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تهیه کننذه  :بخش ایمنی ،بهذاشت و محیط زیست

بسمه تعالی

شعار روز جھانی بھداشت
 ٧آوریل  ٢٠١۴برابر با  ١٨فروردین : ١٣٩٣

موجودات کوچک  ،تھدید بسرگ
Small bite ; big threat

ٔمسٔ:ٝ
ٞفتٓ آٚضیُ ٞط سبَ ثؼٛٙاٖ ضٚظ خٟب٘ی ثٟساضت ٘بٍٔصاضی ضسٚ ٜخطٗ ٌطفتٔ ٝی ضٛز  ٚزض ٞط سبَ ثب تٛخ ٝثٝ
اِٛٚیت ٞب ٍ٘ ٚطا٘ی ٞبی ثٟساضت ػٕٔٛی خٟبٖ  ،یه ٔٛؾٛع یب ضؼبضذبظ ثطای آٖ ا٘تربة ٔی ضٛز.

• ضؼبض أسبَ ضٚظ خٟب٘ی ثٟساضت " ٔٛخٛزات وٛچه ؛ تٟسیس ثعضي " ٔی ثبضس و ٝثٛٔ ٝؾٛع ثیٕبضی ٞبی
ٔٙتمّ ٝاظ ضا٘ ٜبلّیٗ ٔ # Vector – borne Diseases )$ی پطزاظز  ٚث٘ ٝمص ٘بلّیٗ زض ایدبز ثیٕبضیٟب
 ٚإٞیت وٙتطَ ٘بلّیٗ اضبضٔ ٜی ٕ٘بیس ٘ .بلّیٗ ٔٛخٛزات ظ٘س ٜوٛچىی ٔب٘ٙس پط ٝھا ،سبس ھا  ،و ٝٙھا ٚ
حّع ٖٚھای آة ضیطیٗ ٔی ثبضٙس ،ؤ ٝی تٛا٘ٙس یه ثیٕبضی ضا اظ فطزی ث ٝفطز زیٍط  ٚاظ خبیی ث ٝخبی
زیٍط ٔٙتمُ ٕ٘بیٙس .آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس سالٔت افطاز ضا زض ذب٘ ٚ ٝزض ظٔبٖ سفط زض ٔؼطؼ ذكط لطاض زٙٞس .
• ٔجبضظ ٜخٟب٘ی زض ضٚظ خٟب٘ی ثٟساضت زض سبَ  2014؛ ثط ضٚی ثطذی اظ ٘بلّیٗ اغّی  ٚثیٕبضی ٞبیی و ٝآٟ٘ب ایدبز ٔی
وٙٙس  ٚآ٘چ ٝؤ ٝی تٛاٖ ثطای ٔحبفظت اظ افطاز ا٘دبْ زاز ؛ ٔتٕطوع ضس ٜاست  .ایٗ ض ٚظ فطغتی فطأ ٓٞی ٕ٘بیس تب
ضاٞ ٜبی ٔحبفظت  ٚپیطٍیطی اظ اثتال ث ٝایٗ تٟسیس ٞب زض خبٔؼ ٝث ٝثحث ٌصاضت ٝضٛز  ٚظٔی ٝٙوبٞص ثبض ایٗ ثیٕبضی
ٞب اظ قطیك افعایص آٌبٞی ػٕٔٛی فطاٌ ٓٞطزز.
• ٚاحس سالٔت ،ثٟساضت  ٚایٕٙی ایٗ ضٚظ ث ٝتٕبٔی ٕٞىبضاٖ ٔحتطْ یبزاٚضی ٔی ٕ٘بیس  ٚ ،اظ ذسا٘ٚس ٔٙبٖ آضظٚی
تٙسضستی وبُٔ ٔی ٕ٘بیس .
تیواری ّای هٌتقلِ از راُ ًاقلیي هیثاشذ. .

• ٚضؼبض ا٘تربة ضس ٜتٛسف ٚظاضت ثٟساضت ٘یع  $یک عور سالهت تا «خَد هراقثتی») ٔی ثبضس.
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ٔربقجیٗ  :ػْٕٛ

هَجَدات كَچک؛ تْذیذ تسرگ
ٔٛخٛزات وٛچه $پطٞ ٝب ،پط ٝذبوی ٞب ،وٞ ٝٙب،حّعٞ ٖٚب ٚسبس ٞب #
قیف ٚسیؼی اظ اٍُ٘ ٞب ٚػٛأُ ثیٕبضی ظا ضا ث ٝا٘سبٖ  ٚحیٛاٖ ٔٙتمُ
ٔیىٙٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ پطٞ ٝب ٘ ٝتٟٙب ثیٕبضی ٔبالضیب ٚزً٘ ضا ٔٙتمُ ٔی
وٙٙس ٘بلُ فیالضیبظیس ،چیىٍ٘ٛ٘ٛیب ،آ٘سفبِیت غاپٙی  ٚتت ظضز ٘یع ٞستٙس.

