعه از ضخیه ویا ظریف با ماشین هاي خود کار ونیمه خود کار نظیر خشک شوی  ،رختشوی 

  شستشو و ضد عفون  نمودن البسه وپارچه هاي مخصوص- 2

  کش  البسه با اتوپرس اتو- 3

  وشدهتبندي البسه وپارچه هاي شسته وا جمن آوري وتا کردن وبسته- 4

  و کش تتنظیف ونگهداري تجهیزات و وسایل ولوازم رختشوي وا- 2

  درخواست و دریافت وسایل ولوازم مورد نیاز- ۶

  انجام سایر امور مربوطه- ۷

     دستکش و عینک محافظو پیشبند، ) روپوش وشلوار با رنگ روشن(چکمه، ماسک، لباس مخصوص: وسایل حفاظت فردي مورد نیاز

ستفاده گردد ضد آب و چکمه ا شبند  شد باید از پی شته با سایر آلودگ  ها وجود دا صورت  که احتمال آلودگ  با خون یا    در

  پوشیدن دمپای  سفید وتمیز در قسمت تمیز واحد

  پوشیدن چکمه در قسمت آلوده •

 

 



 

  

 

 

 

 

 آزمایشگاه 

   .همه کارکنان آزمایشگاه در محیط انجام کار فن  باید روپوش سفید به تن داشته باشند -1

شگاه در  -2 سط پیپت ، در آزمای شت مایعات تو سایل کمک  جهت بردا سک ، و و ستکش التکس ، ما سایل حفاظت فردي اولیه مانند د باید و

   .دسترس بوده و مورد استفاده قرار گیرد

 

  :واحد رختشور خانه  لوازم حفاظت فردی

 پیشگیري از صدمات تنفس  

: ffp2 ماسک 

ـــید ، اپیدم  بیماري هاي  ـــرایط تماس با بخارات ، اس کاربرد در ش

   ...خاص ،سل و
    

پیشگیري از پاشش ح ل 

 کاربرد در مواقن کار با ح ل ها و... :عینک  ها و مواد به چشه 
    

 پیشگیري از پاشش

 روي لباس مواد

  

 کاربرد در طول فرآیند کار :پیشبند 

   

پیشگیري از تماس 

پوست  دست با مواد 

 شوینده 

  

 ر طول فرآیند کار دکاربرد :دستکش الستیک  

    

پیشگیري از آسیی به 

 گوش و ایجاد 

افت شنوای  در صورت 

 58صداي بیش از 

 دسیبل 

 کاربرد در طول فرآیند :ایر ماف یا ایرپ ک
 



 

  

وســایل حفاظت فردي مانند عینک ایمن  ، حفاط صــورت ، گان و تجهیزات  مانند دوش اضــظراري و دســتگاه چشــه شــوی  باید در  ســایر-3 

   .آزمایشگاه وجود داشته و در موارد ضروري در دسترس کارکنان باشد

   .کارکنان باید با روش صحیح شستشو دست آشنا بوده و آن را بکار ببندند-4

کارکنان مسئول شستشو در آزمایشگاه هنگام کار باید از دستکش ضخیه، پیش بند و ماسک استفاده نموده و هنگام برس زدن لوله ها حتما -5 

 . از عینک استفاده نمایند 

  

   آزمایشگاه :وسایل حفاظت فردی
 

صورت /عینک محافظ  ستکش التکس –شیلد  صرف  -د سک یکبار م لباس فرم  -ما

  کفش جلوبسته قابل شستشو –مخصوص آزمایشگاه 
  میکروب شناسی

   نمونه گیری   لباس فرم مخصوص آزمایشگاه –دستکش التکس  –شیلد صورت  /عینک محافظ 

صورت  /عینک محافظ  ستکش التکس –شیلد  صرف  –د سک یکبار م   -ما

  کفش جلوبسته قابل شستشو –لباس فرم مخصوص آزمایشگاه 
  ولوله شوئی خدمات

ماسک فیلتر دار مخصوص گاز ها  –دستکش التکس –شیلد صورت /عینک محافظ 

ک ه یکبار –کفش جلوبســته قابل شــســتشــو  –لباس فرم مخصــوص آزمایشــگاه  -

  مصرف

   پاتولوژی

   

   سایر قسمتها  ماسک یکبار مصرف استاندارد –دستکش التکس  –لباس فرم مخصوص آزمایشگاه 

  

  

  



 

  

 

 

 

  



 

  

  

  CSR 

ــارح ـــوینــده هــا -مــل ب ــــدعفون  کننــده هــا و ش ــــدا -ض ـــروص ـــقوط -لیز خوردن -بریــدگ  -س عوامــل  -س

 هنگام خروج از واحد کلیه پرسنل بایست  کفش ولباس خود را تعویض نمایند .)باکتري،ویروس،انگل(بیولوژیک 

 

 CSRلوازم حفاظت فردی واحد 

 پیشگیري از صدمات تنفس  

:ffp2 ماسک 

ـــید ،  کاربرد در ـــرایط تماس با بخارات ، اس ش

  اپیدم  بیماري هاي خاص ،سل و
    

 پیشگیري از پاشش مواد روي لباس 

کاربرد در طول :گان و ک ه یک بار مصرف 

  فرآیند کار

    

