
قوانین عمومی ایمنی برای فضاهای تعمعمعیعر    

نظم و انضباط محیط کار معموالً به دلییی   -1نگهداری:

قرارگیری نامنظم مواد در راه پله ها، سطوح و ... بسیییار 

کم میشود بنابراین رعایت نظم و ترتیب بسیییار ییایی  

تسمه ها می بایست یفاظ گذاری شوند.  -2اهمیت است.

چرخ دنده ها، شفت ها و زنجیرها باید به طور صیحییی  

تجهیرات الکتریکی باید اتصال به زمیین  -3محصور شوند.

کارکنان نباید به منظور تعویض المپ هیا  -4شده باشند.

یا کار با سیم و تجهی ات الکتریکی از نردبان های فیلی ی 

کارکنان هنگام مواجهه با مخاطرات از  -5استفاده نمایند.

ییلل  -6تجهی ات و لباس های یفاظتی استفاده نمایند.

های رنگ و سایر مواد قاب  اشتعال باید در کابینت هیا و 

اتاق های توصیه شده در استانداردها نگهداری و انیبیار 

سوختها و کپسول هایی که یاوی گازهای قابی   -7شوند.

اشتعال می باشند باید به دور از منابع پر یرارت میانینید 

رادیاتورها، لوله های بخار و تابش مستقیم نور نگیه داری 

تجهی اتی که با دی ل و گازویی  کار مییکینینید  -8شوند.

باید به درستی تعمیر و نگه داری شیونید و تینیهیا در 

فضاهایی که دارای تهویه مناسب یا هواکش های مکشیی 

)برای جلوگیری از اف ایش مونوکسیدکربن( می بیاشینید 

 مورد استفاده قرار گیرند.

 

کمالوند روبروی کهری  مجتمع پردیس  -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مرک  آموزشی درمانی روانپی شیکیی  -دانشگاه علوم پ شکی لرستان

 66633413683-85مهر  تلفن: 

 ایمنی جوشکاری   برشکاری

خطرات عمده در حین عملیات جوشکاری   

آتش سوزی به علت باال بودن درجه  -1:برشکاری

شوک  -3دود و اشعه های یاص  از جوشکاری -2یرارت

 ایجاد مشک  بینایی -4الکتریکی

قطعات مورد جوشکاری و همه  -1راه حل های ایمنی:

قسمت های بدنه وسیله انتقال برق باید اتصال زمین 

لباس محافظ جوشکاران شام : دستکش  -2داشته باشند.

مقاوم در برابر آتش، کله، کفش های ایمنی دارای پنجه 

یفاظت شده، پیش بند چرمی، سپر یفاظتی صورت، 

قرار دادن شلینگ های جوشکاری  -3عینک یفاظتی و ...

 -4و برشکاری بین دو پا هنگام کار اکیداً ممنوع است.

سیلندرهای گاز اکسیژن و گاز سوختنی را به طور 

جدگانه و دور از یرارت و نور خورشید و در جای خشک 

دارای تهویه مناسب و مقاوم در برابر آتش نگهداری و 

هنگام جوشکاری یا برش در موقعیتی قرار  -6انبار کنید.

در  -7گیرید که سر شما در معرض جریان فیوم ها نباشد.

صورت یخ زدگی شیر خروجی سیلندر استیلن هیچ گاه 

 توسط شعله آنرا گرم نکنید.

جابه جایی دستگاه ترانس جوش توسط کاب  آن  -8

سیلندرهای گاز را روی زمین  -9اکیداً ممنوع است.

 نغلتانید و آنها را با چرخ دستی مناسب یم  کنید.
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 آموزشی درمانی ر انپزشکی مهر

  احد  آموزش سالمت   احد بهداشت حرفه ای 

 

 ایمنی   سالمت شغلی کادر تأسیسات

 شناسنامه بر شور آموزش به پرسنل

 عنوان: ایمنی   سالمت شغلی کادر تاسیسات 

 تایید کننده: دکتر احد فاضلی)ر انپزشک(

 -تهیه کننده: خدیجه فرضی )سوپر ایزر آموزش سالمت 

 کارشناس بهداشت حرفه ای (

1041041041بازنگری د م:   1041041041تد ین:   



 ایمنی ابزارهای دستی

در  -2نردبان یک طرفه بیش از ده متر ممنوع اسیت. -1

هر زمان تنها یک نفر مجاز به بیاال رفیتین از نیردبیان 

اف ودن ارتفاع نردبان بوسیله قرار دادن جعبیه  -3میباشد.

 -4یا بشکه در زیر پایه ها که این امر ممنوع میییبیاشید.

 گذاشتن نردبانها روی سط  نا پایدار و بی ثبات.

