


الزامات محیط کار



ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 



عالئم ایمنی در محیط کار

:مزایای استفاده از تابلوها و عالئم ایمنی در محیط کار عبارت است از•

.دبه بازدیدکنندگانی که با خطرات محیطهای کاری شما آشنا نیستند، هشدارهای الزم را میده•

.در صنایع بزرگ تنها امکان معرفی خطرات، استفاده از عالیم ایمنی است•

.به نیروهایی که تازه استخدام شده اند، بیشتر کمک میشود•

.عالیم ایمنی به عملکرد مناسب در برابر خطرات کمک میکند•

. کارکنان را به استفاده از وسایل حفاظت فردی ترغیب میکند•



فعالیت کالسی



عوامل زیان آور محیط کار و راههای کنترلی آن

:صدا( الف•

سـرو صـدا ممکـن اسـت خطرناک باشـد •

. و اگر بیـش از اندازه بلنـد و طوالنی مدت شـود، به شـنوایی آسـیب میرسـاند•

هیچ نـوع دارو، عمل جراحی و حتی سـمعکی وجـود ندارد که شـنوایی کسـی را که توسـط •
.سـروصدا آسـیب دیده اسـت را به حالت اول برگرداند

.  حساسـیت بـه سـرو صـدا در افـراد متفاوت اسـت•

شـنوید، بـه طور کلی اگـر در محیط پر سـرو صـدا مجبـور باشـید فریـاد بزنیـد تـا صـدای خـود را ب•
. این شـدت صـدا ممکن اسـت بـه شـنوایی آسـیب برسـاند



صدا

:صـوت بـه دو روش اندازه گیری می شـود•

.اندازه گیری میشودdBشدت یا بلندی صدا که بر اساس دسی بل •
:  اندازهگیری میشـودHZفرکانـس یـا زیری و بمـی صدا که با واحد هرتـز •
فرکانس در واقـع تعـداد ارتعـاش صـوت در ثانیـه را می سـنجد •
ـاش مثال یک صـدای بم مثل صـدای طبل، نسـبت بـه صدای زیر مثـل صدای ویلـون، تعداد ارتع•

.کمتری در ثانیـه تولید میکند
.  شـدت صـوت با واحد دسـی بـل اندازه گیری می شـود

دسـی بل،ایـن مقیاس شـامل ضعیف ترین صـدای قابل تشـخیص توسـط گوش انسـان یعنـی صفر•
.  دسـی بـل به صـورت لگاریتمـی اندازه گیری میشـود. دسـی بل اسـت180تا باالی •
دسـی بل و 10دسـی بل ده برابر شـدت 20یعنـی •
دسـی بل اسـت 10دسـی بل صد برابر شـدت 30•



صدا



صدا

فراتر رود( ساعت زمان کاری8برای )دسی بل 85اگر صدا در محیط کار از حدود •
و طوالنی مدت شود، •
آسیب هایی مانند افت شنوایی،•
تأثیر بر سیستم تعادل،•
مشکالت و اختالالت جسمی، روانی و اجتماعی، •
افزایش اسید معده، •
ضربان نبض و •

.  فشار خون در پی خواهد داشت•


