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ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 



بهداشت، ایمنی و محیط زیست

.موضـوع بهداشـت، ایمنـی و محیط زیسـت از ابتدای خلقت ضامن بقای بشـر بوده اسـت•
(بهداشـت،)برای مثال، بشـر از آب جوشـیده برای مصارف خوراکی اسـتفاده مینمود •
و( ایمنی)برای گـذر از روی رودخانه هـا پل می سـاخت •
محیط)بـرای دفن و رهاسـازی زباله مکانهایی دور از رودخانه هـا و منابـع آبـی را انتخاب مینمود •

.(زیسـت
کالت امـروزه بـا گسـترش فناوری و اسـتفاده روز افزون از ماشـین در دنیـای صنعتی، حوادث و مشـ•

.  بسـیار زیاد شـده اسـت

شـناخته میشـودHSEبخش بهداشـت، ایمنی و محیط زیسـت که با نام واحـد •
در هـر کارخانه، سـازمان یـا محیط کاری سـعی میکند•
دسـتورالعملها و قوانینـی را تدوین نماید•
کـه هـدف آن بهبـود کیفیت زندگـی و افزایش ایمنـی کارگران، شـاغالن و افراد مرتبط•
.و کاهـش میـزان آسـیب به محیط زیسـت پیرامونی باشـد•



بهداشت، ایمنی و محیط زیست

در زندگی امـروزه هر یک از مـا نیـز موضـوع بهداشـت، ایمنی و محیط زیسـت به صورت هـای •
.گوناگون وجـود دارد

امـروزه از بطریهـای آب معدنـی در مکان هایـی کـه فاقد سیسـتم تصفیـه و تولید آب شـرب•
بهداشـتی وجود ندارد اسـتفاده میشود 

همچنیـن امـروزه از ظـروف سـبز، کـه بـا محیط زیسـت سـازگارند، اسـتفاده میشـود•
و جایگزیـن ظـروف پالسـتیکی شـده اند•
. تـا معایبـی همچون زمـان تجزیـه و ماندگاری بـاال را در محیـط زیسـت نداشـته باشـند•
همچنین مطابـق قوانین سـازمان حفاظت از محیـط زیسـت،•
ـه مجهز بایـد تمـام کارخانجـات به سیسـتم تصفیه فاضـالب و تصفیـه گازهای خروجـی از کارخان•

. باشـند



مخاطرات شغلی

در شکل زیر چه مخاطراتی برای کارگران وجود دارد؟•



مخاطرات شغلی

اگرچـه از ابتـدای تاریـخ بشـر، ارتباط بین شـغل و سـالمت شـاغل شـناخته شـده بود•
.ـتامـا در قدیـم بـرای حفاظـت نیـروی کار در مقابـل خطرات شـغلی اقدام کافـی صورت نمیگرف•
بـه طـور مثـال در قدیم حکومتهـا هیچ گونـه توجهی بـه وضعیت محیط کار نداشـتند•
و در بسـیاری از مـوارد از زندانیـان و بـردگان در کارهـای سـخت، ماننـد•
اسـتخراج معادن طا و سـرب،•
. اسـتفاده می کردند... سـاخت قصرها و•
با گذشـت زمان شـرایط حاکـم بـر کار تغییـر نمـود•
و افـراد بـرای حفاظت از خـود چاره اندیشـی کردند•
.و حکومتهـا و کارفرمایـان نیـز در صـدد حفـظ و تأمین سـالمت نیـروی کار برآمدند•
از مخاطرات وجود دارند که میتوانند آسـیب برسـانندطیـف گسـترده ای در محیـط کار، •
.و اثرات سـوء بهداشـتی داشـته باشـند•
در صورت کنترل نشـدن آنها، شـاهد آسیب رسانی به فرد •
.  و کاهش سـطح سـالمتی جسـمی، روانـی و اجتماعـی وی خواهیم بود•



مخاطرات محیط کار



مخاطرات موجود در یک آشپزخانه



فعالیت کالسی



فعالیت کالسی





تحقیق







عالئم ایمنی در محیط کار

.ـتبرخـی از صنایـع، بسـیار بزرگ انـد و بـه همـان نسـبت تنـوع خطـرات آنهـا نیز بیشـتر اس•

ـنا در صنایـع بـزرگ تقریباً غیـر ممکن اسـت کـه همه کارکنـان، تمامـی خطرات و محـل آنهـا آش•
.شـوند

.از طرف دیگـر کارگـران و کارکنـان ممکن اسـت از واحدی به واحـد دیگـر منتقـل شـوند•

.و فرصت کافی بـرای شناسـایی خطرات محیـط کاری خود نداشـته باشـند•

در ایـن صـورت، با نصب عالیم ایمنـی در محیط کار، میتـوان کارکنان را از خطـرات احتمالـی•
.  سـریعتر مطلع سـاخت

تابلوهای ایمنی با رنگهای مختلف بیانگر معانی گوناگونی در محیط کار میباشند •



عالئم ایمنی در محیط کار


