معاونت بهداشت
مركز سالمت محيط وكار

راهنماي تكميل
فرم بازرسي بهداشت حرفه اي
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«به نام خدا»
"راهنماي تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفه اي"
ضوابط كلي فرم:
هدف از تكميل اين فرم بدست آوردن اطالعاتی از مشخصات كارگاه بازديد شده و تاريخچهاي از آن جهت بايگانی و دسترسی در
مواقع لزوم و دستيابی به آمار و تعيين شاخصهاي بهداشت حرفهاي می باشد .برخی از اطالعات اين فرم براي هدف اول (داشتن
مشخصات كارگاه و تاريخچه بازديد مانند :نام كارگاه ،نام كارفرما ،آدرس و )...و بعضی ديگر بمنظور دستيابی به هدف دوم
(آمارگيري و تعيين شاخصهايی از قبيل تعداد كارگران ،تعداد كارگران در معرض عوامل زيانآور و )...درج شده است .بنابراين اين
فرم بايستی بطور اختصار اطالعات اساسی بهداشت حرفهاي و وضعيت كارگاه مورد بازديد را بيان نمايد.
تكميل كننده فرم :فرم توسط بازرس بهداشت حرفهاي داراي كارت ويژه بازرسی با حضور در محل كارگاه تكميل میگردد.
توجه :در صورت تكميل فرم توسط افراد آموزش ديده مانند بهورزان ،كاردانهاي بهداشتی و ...و لزوم طرح نواقص در مراجع قضايی
فرم مزبور بايستی توسط بازرس بهداشت حرفهاي تأييد شده باشد.
كارگاه تك واحدي :منظور كارگاهی است كه بخشهاي مختلف توليد منحصراً در يك سالن استقرار يافتهاند .مبناي تفكيك كارگاه
تك واحدي و چند واحدي تعداد سالنهاي توليد است .چنانچه كارگاه از يك سالن توليدي تشكيل شده است تك واحدي محسوب
شده گرچه ممكن است تأسيسات و تسهيالت جنبی و بهداشتی و رفاهی در جايی ديگر استقرار يافته باشد .ذكر تك واحدي نشان
میدهد كه كارگران اين كارگاه تقريباً در معرض عوامل زيانآور و ساختمان مشترك هستند.
كارگاه چند واحدي :منظور كارگاهی است كه داراي سالنهاي مختلف توليدي بوده و سالنها از يكديگر مجزا شده باشند .اين
جداسازي میتواند با پارتيشنهايی حداقل به ارتفاع  2متر نيز انجام شود .البته تأسيسات و تسهيالت بهداشتی میتوانند در محلهاي
ديگري واقع شده باشند كه در قسمت مربوطه توضيح داده خواهد شد .در واقع هدف از وجود فرم كارگاه چند واحدي اين است كه
تحليل فرد پر كننده از عوامل زيانآور هر كارگاه سادهتر از فرمی است كه همه واحدها را يكجا در بر گيرد و در نهايت ،ما از تجميع
اطالعات واحدها به اطالعات كل كارگاه دست خواهيم يافت.
تعداد نسخ فرم :اين فرم در دو نسخه تكميل شده كه يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر جهت پيگيري نزد واحد بازديد كننده
(خانه بهداشت ،مركز بهداشتی درمانی يا مركز بهداشت شهرستان) نگهداري میگردد.
توجه :در صورتيكه كارگاه توليدي فاقد تشكيالت بهداشت حرفه اي باشد در پرونده بهداشتی كارگاه فرمهاي معاينات كارگري نيز
نگهداري میشود.
تعداد صفحات فرم :فرم بازرسی بهداشت حرفه اي داراي دو صفحه می باشد و براي سه نوبت بازديد طراحی شده است .صفحه
اول حاوي جداولی پيرامون اطالعات عمومی كارگاه ،توزيع شاغلين ،خدمات بهداشت حرفه اي مشتمل بر :اندازه گيري و كنترل
عوامل زيان آور شغلی ،آموزش و معاينات شغلی و نيز تأسيسات و تسهيالت بهداشتی كارگاه بوده و بخشی نيز جهت درج نظريه
كارشناس در خصوص مالحظات مورد نظر پيش بينی شده است .در صفحه دوم اين فرم اطالعات تخصصی مربوط به هر واحد
ارزيابی می گردد .با توجه باينكه وضعيت تأسيسات ساختمان و فضاي كارگاه و نيز تهويه عمومی بايستی به تفكيك هر واحد مورد
بررسی قرار گيرد لذا در اين بخش از فرم عالوه بر عوامل زيان آور شغلی موارد مورد اشاره نيز لحاظ شده است.
با توجه به اينكه فرمهاي بازرسی چند واحدي براي كارگاههاي با حداكثر  3واحد پيش بينی شده است لذا در صورت داشتن بيش
از  3واحد ،در صفحه دوم فرم ،براي واحدهاي اضافه تا ميزان سه واحد يك صفحه جديد از صفحه دوم اين فرم اضافه و تكميل
میگردد.
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نحوه تكميل فرم:
اطالعات كلي :در باالي فرم نام معاونت بهداشتی /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و نام مركز بهداشت
شهرستان و نوع واحد بازديد كننده با عالمت  و نام واحد بازديد كننده ثبت میگردد.
در سمت چپ باالي فرم كد پستی ده رقمی كارگاه ثبت می شود .در مورد كارگاههاي شهري دقت شود حتماً كد پستی ده رقمی
ذكر گردد چراكه اين يكی از دقيقترين شمارههاي دسترسی است.
اطالعات عمومي:

نام كارگاه :در صورتيكه كارگاه داراي تابلويی با نام معتبر باشد آن نام ثبت گردد و در صورتيكه داراي نام نباشد مانند كارگاههاي
خانگی ،فعاليت اصلی آن ثبت شود .بعنوان مثال قاليبافی ،تراشكاري و...
نام كارفرما :در مورد كارگاههاي خانگی نام سرپرست خانوار و در مورد كارگاههاي غيرخانگی نام كارفرماي اصلی يا مديرعامل ذكر
گردد .براي اطالعات بيشتر در مورد تعريف كارفرما به ماده  3قانون كار رجوع شود.
كد ملي كارفرما :نوشتن كد ملی كارفرما ضروري است زيرا فرآيند خوداظهاري كارفرمايان در سامانه جامع بازرسی مركز تنها با
درج كد ملی آنها امكانپذير می باشد.
نوع مالكيت  :اگر سهام متعلق به بخش خصوصی است ،خصوصی و در صورتيكه حداقل  %05سهام آن متعلق به دولت است،
دولتی و در غير اينصورت ساير عالمت  زده میشود.
ساير مانند كارگاههاي شركت تعاونی و تحت پوشش بنياد مستضعفان ،بنياد شهيد و...
مجوز فعاليت :در صورتيكه مجوز فعاليت با اعتبار زمانی از يكی از دستگاهها ،سازمانها يا تشكيالت رسمی كشور میباشد قسمت
دارد عالمت  زده و در قسمت صادره از ،نام آن ارگان ذكر میگردد.
در صورتيكه اعتبار زمانی آن پايان يافته يا فاقد مجوز معتبري باشد قسمت ندارد عالمت  زده میشود.
تاريخ راه اندازي :تاريخ شروع به كار ذكر میگردد .در پاره اي از موارد بخصوص در كارگاههاي خصوصی ممكن است كارگاه به
شخصی ديگري بطور كلی فروخته شده باشد ،در اين موارد تاريخ شروع زمانی است كه فعاليت كارگاه شروع شده است .برخی از
كارخانجات بزرگ ممكن است شعبا تی در جاهاي ديگر با فاصله نسبتاً زياد از مركز اصلی داشته باشند در اين موارد تاريخ راه
اندازي تاريخ شروع بكار شعبه كارگاه است و اين كارگاه يك كارگاه مستقل منظور میشود.
آدرس  :منظور آدرس دقيق محل كارگاه است در صورت وجود صندوق پستی حتماً ذكر گردد .در مورد كارگاههايی كه در مناطق
صنعتی واقع شدهاند عنوان منطقه صنعتی نيز ذكر گردد.
تلفن و نمابر :شماره تلفن يا تلفنهاي موجود ،تلفن همراه و نمابر كارفرما نيز در صورت وجود ثبت گردد.
ايميل كارفرما :آدرس الكترونيكی كارفرما در صورت وجود ثبت شود.
نوع كارگاه :كه بر اساس تعاريف ذيل در دو خانه آن عالمت  زده میشود( .خانگی يا غيرخانگی) و (فصلی يا دائمی).
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 خانگي :منظور كارگاهی است كه در منزل مسكونی شخص واقع شده و توسط سرپرست يا يكی از افراد آن خانوار اداره
می شود .بطور مثال كارگاه قاليبافی كه در خانه شخصی داير است .بديهی است كارگاه جوشكاري كه درب آن مستقل از
درب ورودي خانه است كارگاه غير خانگی محسوب میگردد.
 غيرخانگي :منظور كارگاهی است كه در محلی غير از محل مسكونی واقع شده و شاغلين آن میتواند يك نفر (خويش
فرما) يا بيشتر (كارفرما و كارگران) تشكيل گردد.
 دائمي :كارگاهی است كه بتواند فعاليت خويش را در طی سال انجام داده و وابستگی به فصل خاصی از سال نداشته
باشد.
 فصلي :منظور كارگاهی است كه فعاليت آن وابسته به فصل باشد و به علل مختلف انجام آن در طی سال ممكن نباشد.
مانند كارگاههاي كوره آجرپزي سنتی ،كشاورزي و صنايع وابسته به محصوالت كشاورزي
نوع فعاليت :در صورتيكه كارگاه اقدام به توليد محصولی مینمايد ،صنعتی عالمت  و نام محصول اصلی ذكر میگردد؛ و در
صورتيكه خدمتی ارائه میكند ،خدماتی عالمت  و نام خدمت در قسمت نام محصول اصلی؛ و چنانچه استخراج كانيها در كارگاه
صورت میگيرد معدنی عالمت  و نام ماده استخراج شده بعنوان محصول اصلی؛ و اگر كارگاه ،فعاليت كشاورزي دارد خانه
مربوطه با عالمت  مشخص گرديده و محصول اصلی متناسب ذكر میگردد.
نام محصول اصلي :نام ماده نهايی توليد شده در كارگاههاي توليدي ذكر می گردد .در صورتيكه كارگاه خدماتی باشد نوع خدمت
و در مورد كارگاههايی كه چند محصول ارائه میكنند اصلی ترين آنها ثبت میگردد.
مواد اوليه اصلي :اگر حداكثر تا سه مورد مواد استفاده میشود در محلهاي مربوطه درج گردد و در صورتيكه بيش از  3ماده
موجود بود اولويت را به ترتيب  -1ميزان مخاطرهآميز بودن ( سرطانزايی ،موتاژنزايی و -2 )...ميزان مواجهه كارگران  -3ميزان
مقدار مصرفی؛ در نظر بگيريد.
درجه خطر كارگاه :در سامانه جامع بازرسی براي تعيين درجه خطر دو سئوال مربوط به مواد سرطانزاي قطعی و مشكوك به
سرطانزا پرسيده می شود كه در فرم كاغذي اين مواد از قسمت "سه نوع از مواد اوليه اصلی" استخراج می شود .در كارگاههاي
چند واحدي ،هر كدام از واحدها بطور جداگانه تعيين درجه خطر می شوند و درجه خطر كلی كارگاه ،بر اساس واحدي كه
خطرناكترين وضعيت بهداشتی را دارد تعيين می شود.
كميته حفاظت فني و بهداشت كار :كارگاهی كه واجد شرايط اين كميته باشد در قسمت شامل میشود ،بخش بلی عالمت 
درج میشود؛ در صورتيكه كميته مذكور در راستاي آئيننامه موجود باشد در قسمت دارد عالمت  و در غير اينصورت در
قسمت ندارد عالمت  زده میشود.
تشكيالت بهداشتي موجود :در صورت وجود تشكيالت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفهاي كه شامل ايستگاه بهگر ،خانه
بهداشت كارگري و مركز بهداشت كار میباشد و داراي فعاليت منطبق با مقررات موجود میباشد ،نوع تشكيالت در قسمت مربوطه
درج میگردد.
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جدول شماره : 1تعداد شاغلين به تفكيك جنس و شيفت كار

تعداد شاغلين در سه نوبت بازديد به تفكيك جنس و شيفت كار نوشته میشود:
روزكار :شاغلينی هستند كه ساعات كارشان از ساعت  6صبح الی  16باشد.
نوبت كار :كاري كه در خارج از مدت زمان فوق االشاره انجام پذيرد نوبت كاري میباشد.
نكته :تعاريف فوق بر مبناي تعريف علمی نوبت كاري میباشد.
جدول شماره :2توزيع شاغلين بهرهمند از خدمات بهداشت حرفهاي به تفكيك نوع خدمت و واحد ارائه دهنده خدمت

نكته :منظور از خدمات بهداشت حرفهاي خدماتی نظير :اندازهگيري و كنترل عوامل زيانآور شغلی ،آموزشهاي مرتبط و مصوب
بهداشت حرفهاي و معاينات شغلی میباشد .معاينات شغلی بايد به تفكيك جنس وارد شود.
در صورتيكه كارفرما هر يك از خدمات بهداشت حرفه اي مورد اشاره را از يكی از مراكز دولتی و يا غيردولتی دريافت نموده باشد و
يا از افراد حقيقی يا حقوقی كه مجاز به ارائه خدمات مذكور می باشند براي شاغلين خود خدمتی دريافت نموده باشد ،در رديف
مربوطهي جدول فوق ،تعداد شاغلين دريافت كننده خدمت بسته به نوع خدمت دريافت شده ثبت میشود.
در ستون جمع نيز مجموع شاغلينی كه خدمت مورد نظر را دريافت نمودند ثبت شود.
نام و نوع مجوز :در صورتيكه خدمات بهداشت حرفه اي توسط بخش دولتی ارائه شده باشد ،نام واحد ارائه دهنده خدمت ثبت
می شود ،به عنوان مثال :اگر مركز بومهن به كارگران تراشكاري كارگاه  Xآموزشهاي مرتبط با بهداشت حرفه اي را داده است در
رديف آموزش از اين بخش“ :مركز بهداشتی درمانی بومهن“ نوشته میشود.
در صورتيكه خدمات بهداشت حرفه اي توسط بخش خصوصی ارائه شده باشد ،بعنوان مثال :يك شركت خصوصی داراي مجوز
بهداشت حرفهاي به نام سينا اقدام به كنترل فنی مهندسی جهت كاهش مواجهه شاغلين با آالينده هاي شيميايی نموده است در
اين بخش عنوان" :شركت خصوصی داراي مجوز بهداشت حرفه اي سينا" ثبت میشود.
در صورتيكه خدمات بهداشت حرفه اي توسط واحدي غير از واحدهاي مذكور ارائه شده باشد ،در اين قسمت مواردي از قبيل
واحدهاي موجو د در خود كارگاه ،نام افراد طرف قرارداد (مشاورين كميته حفاظت فنی و بهداشت كار و پزشك كارگاه) و ساير
مواردي است كه مجاز به ارائه خدمات بهداشت حرفه اي میباشند ،ثبت میگردد.
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نكته :منظور از مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفهاي كه شامل مراكز دولتی ،خصوصی و ساير میباشد ،عبارتند از:
 .1مراكز دولتي :به كليه واحدهاي تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكی مانند مراكز بهداشتی درمانی اطالق میگردد كه بنا به
درخواست كارفرما خدمات بهداشت حرفه اي مشتمل بر :اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور شغلی ،آموزش و معاينات
شغلی را به شاغلين كارفرماي متقاضی ارائه نمودهاند.
 .2مراكز خصوصي :شامل واحدهاي خصوصی از قبيل ،شركتهاي خصوصی داراي مجوز بهداشت حرفهاي ،مراكز /افراد
داراي مجوز معاينات سالمت شغلی كه با انعقاد قرارداد با كارفرما به ارائه خدمات كارشناسی بهداشت حرفه اي و طب
كار به مجموعه تحت سرپرستی آن كارفرما می پردازند.
 .3ساير :منظور از ساير ،كليه واحدهايی مانند شركت نفت ،گاز ،سازمان تأمين اجتماعی و ساير مواردي است كه در خارج
از طبقه بندي فوق قرار داشته و مجاز به ارائه خدمات بهداشت حرفهاي میباشند.
جدول شماره :3تأسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگاه (ماده  151قانون كار) ومراقبتهاي بهداشتي

اگر هر كدام از تأسيسات و تسهيالت از لحاظ بهداشتی مشكلی نداشتند و منطبق بر آيين نامه تأسيسات كارگاه باشند از عالمت
استفاده می شود و در مورد واحدهاي غيربهداشتی و نامناسب از عالمت × استفاده میشود .در اينجا مفهوم نامناسب ،هم از لحاظ
كيفی و هم از لحاظ كمی مورد نظر میباشد.
 مفهوم نامناسب از لحاظ كمی ،شامل واحدهاي غيربهداشتی و تعداد كمبود واحدهاي مورد نياز بسته به تعداد كارگران تعيين
میشود.
 تعداد واحدهاي مورد نياز تسهيالت بهداشتی با توجه به تعداد كارگران در كارگاههاي مشمول مربوط به رديفهاي  1الی4
(آب آشاميدنی ،دستشويی ،توالت ،حمام/دوش) از قاعده زير تبعيت می كند.
-

آب آشاميدني :در هر كارگاه بايد به ازاء هر 05نفر كارگر يك آبسرد كن وجود داشته باشد و در كارگاههاي زير05
نفر وجود يك شيرآبخوري ضروري است.

