
ايمني و بهداشت كار-2بخش 



:روي مي دهدحوادث ناشي از كار در كارگاه ها عمدتاً به داليل زير-

عدم توجه به توصيه هاي ايمني كار و كم اطالعي از اين توصيه ها�

بي ميلي و دست كم گرفتن فوايد استفاده از وسايل حفاظت فردي و عدم كنترل مديريت كارگاه ها در �

اين زمينه 

نرده، پلكان، حفاظ هاي ضروري و نظاير آنها: عدم وجود وسايل حفاظت جمعي در كارگاه مانند�

كاربرد غلط و نابجاي ماشين آالت و ابزار كار �

بيماري، استفاده از داروهاي خواب آور، انجام ندادن آزمايشهاي پزشـكي جسـمي و روحـي ضـروري در     �

فواصل زماني مناسب با كار 

آموزش غير مكفي و عدم وجود مهارت هاي فردي ضروري�

گرمايش نظافت و نظم و ترتيب، رنگ آميزي نور، صدا، تهويه، سرمايش و : محيط كار نامناسب به لحاظ�

عدم تناسب لباس كار و وسايل حفاظت فني �

عدم وجود وسايل اطفاي حريف در كارگاه �

ماسكهاي ضد گازها و ضد مـواد شـيميايي خطرنـاك،    : در دسترس نبودن و سايل حفاظت فردي مانند�

عينك، كاله ايمني و دستكش و نظاير آنها

ي اوليه و آموزش هاي پزشكي و فوريت ها عدم وجود وسايل كمك ها�



نگهداري و كاربرد صحيح ابزار كار

درصد قابل مالحظه اي از اتفاقات ناشي از كار تاسيسات تصفيه خانـه در اثـر عـدم توجـه بـه اسـتفاده       

صحيح از ابـزار كـار و اشـتباهات ناشـي از كـاربرد بـي رويـه ابزارهـا پـيش  مـي آيـد، كـه بـا رعايـت               

از جملـه رعايـت   . دستورالعمل هاي استفاده از بازار كار مي توان اتفاقات مزبور را به حـداقل تقليـل داد  

:نكات زير

از هر نوع ابزار به جاي خود استفاده شود به طور مثال آچار دو سربه جاي چكش بـه كـار گرفتـه    -الف

.نشود

.استفاده قرار گيردابزار بخوبي نگهداري شود و متناسب با كارآيي خود مورد -ب

اگـر بـراي بـازكردن پـيچ     : ابزار بايد به روش صحيح به كار رود تا خطري ايجاد نشود، به طور مثال-ج

.قطعه اي پيچ گوشتي بكار گرفته شود قطعه را نبايد در دست نگه داشت بلكه بايد به گيره بست

شود، به نحوي كه نه تنها از نظر ديد ابزار در كارگاه بايد در محل مناسب و مقابل دسترسي نگهداري -د

براحتي قابل تشخيص باشد، بلكه در به دست آوردن آن نيز با خطـري مواجـه نشـويم، بـه طـور مثـال       

قراردادن آچار باالي گنجه و يا موقع كارروي پله نردبان صحيح نيست، بهتر اسـت در محـل مخصـوص    

پله نردبان در كيف كار گذاشته يا بـه دسـت   خود نصب شود و در موقع كار نيز به جاي قرار دادن روي

.فردي كه نردبان را نگهداشته است داده شود

هر كس كه ابزاري را به كار مي برد بعد از خاتمه كار بايد تميز كند و در محل خود قراردهد هر گونه -ه

.ابزار كار در يك كارگاه بايد همواره به صورت آماده نگهداري شود