 پیشگیري از تماس پوست  دست با مواد شوینده 

   حین کار با اتوک و:دستکش نسوز 

    

 پیشگیري از عفونت 

کاربرد در طول :روکفش  یا کفش مخصوص

   فرآیند

 

  

  

 

 

    :رادیولوژی 

خطرات میتواند حت  با نگهداري مناسی تجهیزات .و ایزوتوپ هاي رادیواکتیو هستند xپرسنل این واحد به طور بالقوه در معرض تشعشن اشعه 

ست کار یا بیماري هاي عفون  انتقال  از بیماران شیوه هاي نادر ش  از  شد نا ست در معرض تماس با مواد .با سین هاي رادیولوژي ممکن ا تکن

 مانند: شیمیای  خطرناک باشند



 

  

نور نامناســی ، برق گرفتگ  و شــوک الکتریک  ، افتادن ، لیز خوردن ، ســقوط اشــیا و اتفاقات  از این  پرتوهاي یونیزانبطور کل   در این بخش 

آلرژي به مواد شــوینده و ضــدعفون  کننده ها مخاطرات بیولوژیک پاتوژن هاي منتقله از راه .مایدقبیل نیز میتواند کارکنان این بخش را تهدید ن

 کرونا -همه گیري بیماري های  نظیر آنفوالنزا . خون مثل باکتري ، ویروس و انگل که باعث ایجاد بیماري هاي عفون  میشود

 لوازم حفاظت فردی واحد رادیولوژی

 پیشگیري از صدمات تنفس  
:ffp2 ماسک 

 کاربرد در شرایط تماس با مواد شوینده و 

   ضدعفون  کننده ها
    

 پیشگیري از پاشش مواد روي لباس 

  کاربرد در طول فرآیند کار:روپوش و ک ه 

    

 پیشگیري از تماس پوست  دست با مواد 
   کاربرد در طول فرآیند کار:دستکش  

    

 پیشگیري از پرتوگیري اندام هاي بدن 
   کاربرد در طول فرآیند کار:روپوش سرب 

 

 پیشگیري از پرتوگیري قده تیروئید 
   کاربرد در طول فرآیند کار:تیروئید بند 

      

 پیشگیري از پرتوگیري اندام هاي جنس  
   کاربرد در طول فرآیند کار:گناد 

    

 پیشگیري از پرتوگیري چشه 
   کاربرد در طول فرآیند کار:عینک سرب  

      

 پیشگیري از پرتوگیري اندام هاي بدن 
  کاربرد در طول فرآیند کار:پاراوان سرب 

    

    



 

  

 

 پسماند 

ـــرد  در برنامه مدیریت پسماند پزشک ، حفاظت از بهداشت و ایمن  کادر خدمات  و کارگران شاغل در مدیریت پسماند باید مورد توجه قرار گیـ

ـام فعالیتهاي کارگران ارزیاب  خطر شده و اقدامات حفاظت  الزم براي کاهش تماس با . ـد تم ـسماند بای ـدیریت پ ـراي م ـزي ب ـه ری در برنام

  .  خطـرزا در محدوده ایمن در نظر گرفته شود عوامل

کادر خدمات  و کارگران شاغل در مدیریت پسماند پزشک  در زمان شستشوي سطوح و تأسیسات و جابجای  و جمن آوري پسماند در معرض 

مرتی دستها با آب گرم و صابون  تماس با میکروارگانیسه هاي بیماریزا و مواد خطرناک قرار دارند ، بنابراین رعایت بهداشت فردي و شستشوي

   . اهمیت زیادي در حفظ س مت  آنها خواهد داشت

 
 لوازم حفاظت فردی واحد پسماند

 پیشگیري از استنشاق مواد مخاطره آمیز 

  :ffp2ماسک کارتریج دار یا 

ید ، کاربرد در شرایط تماس با بخارات ، اس

  اپیدم  بیماري هاي خاص ،سل 

 پیشگیري از پاشش ذرات و مواد به چشه 
 ...  کاربرد در مواقن کار با ح ل ها و:عینک 

    

 پیشگیري از پاشش مواد روي لباس 

  

   کاربرد در طول فرآیند کار:لباس کار 

    

 پیشگیري از تماس پوست  دست با آلودگ  ها 

  

ضخیه و مقاوم  ستکش  کاربرد در طول :د

  فرآیند کار

    

     پیش بند  پیشگیري از احتمال پاشیدن و یا آلودگ  با ترشحات 

     چکمه   پیشگیري از آلودگ  ، پراکنده شدن ضایعات 

  

  



 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

دکتر (کتاب وسایل حفاظت فردی -دستوالعمل و الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه -دستورالعمل کنترل عفونت:منابع 

 )ترجمه نگار درویش زاده(انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت ،اصول ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان ها  )ایرج محمدفام

سایت مرکز سالمت محیط و  -ها و مراکز بهداشتی درمانی  بیمارستانکتابچه های ایمنی و سالمت شغلی -سایت های معتبر

 کار