-

دستشويي:
براي  1-10نفرشاغل  ............................................حداقل  1دستشويی
براي  16-35نفرشاغل  ............................................حداقل 2دستشويی
براي  31-05نفرشاغل  ............................................حداقل 3دستشويی
براي  01-50نفرشاغل  ............................................حداقل 4دستشويی
براي  56-155نفرشاغل  ............................................حداقل 0دستشويی

در كارگاههايی كه تعداد كاركنان آنها بيش از 155نفراست بايد به ازاء هر  20نفراضافی حداقل يك دستشويی اضافه
شود.
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-

توالت:
براي  1-9نفرشاغل  ............................................حداقل 1توالت
براي  15-24نفرشاغل  ............................................حداقل 2توالت
براي  20-49نفرشاغل  ............................................حداقل 3توالت
براي  05-54نفرشاغل  ............................................حداقل 4توالت
براي  50-155نفرشاغل  ............................................حداقل 0توالت

در كارگاههايی كه تعداد كاركنان آنها بيش از 155نفراست بايد به ازاء هر 35نفر اضافی حداقل يك توالت به آن اضافه
شود.
تبصره  :1در كارگاههاي صنفی با تعداد كاركنان كمتر از  3نفر كه كارگران با  10دقيقه پياده روي به توالت بهداشتی
دسترسی دارند ،داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست.
تبصره :2در كارگاههاي زيرزمينی مانند معادن ،كارفرما مكلف است با در نظر گرفتن فرآيند كار ،توالت بهداشتی در
نزديكترين قسمت به محل كار را فراهم نمايد.
-

حمام /دوش:

در كارگاههايی كه از نظر فرايند توليد داراي آلودگی معمولی میباشد بايد به ازاء هر 10نفر كارگر يك دوش آبگرم و
سرد و دركارگاههايی كه شاغلين آنها با سموم ،مواد عفونت زا و يا موادغذايی سر وكار دارند براي 15نفركارگر يك دوش
آبگرم و سرد و به ازاء هر15نفر اضافی يك دوش آبگرم و سرد ديگر در نظر گرفته شود .كارگاههاي صنفی از اين قاعده
مثتثنی هستند .ضمنا در كارگاههايی كه داراي كارگران زن و مرد می باشد بايد حمام/دوش جداگانه شود.
شرايط و ضوابط بهداشتی حمام/دوش مطابق ماده  22آيين نامه تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت خواهد بود.
 براي عناوين  1الی  9جدول  3بسته به مناسب بودن يا نبودن تاسيسات در واحد از عالمت  يا × استفاده می شود.
عدم شمول
در صورتيكه براساس آيين نامه تأسيسات كارگاه و يا ساير مقررات جاري كشور برخی از كارگاهها از شمول اين آيين نامه خارج
شده باشند در اين بخش با خط تيره ( )-مشخص شود.
نكته :در موارديكه در كارگاههاي چند واحدي هر واحد بطور جداگانه داراي تاسيسات و تسهيالت بهداشتی همچون آبخوري،
دستشويی ،توالت ،دوش/حمام ،رختكن و يا سالن غذاخوري باشند جهت قضاوت در اين خصوص وضعيت كلی تاسيسات و
تسهيالت بهداشتی تمامی واحدها در نظر گرفته می شود و در ص ورتيكه يكی از واحدها حائز شرايط مناسب و بهداشتی نباشد
وضعيت كارگاه نامناسب تلقی شده و از عالمت × استفاده می شود.
-

رديف :11تعداد شاغلينی كه با مواد غذايی سر و كار دارند ثبت می شود .اين افراد معموال در آشپزخانه كار می كنند و يا در
كارخانجات مواد غذايی و دارويی و بهداشتی اشتغال دارند .اين افراد بايد داراي كارت بهداشت باشند.

-

رديف  :11تعداد شاغلينی كه با مواد غذايی سر و كار دارند و داراي كارت بهداشت می باشند ذكر می شود.

-

رديف  :12د ر هر واحد كارگاهی بايد يك جعبه كمكهاي اوليه مجهز به تمام مواد مصرفی در شرايط اضطرار وجود داشته
باشد .در هر محيط كار برحسب وسعت و تعداد كارگران بايد از لحاظ كمی جعبه كمكهاي اوليه به تعداد كافی فراهم باشد .در
كارگاهها و كارخانجات چند واحدي در هر واحد بايد جعبه كمكهاي اوليه وجود داشته باشد.
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 در بخش انتهايی صفحه اول فرم بازرسی قسمتی جهت درج مالحظات و نظريه كارشناس بازديد كننده براي هر نوبت بازرسی
تعبيه شده است كه توسط بازرس تكميل می شود .در خاتمه نام و نام خانوادگی بازديد كننده و كارفرما يا نماينده تام
االختيار او به همراه تاريخ بازديد درج و توسط بازرس و كارفرما امضاء می گردد.
صفحه دوم فرم بازرسي بهداشت حرفه اي
 .1آيا ساختمان و فضاي اين واحد مناسب است؟
 الف) بله
اگر شرايط زير براي ساختمان و فضاي كارگاه لحاظ شده باشد ،آن واحد مناسب تلقی شده و اين گزينه انتخاب و در ستون
مربوطه درج می شود.
ساختمان و فضاي كارگاه در هر واحد كارگاهی بايد مطابق با آئين نامه باشد .بنابراين در كارگاههاي چند واحدي ،ساختمان و
فضاي هر واحد جداگانه مورد ارزيابی قرار می گيرد .كارگاه بايستی بطور مطمئن و ايمن محصور و از ورود افراد متفرقه و
غيرمسئول به داخل آن جلوگيري به عمل آيد و همچنين در اطراف كارگاه نصب تابلوها و عاليم هشدار دهنده ،كه در شب و روز
قابل رؤيت باشد ضروري است و فضاي كارگاه طوري طراحی شود كه سالمت و بهداشت حرفه اي كليه كارگران و افرادي كه به
نحوي در محيط كارگاه فعاليت دارند و بسته به ن وع كار ،محل ،تعداد كارگران ،زمان و ساعت كار بايد ضمن رعايت مقررات
مربوط ،تسهيالت رفاهی و بهداشتی تأمين شود و در دسترس كارگران قرار گيرد .برخی از قوانين مربط به ساختمان بهداشتی
كارگاه عبارتند از:
 )1ساختمان كارگاه بايد متناسب با وضع آب و هواي محل ساخته شده باشد.
 )2ارتفاع كارگاه نبايد از سه متر كمتر باشد براي هر كارگر در كارگاه بايد حداقل سه متر مربع سطح منظور گردد و سطح
اشغال شده به وسيله ماشين آالت يا ابزار و اثاثيه مربوط به كار و فاصله آنها از هم و مسير عبور و مرور وسائل نقليه جزو
سطح مزبور محسوب نمی شود.
 )3ديوارها و سقف كارگاه طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور از قبيل گرما ،رطوبت ،سرما ،صدا و غيره به داخل
كارگاه و بالعكس جلوگيري كند.
 )4كف كارگاه بايد هموار ،بدون حفره و شكاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو باشد و داراي شيب
مناسب به طرف كفشوي باشد.
 )0ديوارها بايد صاف ،بدون ترك خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد.
 )6در كارگاههايی كه با مواد شيميائی و يا مواد غذائی سر و كار دارند و يا طبيعت كار طوري است كه باعث آلودگی و
روغنی شدن ديوارها ميشود ،ديوارها بايد صاف و قابل شستشو باشند.
 )5در كارگاه بايد به تناسب وسعت محل ،نوع كار و شرايط اقليمی به اندازه كافی درب و پنجره براي ورود نور و هوا موجود
باشد.
 )2شيشه درب و پنجره بايد بدون شكستگی بوده و هميشه تميز باشد.
 )9درب و پنجره ها بايد مجهز به توري بوده و دربها داراي فنر يا درب بند پنوماتيك باشند.
 )15انباشتن كاال در جلو پنجره ممنوع می باشد.
 )11مساحت پنجره بايد متناسب با مساحت كف كارگاه و نوع كار باشد.
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 )12در كارگاه بايستی روشنائی كافی (طبيعی يا مصنوعی) متناسب با نوع كار و محل تامين شود.
 )13منابع روشنائی مصنوعی بايد همواره سالم و تميز باشند.
 )14هواي كارگاههاي بدون آلودگی بايد متناسب با فصل و جمعيت شاغل تهويه گردد.
 )10وسائل سرمايشی و گرمايشی كارگاه بايد دما و رطوبت محيط كار را مطابق با حد مواجهه مجاز تامين نمايند.
 )16كليه كارگاهها به تناسب كار و توليد خود بايد داراي انبار مناسب باشند.
 ب) خير
در صورتيكه موارد ذكر شده در قسمت الف رعايت نشده باشد ،اين گزينه انتخاب می شود.
 ج) موضوعيت ندارد
در صورتيكه براساس آيين نامه تأسيسات كارگاه و يا ساير مقررات جاري كشور برخی از كارگاهها از شمول اين آيين نامه خارج
شده باشند ،اين گزينه انتخاب می شود.
 .2آيا تهويه عمومي اين واحد مناسب است؟
 الف) بله
اگر شرايط زير براي تهويه عمومی كارگاه لحاظ شده باشد ،آن سيستم تهويه مناسب تلقی شده و اين گزينه انتخاب و در ستون
مربوطه درج می شود.
كليه محل هاي كار ،اقامت ،استراحت و غذاخوري كارگران بايد بطور طبيعی يا مصنوعی تهويه شود به گونهاي كه هواي كافی و
سالم براي محل هاي فوق فراهم شود .تهويه عمومی بايد در هر واحد كارگاهی بسته به فصل و تعداد شاغلين وجود داشته باشد.
توجه شود كه در كارگاههايی كه آلودگی ناشی از كار وجود دارد میبايست تهويه به گونه اي صورت گيرد كه تراكم آن مطابق با
حد مجاز مواجهه شغلی باشد.
 ب) خير
در صورتيكه موارد ذكر شده در قسمت الف رعايت نشده باشد ،اين گزينه انتخاب می شود.
 ج) موضوعيت ندارد
در صورتيكه براساس آيين نامه تأسيسات كارگاه و يا ساير مقررات جاري كشور برخی از كارگاهها از شمول اين آيين نامه خارج
شده باشند ،اين گزينه انتخاب می شود.
 .3آيا در اين واحد صداي زيان آور وجود دارد؟
 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
در صورت وجود صدا در واحد كارگاهی مجموع شاغلين در معرض در ستون مربوطه بعد از درج گزينه الف ثبت می شود.
وجود صداي زيان آور با اندازه گيري تراز صداي معادل با دستگاه صدا سنج با روش استاندارد و مقايسه با حدود مجاز كشوري
تعيين می شود .در روش تجربی در صورتيكه مكالمه از فاصله يك متري در محل كار قابل شنيدن و درك نباشد می تواند به
مفهوم وجود صداي غير مجاز و يا زيان آور در محيط كار باشد .حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبناي تراز معادل فشار صوت
براي  2ساعت كار روزانه برابر با ) 20 dB(Aاست.
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 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص صداي كارگاه در سالجاري صورت گرفته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
كنترلها معموالً بر اساس اصول فنی مهندسی يا مديريتی می باشند.
اصول اصلی كنترل صدا به روش فنی مهندسی:
-

