


الزامات محیط کار



ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 



صدا

تعداد قابل  دسی بل باعث افت تدریجی شنوایی در85کار مداوم در محیط پر سروصدای باالی •
.  مالحظه ای از افراد میشود

.صداهای بلندتر این افت را افزایش میدهد•
مجاز قرار گرفتن در معرض سرو صدا بدون استفاده از وسایل حفاظت شنوایی به ازای هرزمان•

.دسی بل افزایش در شدت صدا نصف میشود5
ساعت،8بل دسی85به طور مثال، ساعات کاری در •
ساعت و 4دسی بل 90در •
.ساعت محدود میشود2دسی بل به 95در •
دقیقه در روز 15دسی بل بدون استفاده از گوشی 115بیشترین زمان مجاز شنیدن صدایی با شدت •

.است
تجهیزات حفاظت از گوش در جدول زیر ارائه . دسی بل غیر مجاز میباشد140و هر صدایی باالی •

شده است 



صدا



مواد شیمیایی

برخـی از مـواد شـیمیایی بـه دلیـل •
میـل بـه اشـتعال، •
واکنـش و تبخیـر، •
.آورنـدمخاطـرات فیزیکـی گوناگونـی نظیر صدمات پوسـتی و مشـکالت تنفسـی، بـه وجـود می•

تشخیص عوامل زیان آور یک ماده
:شـدت و نـوع مسـمومیت بـا انـواع مـواد شـیمیایی بسـتگی بـه چهـار عامـل دارد

نوع ماده شیمیایی( الف
•

راه ورود به بدن( ب
•

مدت تماس با ماده( ج
•

غلظت ماده شیمیایی ( د



مواد شیمیایی

بـرای کنتـرل خطـرات مواد شـیمیایی، راهنمایی به نام لوزی خطر طراحی شـده اسـت•
کـه بـا کمـک آن و در کوتاهتریـن زمـان، دربـاره ویژگیهای مـاده و روشهـای کنترل خطـرات آن•

.میتوان تصمیـم گرفت
:  این لوزی از چهار بخش تشکیل شده و هر رنگ دارای پیام ویژهای است•



مواد شیمیایی



برق

.انـرژی الکتریکـی بـه دلیـل مزایـای زیـادی کـه دارد هـر روز بـه مصـرف آن اضافـه میگـردد•
در مقابـل مزایـای آن، انـرژی الکتریکـی دارای خطراتـی نیـز مـی باشـد؛ •

. به ویـژه در صنایـع و آزمایشـگاهها کـه بـا شـدت جریـان و ولتاژهـای بـاال کار میکننـد•



برق فشار قوی

.  ـوداسـتفاده می ش( مثًا بین شـهرها)بـرق فشـار قوی جریان برقی اسـت که بـرای انتقال دوربرد •
ایـن بـرق دارای ولتاژ بسـیار باالیی اسـت، 

.  از ایـن رو کار کـردن در نزدیک آن بـا خطراتی همراه اسـت•
شـار  در شـکل زیـر برخی نکات ایمنـی مورد اسـتفاده حین کار در نزدیک سـیمهای انتقال برق ف•

:  قوی، نشـان داده شـده اسـت



برق فشار قوی



برق

.  یکـی از نـکات مهـم در ایمنـی برق، شـیوه کمک بـه فرد برق گرفته اسـت•
بدن انسـان بـه دلیـل رسـانا بـودن میتوانـد به عنـوان حامـل جریان بـرق عمـل نماید،•

:  از ایـن رو، بـرای نجـات فرد بـرق گرفتـه، رعایت نـکات زیر ضروری اسـت•