از چکش هایی که ترک خورده یا شکسته و یا   چکش ها:

میله آنها ش  و فرسوده و یا اینکه سر آن لب پیرییدگیی 

دارد استفاده ننمایید. مطمئن باشید که سر چیکیش بیه 

 صورت صحیحی به میله و دسته آن وص  باشد.

سوهان ها بایستی دارای دسته مینیاسیبیی   سوهان ها:

 باشند هرگ  از سوهان به عنوان اهرم استفاده ننمایید.

ستی تی  و دارای قلم )اسکنه(:  لبه این وسیله بای

گوشنه و زوایای مناسبی باشد، اجازه ندهید سر قلیم هیا 

در اثر کار کردن زیاد به صورت قارچی شک  پهن شونید. 

 سعی کنید این وسیله را به طور منظمی تی  کنید.

هرگ  از پیچ گوشتی به عنیوان قیلیم ییا   پیچ گوشتی:

اسکنه استفاده ننمایید، و روی آن چکش نکوبید دسیتیه 

 ترک دار این وسیله خطرناک خواهد بود.

از آچار با فیک هیای پیهین شیده اسیتیفیاده   آچار:

ننمایید.همیشه آچارهایی با سای های مختیلید داشیتیه 

باشید هر گ  دشته آچار را با میله و دیگر وسای  بلنیدتیر 

 نکنید.

 ایمنی صدا در محیط کار

سر و صدا مخلوطی از صوتهای مختلد با طول موج ها و 

شدت های متفاوت که ترکیب مشخص و معینی نداشته 

 و برای دستگاه شنوایی ناخوشایند می باشد.

 اثرات صدا بر انسان

هر چند صداهای خیلی شدید اثرات شنوایی:

میتواند سبب پارگی صماخ یا تخریب دیگر قسمت های 

گوش میشود ولی صدمه به شنوایی می تواند در تراز 

 دسی ب  نی  رخ میدهد. 85-96صوت 

ساعت پس از تماس با صدا  16افت شنوایی موقت ) -1

افت شنوایی دایم )کاشه شنوایی به  -2قاب  برگشت(

 صورت تدریجی بوده(

ر روی اثرات غیر شنوایی صدا: ر اثر ب علوه ب صدا 

دستگاه شنوایی بر روی دیگر اعضاء بدن نی  تأثیرات 

منفی بر جای میگذارد که مهمترین آنها عبارتند از: 

اف ایش تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و اف ایش فشار 

 خون، اثرات روانی، بی دقتی و ...

ستفاده از وسای  ر ش کاهش مواجهه فردی: ا

میباشد شام : انواع پلگ  (P.P.E)یفاظت فردی 

 .(Ear Muff)و گوشی خلبانی  (Ear plug)گوشی 

در زمان کار در محیط موتور راه حل های ایمنی:

خانه، اتاق دی ل ژنراتورها و در زمان استفاده از دستگاه 

های پر سر و صدا مث  سنگ فرز یتماً باید از پلگ 

 استفاده کنید.گوش و یا ایرماف 

کی بین دو ایمنی برق: کتری سی  ال وقتی اختلف پتان

نقطه از بدن ایجاد بطوریکه جریان برق از یک نقطه از 

بدن وارد و از نقطه دیگری خارج شود، یا وقتی بدن 

انسان مدار الکتریکی را بندد یا کام  کند برق گرفتگی 

 رخ می دهد.

ولتاژ جریان، شدت عوامل مؤثر در برق گرفتگی:

جریان، فرکانس یا تواتر جریان و نوع جریان عبوری، 

مسیر عبور جریان و مدت زمان عبور جریان و مقاومت 

کار کردن به تنهایی بر روی  -1نکات ایمنی:بدن.

همیشه باید سیم  -2مدارهای الکتریکی ممنوع می باشد.

استفاده از سیم یا  -3های برق را برقدار فرض نمود.

فل ات دیگر در راه اندازی فیوزهای سوخته اکید ممنوع 

در مواقعی که دست ها خیس و نمناک بوده  -4می باشد.

و یا در اثر زخم خون آلود باشند نباید عملیات برقی 

علوه بر کله و کفش ایمنی استفاده از  -5انجام داد.

دستکش های الستیکی مخصوص برقکاری در ولتاژهای 

در هنگام  -6مختلد و نردبان های هادی اجباری است.

تعمیرات برقی استفاده از زیرپایی الستیکی عایق ال امی 

هنگام  -7متر می باشد.  سانتی 56´56است و مسایت آن 

هرگ   -8تمی  کردن وسای  برقی آنرا از پری  جدا نمایید.

مدارهای الکتریکی با المپ امتحان نشود زیرا در صورت 

 -9ترکیدن المپ عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

استفاده از وسای  برقی فاقد دو شاخه برق بسیار 

یم  وسای  فل ی با  -16خطرناک و یادثه ساز است.

ارتفاع زیاد در زیر و ن دیک شبکه های برق بسیار 

 خطرناک است.
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