كنترل صدا در منبع توليد (فونداسيون ،استفاده از مواد جاذب و ميرا كننده)

-

كنترل يا كاهش صدا در مسير انتشار صوت از منبع تا شنونده

-

كنترل يا كاهش صدا در محل گيرنده (شنونده)

با اين وجود ،در كنترل صداي صنعتی در بسياري از موارد ،تركيبی از سه روش اساسی فوق الذكر مورد استفاده قرار می گيرند.
تقسيم بندي ديگري نيز قابل ارائه می باشد كه بر اساس آن می توان مواد مورد استفاده در كنترل صدا را به شرح زير به اختصار
نام برد:

-

-

مواد جاذب  -موادي كه انرژي صوتی را پس از برخورد با خود به شكل ديگري از انرژي (گرما)تبديل و كاهش می دهند.

-

مواد مانع صوت  -موادي كه مانع از عبور امواج صوتی می شوند.

-

مواد ميرا كننده/عايق ارتعاش  -موادي كه صوت تابشی را كاهش می دهند.

-

خفه كننده هاي صدا () Muffler/Silencer

كنترل مديريتي

كنترلهاي مديريتی( : )Administrative controlكنترل زمان مواجهه و پايش سالمتی
كنترلهاي مديريتی شامل مواردي است كه بتوان بدون استفاده از روشهاي فنی مهندسی زمان مواجهه با صدا را براي كارگران با
انجام تغييراتی در زمانبندي كار كاهش داد .مانند چرخشی كردن كار ميان كارگران يا افزايش فاصله كارگر با منبع صدا و يا با
روشهاي عملياتی ديگر مانند برنامه غربالگري و معاينات پزشكی گروههاي در معرض را شناسايی نمود.
 ج) خير -با كنترل در سالهاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص صداي كارگاه در سالجاري صورت نگرفته و در سالهاي قبل انجام شده باشد اين گزينه
انتخاب می شود.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتیكه در فعاليت شغلی كارگر عامل فيزيكی صدا در فرايند كار ديده نمی شود و يا ميزان آن به اندازهاي نباشد كه بعنوان
صداي زيان آور تلقی شود و يا به كمك روشهاي كنترلی مواجهه شاغل با عامل زيان آور كنترل شده باشد اين گزينه انتخاب
میشود.
 .4آيا براي شاغليني كه در معرض صدا قرار دارند ،وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار داده
شده است؟
 الف) بله( -تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي ذكر شود)
اگر شاغلين در مواجهه با صدا از وسايل حفاظت فردي استفاده كرده باشند ،اين گزينه انتخاب و تعداد افراد داراي وسايل حفاظت
فردي بعد از درج گزينه الف در جلوي آن نوشته می شود.
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استفاده از وسايل حفاظت فردي آخرين گزينه مورد استفاده براي كاهش و يا كنترل مواجهه شاغلين با صداي محيط كارمیباشد.
 2نوع عمده از حفاظ هاي گوش كه مورد استفاده قرار می گيرند :ايرپالگها ( (Earplugو ايرمافها ()Earmuff
 ب) خير
در صورتيكه هيچ گونه وسايل حفاظت شنوايی توسط كارفرما براي كارگران تامين نشده باشد و يا وسايل مورد استفاده مناسب
نباشند و يا كارايی الزم را نداشته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
 ج) موضوعيت ندارد
در صورتيكه شرايط محيط كار به گونه اي است كه عامل زيان آور صدا در محيط وجود ندارد استفاده از گوشيهاي حفاظتی
توسط كارگر الزم نبوده و اين گزينه انتخاب می شود.
 .5آيا در اين واحد عامل زيان آور ارتعاش وجود دارد؟
 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
در صورت وجود ارتعاش در واحد كارگاهی مجموع شاغلين در معرض در ستون مربوطه بعد از درج گزينه الف ثبت می شود.
در صورتيكه در محيط كار شاغلين عامل زيان آور ارتعاش وجود داشته باشد اين گزينه ثبت می شود .معموالٌ راه انتقال انرژي
ارتعاشی به بدن عمدتاً اندام هاي فوقانی و تحتانی به خصوص دستها است و بدين جهت است كه اثرات موضعی ارتعاش به نام
سندرم دست و بازو ناشی از ارتعاش ( )HAVSخوانده شده است .روش ديگر ،انتقال ارتعاش وارده به تمامی بدن ناشی از عوامل
مكانيكی است كه چنانچه شاغلين به طور مكرر در مواجهه با آن قرار گيرند ،احتمال عوارضی مانند كمردرد ،اثرات سوء بر مهره-
هاي كمر و ناتوانی در رانندگی با وسائل نقليه زمينی در آنان ظاهر گردد.
براي اندازه گيري ارتعاش بايد از ارتعاش سنج انسانی استفاده شود بايد ارتعاش در سه جهت  X,Y,Zاندازه گيري شود و با
مقادير جداول اشاره شده در كتابچه حدود مجاز كشوري مقايسه گردد .اين مقادير بايستی جهت كنترل و كاهش مواجهه با
ارتعاش مورد استفاده قرار گيرند و به جهت حساسيت بعضی افراد نبايد به عنوان مرز ميان ايمنی و خطر تلقی گردند.
 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص ارتعاش در سالجاري صورت گرفته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
ارتعاش تمام بدن را می توان با استفاده از عايقهاي مناسب ارتعاشی بر روي تجهيزات ،نگهداري سيستمهاي تعليق و عايقبندي
ارتعاش ،صندليها ،زيرپايیهاي عايق ارتعاش ،كفش ضد ارتعاش ،بالشتكهاي هوايی براي نشيمنگاه صندلی كنترل نمود .صندلی
با دسته براي تكيه دست،وجود تكيهگاه كمري ،پشتی وصندلی قابل تنظيم همگی از فنون مناسب براي كنترل ارتعاش میباشند.
حفاظت دست و بازو در برابر ارتعاش فقط با رعايت حدود مجاز مواجهه شغلی ميسر نمیگردد و براي پيشگيري از ابتال به عارضه
مذكور بايد توصيههاي زير بكار رود:
-

ابزار كار به وسايل و قطعات ضد ارتعاش مجهز باشد.

-

براي كاهش مواجهه با ارتعاش ،كار به روش مناسب انجام گيرد به طوري كه دستها و بقيه بدن حين كار گرم نگه
داشته ش وند و همچنين انتقال ارتعاش از ابزار مرتعش به كارگر به حداقل ممكن كاهش يابد .همچنين ميزان نيروي
مصرفی براي چنگش و گرفتن دسته ابزار به حداقل برسد.

