


الزامات محیط کار



ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 





طرز استفاده از خاموش کننده ها

.ابتدا خونسردی خود را حفظ نمایید( 1

.در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی در ورود یا خروج بایستید( 2

:برای فعال کردن کپسول به ترتیب مراحل زیر اقدام کنید( 3

(Pull. )را از محل خود خارج نماییدCO2دستگیره حمل کپسول های تحت فشار و ( پین)ضامن -الف

(Aim. )سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه گیری نمایید-ب

(SQUEEZE. )دسته خاموش کننده را فشار دهید-ج

(Sweep. )پایه آتش را هدف گرفته و به صورت جارو کردن آتش را اطفا نمایید-د



نکات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی

.تعداد و نوع خاموش کننده ها باید متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد( 1
ه در موقع مشاهده حریق باید خونسردی خود را حفظ نموده و با برداشتن خاموش کننده مناسب ب( 2

.سمت آتش حرکت کرد
.فاصله بین خاموش کننده ها نباید از حد استاندارد بیشتر باشد( 3
ح زمین بیشتر از بهتر است ارتفاع پایین کپسول از سط. ارتفاع قرارگیری نباید باال یا نزدیک زمین باشد( 4

.متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد
مثل )با توجه به برد مؤثر خاموش کننده تا جایی که احساس ناراحتی و سوزش در نقطه حساس بدن ( 5

.پیش نیاید، می توان به حریق نزدیک شد( گونه ها والله گوش
.قبل از اطمینان از خاموش شدن آتش، محل حریق را ترک نباید کرد( 6
محل حادثه به آتش نشانان و افراد مسئول واگذار شود تا اقدامات تکمیلی صورت گیرد ( 7



نکات کلیدی خاموش کردن آتش



نور و روشنایی

:بـه طـور کلی می توان گفت روشـنایی مناسـب•
موجب افزایش عمق دید وحفاظت بیشـتر میشـود،•
خسـتگی ناشـی از روشـنایی غیر کافـی را کاهش میدهـد•
و از حوادث ناشـی از کار پیشـگیری میکند •

:ویژگیهای روشنایی مناسب عبارت اند از

.نور باید کافی باشد( 1

.از نظر توزیع مطلوب باشد( 2

.درخشندگی و بازتابش سطوح سبب ناراحتی چشم نشود( 3

.سایه های مزاحم ایجاد نشود( 4

محل نصب المپها طوری باشد که از تابش مستقیم نور آن به چشم جلوگیری شود؛( 5
یعنی در میدان دید فرد قرار نداشته باشد 



نور و روشنایی

: عـوارض ناشـی از روشـنایی نامطلـوب عبارت انـد از•
خسـتگی چشـم، •
سـردرد،•
سـرگیجه،•
ضعـف بینایـی•
.و کاهـش بازدهـی•
بـع نـور در شـکل زیـر نوردهـی غلـط میـز کار و نیـز روش مناسـب شـیوه قرارگیـری نسـبت بـه من•

:  بـه نمایـش درآمـده اسـت



گرما

گرمـای محیـط از منابعـی گوناگونـی بـه وجـود می آیـد،•
ماننـد وسـایل و ماشـینها،•
تابشهـای برخاسـته از سـطوح و وسـایل داغ،•
جابه جایـی مـواد داغ،•
فرایندهـای تولید،•
تابش خورشـید•
.  و وسـایل روشـنایی مصنوعی•
در محیطهای گرم و مرطوب، برخاسـتن بخـارآب از فرایندهـای مرطـوب سـبب میشـود•
.  بخار آب بـه رطوبت موجـود در محیط کار افـزوده گـردد•



گرما

:  عـوارض ناشـی از گرمـا عبارتانـد از•
کاهـش بـازده کاری،•
احسـاس خسـتگی تـوأم بـا ناآرامـی و تحریـک پذیری، •
خـواب آلودگی، •
عطـش فـراوان،•
باالرفتن درجـه حـرارت بـدن، •
تندشـدن نبـض، •
کـم شـدن مقـدار ادرار، •
خسـتگی گرمایـی،•
گرمازدگـی،  •
سـنکوپ گرمایـی و •
.حتـی مرگ•

. در بیـن ایـن مـوارد گرمازدگـی بیشـتر اتفـاق می افتـد



عالئم گرمازدگی

خشک و داغ بودن پوست؛( 1
عرق نکردن؛( 2
قرمز شدن پوست در ابتدا یا کبود شدن آن؛( 3
کوتاه و سریع بودن تنفس؛( 4
سریع و ضعیف بودن نبض؛( 5
درجه سانتی گراد؛40افزایش دمای بدن به بیش از ( 6
افزایش سردرد؛( 7
گرفتگی عضالت؛( 8
گشادی مردمک چشم ( 9



کارهای مفید برای فرد گرمازده

. لباسهـای فـرد گرمـازده را درآوریـد و بـدن او را در آب سـرد فـرو بریـد•
ا آب اگـر چنیـن امکانـی وجـود نداشـت، با اسـتفاده از یک پارچـه، حوله یا اسـفنج، بدن فرد را ب•

.سـرد خیـس کنیـد
.میتوانیـد بـه جـای ایـن کار، قطعـات یخ را بـه آرامی بـه بدن فـرد بمالید•
.اگـر مقـدار آبـی کـه در اختیـار داریـد کـم اسـت، ابتدا سـر و گـردن او را خنـک کنید•
.  تکه هـای یـخ را روی گـردن، زیـر بغـل و کشـاله ران او قـرار دهیـد•
هنگامـی هـم کـه بـدن فـرد را در آب سـرد فـرو میکنیـد، مراقب باشـید تا دمـای بدنـش،  •

.درجه سـانتیگراد کمتـر نشـود39/5از
.  داگـر تب سـنج در اختیـار نداشـتید، بـا کمـک لمـس کـردن بدنـش، دمـا را کنتـرل کنیـ•
.  زمانـی کـه احسـاس کردیـد بـدن خیلـی داغ نیسـت خنک کـردن را متوقـف نماییـد•



کارهای مفید برای فرد گرمازده

.فرد را در مکان خنکی قرار دهید•
ـر او پاهـای فـرد را در محـل باالتـری نسـبت بـه بـدن او قـرار دهیـد تـا خون بیشـتر به طـرف س•

.جریـان یابد
دستها و پاهای فرد را مالش دهید تا خونی که خنک شده است، به سمت مغز و مرکز بدن او جریان•

.یابد
.  نوشـداگـر شـخص بـه هـوش اسـت، او را تشـویق کنیـد تـا کـم کم آب یـا یک نوشـیدنی خنک ب•



سرما

.  در دماهـای پاییـن، کار و فعالیت دشـوار می شـود•
:عوارض ناشـی از سـرما عبارتاند از•

خسـتگی تـوأم با ناآرامـی
، تحریک پذیـری•
و یخ زدگی •



تجهیزات حفاظت فردی

ـی  همیشـه قبـل از شـروع بـه کار تجهیـزات حفاظت فـردی خود را بـر تن کـرده و آنها را بازبین•
کنیـد،

.سـپس از متناسـب بـودن آنها با خطـرات محیط کار مطمئن شـوید•
بسـته بـه نـوع مخاطراتـی که در کار شـما وجـود دارد الزم اسـت از تجهیـزات حفاظت فـردی •

:  جدول زیـر اسـتفاده نمایید