موارد زير مصاديقی از كنترلهاي مديريتی می باشد كه می تواند جهت كنترل ارتعاش در محيطهاي شغلی بكار رود.
-

انجام يك برنامه مراقبت پزشكی هوشيارانه میتواند سندرم دست بازو ناشی از ارتعاش از محيط كار را حذف نمايد.
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-

براي شناخت افراد حساس به ارتعاش ،بايد معاينات پزشكی ساليانه و دوره اي در مورد كارگران در معرض ارتعاشات وارد
بر دست -بازو انجام گيرد.

-

در موارد مواجهه مداوم ،براي كاهش اثرات زيان آور ناشی از ارتعاش ،برنامه كار بايد تعديل شود و به صورت يك ساعت
كار و ده دقيقه استراحت تنظيم گردد.

براي حفاظت تمام بدن در برابر ارتعاش ،كنترل از راه دور فرآيندهاي ارتعاش زا توصيه می شود.
براي شاغلينی كه بر روي وسيله نقليه كار میكنند ،اجراي موارد زير در ارتباط با نحوه مناسب انجام كار توصيه میشود:
ـ اجتناب از بلند شدن يا خم شدن ناگهانی پس از مواجهه با ارتعاش
ـ استفاده از حركات ساده ،با حداقل چرخيدن يا پيچيدن بدن در هنگام خروج از وسيله نقليه
 ج) خير -با كنترل در سالهاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص ارتعاش در سالجاري صورت نگرفته و در سالهاي قبل انجام شده ،اين گزينه
انتخاب می شود.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتیكه فعاليت كارگر بدون مواجهه با عامل فيزيكی ارتعاش باشد و يا مقدار مواجهه با آن به اندازه اي نباشد كه بعنوان
زيان آور تلقی شود و يا به كمك روشهاي كنترلی مواجهه شاغل با عامل زيان آور كنترل شده باشد اين گزينه انتخاب می شود.
 .1آيا براي شاغليني كه در مواجهه با ارتعاش قرار دارند ،وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار
داده شده است؟
 الف) بله( -تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي ذكر شود)
اگر شاغلين در مواجهه با ارتعاش از وسايل حفاظت فردي استفاده كرده باشند ،اين گزينه انتخاب و تعداد افراد داراي وسايل
حفاظت فردي بعد از درج گزينه الف در جلوي آن نوشته می شود.
در صورتيكه وسايل حفاظت فردي مناسب براي شاغلينی كه در مواجهه با ارتعاش هستند تامين شده باشد اين گزينه تكميل
میگردد .جهت كنترل ارتعاش در دست و بازو تا حد امكان از ابزارها و دستكشهاي ضد ارتعاش استفاده گردد .به طور كلی،
دستكشها براي ميرايی ارتعاش مربوط به فركانسهاي باال تأثير بيشتري دارند .استفاده از كفشهاي ضد ارتعاش نيز جهت كنترل
مواجهه ارتعاش تمام بدن توصيه می شود.
 ب) خير
در صورتيكه وسايل حفاظت فردي توسط كارفرما براي كارگران در معرض با ارتعاش تامين نشده باشد و يا وسايل مورد استفاده
مناسب نباشند و يا كارايی الزم را نداشته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
 ج)موضوعيت ندارد
در صورتيكه در محيط كار عامل زيان اور ارتعاش وجود ندارد ،استفاده از وسايل حفاظت فردي توسط كارگر الزم نبوده و اين
گزينه انتخاب می شود.
 .7آيا وضعيت روشنايي اين واحد نامناسب است؟
 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
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در صورت وجود روشنايی نامناسب در واحد كارگاهی مجموع شاغلين در معرض در ستون مربوطه بعد از درج گزينه الف ثبت
میشود.
جهت تعيين تناسب روشنايی مقادير سنجش شده با حدود مجاز توصيه شده كشوري مقايسه می شود.

 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص اصالح روشنايی نامناسب در سالجاري صورت گرفته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
جهت تامين روشنايی مطلوب و مناسب می توان روشهاي زير را بكار برد:
تناسب مساحت پنجره ها به مساحت كارگاه و جهت نصب پنجره ها جهت بهره مندي از نور طبيعی ،رنگ آميزي سطوح انعكاس
و يا تغيير جنس مصالح بكار رفته در سقف كف و ديوارها ،نصب منابع روشنايی جديد و كافی و يا تعويض المپهاي سوخته،
استفاده از تركيبی از نورهاي سفيد و زرد در روشنايی محيط ،تميز كردن منابع روشنايی كثيف و يا سطوح انعكاس موجود،
اصالح چيدمان و زواياي تابش منابع روشنايی از مصاديق قابل ذكر جهت تامين روشنايی مطلوب در محيط كار می باشد.
 ج) خير -با كنترل در سالهاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص اصالح روشنايی كارگاه در سالجاري صورت نگرفته و در سالهاي قبل انجام شده باشد
اين گزينه انتخاب می شود.
 د)خير -مطلوب است
در صورتيكه طراحی اوليه سيستم روشنايی كارگاه به گونه اي باشد كه نور متناسب و كافی جهت انجام فعاليت را فراهم نمايد و
نيازي به انجام اصالحات فنی مهندسی نباشد اين گزينه انتخاب می شود.
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 .8آيا در اين واحد پرتوهاي زيان آور وجود دارد؟
 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
در صورت وجود پرتو اعم از يونيزان و غيريونيزان در واحد كارگاهی مجموع شاغلين در معرض در ستون مربوطه بعد از درج
گزينه الف ثبت می شود.
بطوركلی اثرات بهداشتی پرتوهاي يونساز با ميزان پرتو و زمان تماس با پرتو نسبت مستقيم دارد .اين اثرات به دو دسته اثرات
احتمالی و اثرات قطعی تقسيم می شوند.
اثرات احتمالی :اثرات احتمالی در تمام سطوح پرتوگيري اتفاق می افتد .بروز اينگونه اثرات در يك شخص هم محتمل است و هم
ممكن است كه هرگز اتفاق نيافتد .ليكن با افزايش دز ،احتمال وقوع آن بيشتر میشود .بنابراين هيچگونه سطح ايمن دوز براي
پرتوگيري احتمالی وجود ندارد.
اثرات قطعی :هنگاميكه ميزان دز دريافتی نسبتاً زياد باشد اثرات قطعی پديدار میگردد و سبب از بين رفتن تعداد زيادي از
سلولهاي بافتی ميشود .همواره يك سطح آستانه دز وجود دارد كه پائينتر از آن ،اثرات قطعی بروز نمی نمايد بنابراين در دزهاي
باالتر از سطح آستانه ،حفاظت و ايمنی در برابر اثرات قطعی توصيه میگردد.
 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص مواجهه با پرتو در سالجاري صورت گرفته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
روشهاي مختلف حفاظتی در مقابل پرتوهاي يونساز:
-

زمان :هرچه فرد بيشتر در برابر پرتو باشد بيشتر پرتو می گيرد .لذا بايد پرتوگيري به حداقل زمان برسد.

-

فاصله :هرچه فاصله تا منبع پرتو بيشتر باشد پرتوكمتراست .لذا بايد فاصله تا منبع پرتو به حداكثر برسد.

-

حفاظ :در مواردي كه استفاده از دو روش پيشين ميسر نباشد بايد از صفحات جاذب پرتو بين افراد و منبع استفاده كرد و
ميزان تابش پرتو را به مقدار مجاز يعنی  5/1رِم در هفته يا  0رم در سال رساند.

روشهاي تكميلی كنترل پرتوگيري:
الف) نمايش عالئم هشدار در موارد وجود مواد راديو اكتيو
ب) به حداقل رساندن جابجايی مواد راديواكتيو
كنترلهاي مديريتی:
-

مديريت براي دقت كامل در امر پيشگيري از خطرات پرتوهاي يونيزان و توجه به اينكه فرد شاغل در مواجهه با اينگونه مواد
قرار گرفته ياخير ،بايد آزمايشات مكرر خون را انجام دهد و مشاهده كم خونی راهنماي خوبی براي شاغلين است كه بايد هر
شش ماه تكرار گردد.

-

آموزشهاي الزم به افرادي كه به نوعی با پرتوهاي يونساز در تماسند در زمينه اثرات و خطرات تماس با پرتوها و بهداشت و
حفاظت در برابر پرتوها نمايش فيلمها در امور استحفاظی براي كاركنان و كسانيكه با پرتوها كار ميكنند بسيار مفيد و الزم
خواهد بود.

 ج) خير -با كنترل در سالهاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص مواجهه با پرتو در سالجا ري صورت نگرفته و در سالهاي قبل انجام شده باشد اين
گزينه انتخاب می شود.
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 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتيكه در محيط كار هيچ نوع پرتويی وجود نداشته باشد يا با روشهاي مانيتورينگ منظم در حد مطلوب يا استاندارد باشد،
اين گزينه انتخاب می شود.
 .9در صورت وجود پرتوهاي زيان آور نوع پرتو را به تفكيك مشخص كنيد:
يونيزان)a :ايكس )bگاما (cآلفا  (dبتا غيريونيزان (e :ماوراء بنفش )fمادون قرمز )gمايكروويو  (hامواج راديويي  )iامواج مغناطيسي

در صورتيكه شاغلين در معرض پرتو باشند ،نوع پرتوهاي زيان آور موجود در كارگاه با نوشتن حروف التين كنار آنها در ستون
مربوط به نوبت بازديد تعيين می گردد .بطور مثال در صورتيكه در نوبت اول بازرسی شاغلين در معرض با اشعه ماوراء بنفش،
ايكس و مادون قرمز باشند به شكل زير عمل می كنيم:

اگر پرتويی وجود نداشته باشد ،در ستون مربوطه خط تيره ( )-گذاشته می شود.
 .11آيا براي شاغليني كه در مواجهه با پرتو قرار دارند ،وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار داده
شده است؟
 الف) بله( -تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي ذكر شود)
اگر شاغلين در مواجهه با پرتو از وسايل حفاظت فردي استفاده كرده باشند ،اين گزينه انتخاب و تعداد افراد داراي وسايل حفاظت
فردي بعد از درج گزينه الف در جلوي آن نوشته می شود.
براي شاغلين در مواجهه با پرتوها بايستی وسايل ذيل تهيه و در اختيار آنها قرار داده شود و آموزش هاي الزم ارائه گردد.
تدابير احتياطی در برابر تشعشات غير يونيزان:


استفاده مداوم از عينك و نقابهاي حفاظتی با درجات متناسب تيرگی



استفاده از سپرهاي حفاظتی در مسير انتشار پرتو مانند استفاده از پرده هاي برزنتی يا ورقهاي بازتاب دهنده از جنس
آلومينيوم

نكات مهم در مورد حفاظت كاركنان پرتوكار در بخش پرتوساز:
 – 1حفاظهاي متحرك يا قابل تنظيم يا ثابت بايد در محل حضور كاركنان در حين پرتودهی وجود داشته باشد.
 – 2بايد روشهايی اتخاذ گردد تا اطمينان حاصل شود كه آهنگ دز در اتاق كنترل به گونه اي كنترل شده است كه
پرتوگيري شغلی به ميزان قابل مالحظه اي از حدود دز كمتراست .اين امر معموالً با حفاظ گذاري اتاق كنترل امكانپذيراست.
 – 3كاركنانی كه با دستگاههاي ايكس قابل حمل و متحرك كار ميكنند بايد از روپوش سربی كه  5/0ميليمتر سرب باشد
استفاده نمايند .روپوشها و دستكشهاي سربی بايد هميشه براي دستگاههاي ايكس قابل حمل و متحرك در دسترس باشد تا
در مواقعيكه نياز هست بيمار ثابت نگهداشته شود يا به هر علت ديگري كه بيمار نياز به همراه دارد مورد استفاده قرار گيرد.
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 ب) خير
در صورتی كه كارفرما وسايل حفاظت فردي مناسب در اختيار كاركنان قرار ندهد با توجه به اينكه پرتوها داراي اثرات حاد و
ديررسی شامل لوسمی و انواع سرطانها می باشند بايستی در اسرع وقت به مراجع قضايی جهت تهيه وسايل فوق معرفی گردد.
 ج) موضوعيت ندارد
در صورتی كه مانيتورينگ منظم مقادير پرتوها و همچنين دوزيمترهاي قرائت مستقيم فردي كه ميزان دز دريافتی پرتوكار را در
محيط كار اندازه می گيرد عدم موضوعيت پرتوها را ثابت كند.
.11

آيا در اين واحد استرسهاي حرارتي زيان آور وجود دارد؟ در صورت وجود نوع آن را تعيين كنيد  :گرماو رطوبت سرما

-

نوع استرس حرارتی زيان آور موجود در كارگاه با زدن عالمتمقابل هر كدام تعيين می گردد.

 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
در صورت وجود استرس حرارتی در واحد كارگاهی مجموع شاغلين در معرض در ستون مربوطه بعد از درج گزينه الف ثبت
میشود.
ميزان تناسب وضعيت گرمايی محيط كار با اندازه گيري شاخص  WBGTو مقايسه آن با حدود مجاز كشوري می باشد .اما در
بررسی آسايش حرارتی ،رطوبت  05درصد مقدار مطلوب و توصيه شده می باشد .همچنين در خصوص آسايش حرارتی دما كه
براي اكثريت افراد احساس راحتی داشته باشد در فصل تابستان درجه حرارت  23-26و براي فصل زمستان درجه حرارت -25
 24درجه سانتيگراد توصيه می شود.
در خصوص سرما نيز حد مجاز مواجهه شغلی به منظور حفظ شاغلين در برابر اثرات شديد سرما (كاهش دماي عمقی بدن) و
ضايعات ناشی از سرما پيش بينی شده است و بيانگر حالتی از مواجهه شغلی با سرما است كه تحت آن شرايط شاغلين میتوانند
مكرراً با سرما مواجهه داشته باشند بدون آنكه عارضه يا اختالل مشهود ناشی از سرما در آنان بروز نمايد .در اينجا حد مجاز
مواجهه شغلی از سقوط درجه حرارت عمقی بدن به زير  36درجه سانتيگراد جلوگيري و از ايجاد ضايعات سرمازدگی انتهاي
اندامها ،پيشگيري میكند (حرارت عمقی بدن ،همان حرارت مركزي بدن است كه از طريق اندازهگيري درجه حرارت مقعد تعيين
میشود).
نكته :در موارد نادري كه پروسه و فرايندهاي كارگاه يا مكان محيط كار داراي شرايطی باشد كه هر دو عامل استرس حرارتی گرما
و سرما بطور همزمان در كارگاه وجود داشته باشد عدد مربوط به شاغلين در معرض هر يك از عوامل مذكور را به تفكيك در
بخش مربوط به نوبت بازديد در فرم ثبت می نماييم.
بطور مثال در كارگاهی با  6نفر جمعيت در صورتی كه  2نفر از كارگران در معرض عامل گرما و  4نفر ديگر با عامل سرما سر و
كار داشته باشند به شكل زير عمل می كنيم.
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در خصوص عامل سرما با توجه به اينكه درجه خنككنندگی باد سرد و توان سردكنندگی هوا از عوامل تعيين كننده
هستند(،دماي معادل سرماباد ) (ECTعبارت است از دماي معادلی كه تابعی از دماي هوا و سرعت باد مؤثر بر تبادل دماي بدن
میباشد) .هرچه سرعت باد بيشتر و دماي محيط كار كمتر باشد بايد ميزان عايق بودن لباس مورد نياز افزايش يابد.دماي معادل
سرماباد به ازاء دماي موجود هوا (دماي خشك) و سرعت باد در جدول زير(برگرفته از كتابچه حدود مجاز شغلی كشوري)نشان
داده شده است .هنگام برآورد دماي معادل سرما و تعيين ميزان عايقی لباس براي حفظ دماي عمقی بدن بايد اثر خنككنندگی
باد و دماي هوا روي پوست در نظر گرفته شود .در اين جدول محدودههاي اخطار براي حفظ دماي داخلی بدن در حد  36درجه
سانتیگراد و پيشگيري از يخزدگی اندامهاي انتهايی معلوم شده است.

 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص استرس حرارتی در سالجاري صورت گرفته باشد اين گزينه انتخاب می شود .روشهاي
مختلف فنی مهندسی براي استرس حرارتی عبارتند از:
-

جايگزين نمودن فرايند گرمازا با پروسه ديگر

-

جداسازي فرايند توليد گرما از كارگران با خارج كردن فرايند مثل قراردادن ديگهاي بخار در قسمتهاي تفكيك شده

-

جلوگيري از انتشار گرما از منابع گرمازا مثل رنگ كردن ورق هاي فوالدي با رنگ آلومينيومی

-

عايق پيچی لوله ها مثل عايق پيچی لوله هاي بخار در نيروگاهها
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-

قراردادن سپر و موانع ميان شاغلين و منابع گرمازا

-

تهويه مكشی هواي محيط كار با استفاده از سيستمهاي تهويه عمومی و موضعی

-

تامين هواي تازه با استفاده از فن ،كولر و  ...بصورت عمومی يا موضعی

-

كنترل رطوبت هواي محيط كار جهت بهينه كردن تبادالت حرارتی انسان و محيط

در مواردي كه امكان اجراي كنترلهاي فنی مهندسی نيست می توان از روشهاي كنترل مديريتی زير استفاده می شود:
-

آموزش كارگران ،كارفرمايان و سرپرستان در خصوص مسائل ايمنی و بهداشتی و بيماريهاي ناشی از مواجهه با
استرسهاي حرارتی

-

معاينات پزشكی قبل از استخدام و بررسی وضعيت جنسی ،جسمی و روحی افراد بكارگيري كارگران سازش يافته

-

برنامه ريزي كار و استراحت و پيش بينی زمانهاي استراحت در فواصل انجام كار

-

تامين آب و الكتروليتهاي بدن كارگران با تشويق افراد به نوشيدن مايعات حاوي سديم و قندي كه در طی فرايندهايی
مانند تعريق و ادرار از دست رفته است .مثالًدر فصول گرم سال كارگران ترغيب شوند كه مكرراً در فواصل كوتاه (هر 10
تا  25دقيقه) به مقدار كم (حدود  105سانتيمتر مكعب) مثالً يك فنجان آب خنك بنوشند.دماي آب خنك حدود 15
درجه تا  10درجه سانتيگراد ( 05تا  65درجه فارنهايت) و باي د نزديك محل كار قرار داده شود تا نيازي به ترك محل
كار نباشد .در مواقعی می توان به مقداري نمك در غذا و يا مايعات مصرفی افزود.

-

اصالح لباس كار شاغلين و اصالح نحوه انجام كار و حتی االمكان انجام كار در ساعات خنك روز نيز از ديگر موارد قابل
ذكر می باشد.

-

در خصوص كنترل استرس هاي سرمايی نيز توصيه می شود تا حد امكان از مواجهه كارگران با تنش هاي سرمايی
اجتناب گردد و يا مدت زمان مواجهه كاهش يابد .مهمترين راه حفاظت در محيطهاي سرد استفاده از لباس مناسب و
عايق در برابر رطوبت و باد می باشد .همچنين توصيه می شود از اندامهاي انتهايی مانند انگشتان دست و پا با پوشيدن
دستكش و جوراب و كفشهاي مناسب محافظت نمود .همچنين براي كارگران شاغل در محيطهاي باز و پوشيده از برف
توصيه می شود از عينك هاي حفظتی كه موجب جلوگيري از خيرگی و درخشندگی در چشمها شده و تابشهاي
فرابنفش را كنترل می كند استفاده گردد.

 ج) خير -با كنترل در سالهاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترلی در خصوص استرس حرارتی كارگاه در سالجاري صورت نگرفته و در سالهاي قبل انجام شده باشد
اين گزينه انتخاب می شود.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتیكه فعاليت كارگر بدون مواجهه با عامل فيزيكی استرس حراتی گرمايی و سرمايی باشد و يا مقدار مواجهه با آن به
اندازه اي نباشد كه بعنوان زيان آور تلقی شود و يا به كمك روشهاي كنترلی مواجهه شاغل با عامل زيان آور كنترل شده باشد
اين گزينه انتخاب می شود.
 .12آيا در اين واحد عامل زيان آور شيميايي وجود دارد؟
 الف)بله-تعداد افراد در معرض ثبت شود
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در صورت وجود عامل زيان آور شيميايی در محل مورد بازديد اين گزينه انتخاب و تعداد افراد در مواجهه با آنها در ستون نوبت
بازديد و واحد مربوطه ثبت می گردد.
 ب) خير -با كنترل در سال جاري
در صورتی كه عامل زيان آور شيميايی در سالجاري با انجام اقدامات كنترل مهندسی نظير طراحی تهويه موضعی ،جداسازي،
جايگزينی با مواد كم خطر و ...به حدود مجاز يا كمتر از آن كاهش بيابد اين گزينه انتخاب می شود.
 ج) خير -با كنترل در سال هاي قبل
در صورتی كه اقدامات كنترل مهندسی در سال هاي قبل انجام گرفته و همچنان عامل زيان آور شيميايی در زمان بازديد در
حدود مجاز مواجهه شغلی و يا كمتر از آن می باشد اين گزينه انتخاب می گردد.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتی كه پروسه انجام كار در كارگاه بگونه اي است كه از ماده شيميايی در فرايند توليد استفاده نمی شود و يا بسيار كم و
در مطلوب باشد ،عوامل زيان آور شيميايی در محل مورد بازديد موضوعيت نداشته و اين گزينه انتخاب می گردد.
 .13در صورت وجود عامل زيان آور شيميايي ،نوع آن را تعيين كنيد؟
آئروسل )a :سيليس )bسرب )cجيوه (dآزبست (eآرسنيك
گاز و بخار )j :بنزن )kتولوئن  )lتربانطين )mفرمالدهيد

)fكادميوم )gنيكل

)nمونوكسيدكربن

 (hكرم

 )iساير

)oتتراكلريد كربن  (pاسيد (qباز

)rساير

در صورتی كه نوع ماده شيميايی زيان آور موجود در محل مورد بازديد آئروسل باشد از بين گزينه هاي  aتا  iو اگر گاز و بخار
باشد از بين گزينه هاي  jتا  kمشخص گرديده و در ستون نوبت بازديد و واحد مربوطه ثبت می گردد.
در خصوص گزينه  iو ( kساير) ،منظور ساير مواد شيميايی خطرناك سرطانزا ،موتاژنزا و ...می باشد كه در صورت وجود در كارگاه
اين گزينه بايد نوشته شود .جهت راهنمايی بيشتر به ليست مواد سرطانزا و موتاژنزاي قطعی يا احتمالی در انسان درج شده در
قسمت بازرسی هدفمند سامانه جامع بازرسی مركز سالمت محيط و كار مراجعه گردد.
بطور مثال در صورتيكه در نوبت دوم بازرسی شاغلين در معرض گرد و غبار سيليس و كادميوم و گاز و بخار مونوكسيدكربن و
اسيدها باشند به شكل زير عمل می كنيم:

 .14تعداد شاغلين در مواجهه با سيليس ،سرب و جيوه در صورت وجود به تفكيك ثبت شود:
با توجه به تعهدات بين المللی و وجود برنامه هاي جداگانه در خصوص سيليس ،سرب ،جيوه و آزبست در صورت بازديد از هر
كدام از كارگاههاي داراي اين مواد تعداد كارگران در مواجهه به تفكيك نوع عامل در ستون مربوطه ثبت گردد .بخاطر محدود
بودن كارگاههاي داراي آزبست رديف جدا گانه اي به آزبست در فرم اختصاص نيافته ولی در صورت بازديد از كارگاههاي استفاده
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كننده از آزبست به صورت دستی عبارت آزبست به فرم اضافه شده و تعداد كارگران در معرض مواجهه نيز در ستون مربوطه
نوشته شود.
 .15نوع روش كنترل آالينده هاي شيميايي چيست؟
الف) تغيير پروسه ب) جايگزينی و حذف  ج) تهويه عمومی د) تهويه موضعی ه) كنترل نشده و) موضوعيت ندارد
در صورت استفاده از هر كدام از روشهاي فوق ،دايره كنار آن تيك ميخورد .اگر در كارگاه از بيش از يك روش فوق جهت
كنترل عوامل شيميايی استفاده شده بود ،در تمام دايره هاي جلوي آنها بايد عالمت زده شود.
الف) تغيير پروسه :اين اقدام كنترلی روي منبع ايجاد كننده آلودگی انجام می شود .اين روش كنترلی از روش هاي بسيار
مؤ ثر ولی با هزينه باال می باشد و در طی آن فرايندي كه توليد كننده عوامل شيميايی زيان آور در محيط كار است ،تغيير
میيابد .به عنوان مثال تغيير پروسه رنگ پاشی دستی با پروسه رنگ الكتروستاتيك اتوماتيك .چنانچه در كارگاه مورد بازرسی
اين روش مهندسی براي كنترل آالينده هاي شيميايی انجام شده باشد ،در فرم اين گزينه انتخاب و عالمت زده می شود.
ب) جايگزيني و حذف :اين اقدام كنترلی روي منبع ايجاد كننده آلودگی انجام می شود .منظور از اين روش جايگزين كردن
مواد بی ضرر يا كم ضرر با مواد شيميايی خطرناك می باشد كه از اين طريق می توان آلودگی را حذف و يا ميزان آن را به
حداقل رساند .به عنوان مثال جايگزينی بنزن در پروسه هايی كه نقش حالل را دارد با حالل هاي كتونی كم خطر .چنانچه در
كارگاه مورد بازرسی اين روش مهندسی براي كنترل آالينده هاي شيميايی انجام شده باشد ،در فرم اين گزينه انتخاب و
عالمت زده می شود.
ج) تهويه عمومي :متداول ترين روش جهت كاهش يا حذف گرما ،رقيق نمودن هواي محيط كار با هوايی است كه دماي
كمتري دارد كه معموالً شامل نصب فن در محيط كار می باشد .برقراري سيستم تهويه عمومی شامل :وارد نمودن هواي تازه،
توزيع هوا و خارج نمودن هواي گرم و آلوده می باشد .در اين نوع تهويه كارگر با آالينده تماس پيدا می كند .اين سيستم
كنترل زمانی در محيط كار اجرا می گردد كه ويژگی هاي زير موجود باشد:
 )1آالينده سميت پايينی داشته باشد
 )2آالينده از نوع گاز و بخار باشد
 )3كم بودن مقدار توليد و انتشار آالينده در هواي محيط كار
 )4دور بودن كارگر از منبع توليد آالينده
 )0انتشار يكنواخت آالينده در هواي محيط كار
 )6آب و هواي محلی ومحيطی معتدل باشد
چنا نچه در كارگاه مورد بازرسی اين روش مهندسی براي كنترل آالينده هاي شيميايی انجام شده باشد ،در فرم اين گزينه
انتخاب و عالمت زده می شود.
د) تهويه موضعي :تهويه موضعی عبارت از گرفتن هواي آلوده در محل توليد آالينده و انتقال آن به خارج از محل و
تصفيه هوا در صورت نياز .اين سيستم كنترل زمانی بايد در محيط كار اجرا گردد كه آالينده زيادتر از حد مجاز بوده و
كارگر نبايد با آالينده مواجهه باشد .سيستم تهويه موضعی شامل هود ،كانال ،پااليشگر ،فن و دودكش می باشد و جهت
كنترل آالينده هاي شيميايی محيط كار در نزديكترين نقطه به منبع آلودگی نصب می گردد .چنانچه در كارگاه مورد
بازرسی اين روش مهندسی براي كنترل آالينده هاي شيميايی انجام شده باشد ،در فرم اين گزينه انتخاب و عالمت زده
می شود.
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ه) كنترل نشده :در صورتی كه هيچ كدام از اقدامات كنترلی ذكر شده قبلی به منظور كنترل آالينده هاي شيميايی در
كارگاه مورد بازرسی انجام نشده باشد ،اين گزينه انتخاب و عالمت زده می شود.
و) موضوعيت ندارد:
در صورتی كه در محيط كار هيچ نوع آالينده شيميايی وجود نداشته باشد يا با روشهاي كنترلی در حد مطلوب يا
استاندارد باشد ،اين گزينه انتخاب می شود.
 .11آيا براي شاغليني كه در مواجهه با آالينده هاي شيميايي قرار دارند وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه و در
اختيار آنان قرار داده شده است؟
 الف) بله( -تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي ذكر شود)
اگر وسايل حفاظت فردي مناسب توسط كارفرما تهيه و در اختيار كارگران قرار داده شده است ،اين گزينه انتخاب و تعداد
شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي در جدول در محل مربوطه نوشته می شود.
 ب) خير
اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است ،اين گزينه انتخاب می شود.
 ج) موضوعيت ندارد
اگر وجود عوامل شيميايی زيان آور در محيط كار موضوعيت نداشته باشد اين گزينه انتخاب می شود.
 .17آيا شاغلين اين واحد در مواجهه با عوامل بيولوژيكي زيان آور قرار دارند؟
 الف) بله( -تعداد افراد در معرض ثبت شود)
در صورتی كه پاسخ اين سئوال بله است در ستون مقابل به تفكيك هر واحد تعداد كل افراد در مواجهه با عوامل بيولوژيكی زيان
آور ثبت شود.
 ب) خير
اگر كاركنان در معرض هيچ گونه عامل زيان آور بيولوژيك قرار نداشته باشند ،اين گزينه انتخاب می شود.
 .18آيا براي شاغليني كه در مواجهه با آاليندههاي بيولوژيكي قرار دارند وسايل حفاظت فردي مناسب تهيه و در
اختيار آنان قرار داده شده است؟
 الف) بله( -تعداد شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي ثبت شود)
اگر وسايل حفاظت فردي مناسب توسط كارفرما تهيه و در اختيار كارگران قرار داده شده است ،اين گزينه انتخاب و تعداد
شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي در ستون مقابل نوشته شود.
 ب) خير
اگر وسايل حفاظت فردي براي كارگران تهيه نشده است ،اين گزينه انتخاب شود.
 ج) موضوعيت ندارد
چنانچه عامل زيان آور بيولوژيكی كه كارگران به اقتضاي شغل با آن در تماس باشند در محيط كار وجود نداشته باشد اين گزينه
انتخاب و در ستون مربوطه درج ميشود.
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 .19آيا ايستگاههاي كارنامناسب بوده و شاغلين در وضعيت بدني نامناسب كار ميكنند؟
 الف) بله -تعداد افراد در معرض ثبت شود
در صورتیكه ايستگاه هاي كار شاغلين نامناسب باشند و يا كاركنان در حين كار وضعيت بدنی نامناسبی داشته باشند ،اين گزينه
انتخاب و تعداد افرادي كه در ايستگاههاي كاري نامناسب كار میكنند و يا داراي وضعيت بدنی نامناسب میباشند در ستون
مقابل درج میشود.
 ب) خير -با اصالح در سال جاري
در صورتی كه ايستگاه كار نامناسب و يا وضعيت بدنی نامناسب با اقدامات فنی مهندسی و يا كنترلهاي مديريتی در سال جاري
اصالح شده باشد اين گزينه انتخاب میشود.
 ج) خير -با اصالح در سالهاي قبل
در صورتی كه ايستگاه كار نامناسب و يا وضعيت بدنی نامناسب با اقدامات فنی مهندسی و يا كنترلهاي مديريتی در سالهاي قبل
اصالح شده باشد اين گزينه انتخاب میشود.
 د) خير -مطلوب است
در صورتیكه ايستگاه كار از ابتدا به درستی طراحی شده باشد و داراي شرايط مناسب ارگونوميكی باشد و يا كاركنان در وضعيت
بدنی مناسب ارگونوميكی كار كنند ،اين گزينه انتخاب میشود.
 .21آيا شاغلين اين واحد از ابزار كار نامناسب استفاده مي كنند؟
 الف) بله-تعداد افراد در معرض ثبت شود
اگر كاركنان از ابزار كار نامناسب در حين كار استفاده میكنند ،اين گزينه انتخاب و تعداد افرادي كه از ابزار كار نامناسب استفاده
میكنند در ستون مقابل درج می شود.
 ب) خير -با اصالح در سال جاري
در صورتیكه ابزار كار مورد استفاده كاربران در سال جاري اصالح و يا با نوع مناسب آن تعويض شده باشد ،اين گزينه انتخاب
میشود.
 ج) خير -با اصالح در سالهاي قبل
در صورتیكه ابزار كار مورد استفاده كاربران در سالهاي قبل اصالح و يا با نوع مناسب آن تعويض شده باشد ،اين گزينه انتخاب
میشود.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
اگر براي انجام كار به ابزار كار خاصی نياز نباشد و يا ابزار كار مورد استفاده مناسب باشد اين گزينه انتخاب میشود.
 .21آيا در اين واحد حمل دستي بار بهصورت نامناسب انجام ميشود؟
 الف) بله-تعداد افراد در معرض ثبت شود
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در صورت رعايت نشدن موارد ذكر شده در آيين نامه بهداشتی حمل دستی بار اين گزينه انتخاب و تعداد افراد در معرض در
ستون مقابل ثبت میشود.
 ب) خير -با اصالح در سال جاري
اگر حمل دستی نامناسب بار مطابق با موارد ذكر شده در آيين نامه بهداشتی حمل دستی بار در سال جاري اصالح شده باشد،
اين گزينه انتخاب میشود .اين م وارد به طور كلی شامل كاهش وزن بار و نيروي اعمالی هنگام حمل بار ،استفاده از تجهيزات و
وسايل كمكی حمل بار میباشد.
 ج) خير -با اصالح در سالهاي قبل
اگر حمل دستی نامناسب بار با توجه به موارد ذكر شده در قسمت ب در سالهاي قبل اصالح شده باشد ،اين گزينه انتخاب
میشود.
 د) خير -عدم موضوعيت يا مطلوب
در صورتیكه در شغل مورد نظر هيچگونه حمل باري انجام نشود و يا حمل دستی بار با رعايت موارد مندرج در آييننامه
بهداشتی حمل دستی بار صورت بگيرد اين گزينه انتخاب میشود.
 .22مجموع تعداد شاغلين در مواجهه با عوامل زيان آور شغلي اين واحد چند نفرند؟
تعداد كل شاغلين در مواجهه با حداقل يكی از عوامل زيان آور شغلی موجود در محيط كار به تفكيك نوبت بازديد و واحد
كارگاهی ثبت می شود.
براي پاسخ به اين سئوال يك روش ساده اين است كه بدين ترتيب عمل نماييم:
الف) ابتدا تعداد كل شاغلين واحد تعيين گردد( .مثالً  12نفر)
ب) سپس تعداد شاغلين اين واحد كه درمواجهه با هيچ يك از عوامل زيانآور شغلی (فيزيكی ،شيميايی ،بيولوژيكی و
ارگونوميكی) قرار ندارند تعيين شود( .فرض كنيم اين تعداد براي واحد مورد نظر  2نفر باشد).
ج) تعداد كل شاغلين واحد را از مقدار بدست آمده از قسمت "ب" كم ميكنيم ( )12-2=15
بنابراين در مثال فوق پاسخ اين سئوال 15نفر میشود.
"پايان"
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