ًاقلیي چیست؟
٘بلّیٗ ٔٛخٛزاتی وٛچه ٔب٘ٙس پطٞ ٝب ،وٟٟٙب ،وه ٞب ،سبس ٞب ٚحّعٟ٘ٚب ٞستٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ػٛأُ ثیٕبضی ظا  ٚاٍُ٘ ٞب ضا اظا٘سبٖ
حیٛاٖ آِٛز ٜث ٝزیٍطاٖ ٔٙتمُ وٙٙس.ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝتٛسف ٘بلّیٗ ،ثیٕبضیٟبیی ٞستٙس و ٝث ٝزِیُ ثطذی ٚیطٚس ٞب،اٍُ٘ ٞب ٚسبیط
ػٛأُ ثیٕبضیعا زض ا٘سبٖ ٞبایدبز ٔی ض٘ٛس.

اّویت ٍ اپیذهیَلَشی
ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝاظ ضا٘ ٜبلّیٗ ػٕستب" زض٘ٛاحی ٌطٔسیطی ٘ ٚیٌٕ ٝطٔسیطی ز٘یب  ٚزضٔحُ ٞبیی و ٝزستطسی ث ٝآة آضبٔیس٘ی سبِٓ
ٔٛخٛز ٘یست ٔ ٚطىالت ثٟساضتی ٚخٛز زاضز زیسٔ ٜی ضٛز .ثیص اظ ٘یٕی اظ ٔطزْ خٟبٖ زض ٔؼطؼ ذكط اثتال ث ٝایٗ ثیٕبضی ٞب
ٞستٙس.
• ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝاظ ضا٘ ٜبلّیٗ  " 17ثبض وُ ثیٕبضی ٞبی ػف٘ٛی ضا ضبُٔ ٔی ضٛز.
• زً٘ ثیطتط اظ سبیط ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝاظ ٘بلّیٗ زض حبَ ٌستطش است  " 40ٚاظ خٕؼیت خٟبٖ زض ٔؼطؼ ذكط ثیٕبضی زً٘
ٞستٙس  .ثطٚظ ایٗ ثیٕبضی زض 50سبَ ٌصضت 30 ٝثطاثط ضس ٜاست.
• وطٙس ٜتطیٗ ثیٕبضی ٔٙتمّ ٝاظ ٘بلّیٗٔ ،بالضیب است و ٝزض سبَ  2012ثبػث ٔطي ٞ 660عاض ٘فط ضس ٜاست.
• سبِیب٘ٔ 1/3 ٝیّیٛٔ ٖٛضز خسیس سبِه ٛٔ 500000 ٚضز خسیس وبالآظاض زض ز٘یب اتفبق ٔی افتس وٙٔ ٝدط ث 20 ٝتب ٞ 30عاض ٔطي ٔی
ٌطزز.
• ث ٝخع تت ظضز  ٚا٘سفبِیت غاپٙی سبیط ایٗ ثیٕبضی ٞب ٚاوسٗ ٘ساض٘س .ثطای ثسیبضی اظ آٟ٘ب زضٔبٖ اذتػبغی ٚخٛز ٘ساضز..

• تدبضت خٟب٘یٔ ،سبفطت ،تغییطات آة ٛٞ ٚایی  ٚضٟط٘طیٙی زض ا٘تمبَ ایٗ ثیٕبضی ٞب ٔٛثط ٞستٙس.
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زض ثؼؿی وطٛضٞبیی و ٝثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝتٛسف ٘بلّیٗ ٚخٛز ٘ساضت ،ٝقغیبٖ ثیٕبضی اتفبق افتبز ٜاست.
زض ثطذی ٘مبـ ز٘یبٔ ،طبضوت ٚظاضت ثٟساضت  ٚثب حٕبیت سبظٔبٟ٘بی غیط زِٚتی) ٚ , (NGOثرص ذػٛغی  ٚا٘دبْ السأبت ٚ
فؼبِیتٟبی ٔٙكم ٝای  ٚخٟب٘ی ،زض وبٞص ثطٚظ ثیٕبضی ٔٚطي ٔ ٚیط ٘بضی اظ آٟ٘ب ٔٛثط ثٛز ٜا٘س .

راُ اًتقال
فمف یه ٌعش سبز ٜتٛسف ایٗ ٔٛخٛزات وٛچه ثطای ا٘تمبَ
وبفی است.

عالئن تالیٌی
قیف ػالئٓ ثبِیٙی ایٗ ثیٕبضی ٞب اظ اضىبَ ثس ٖٚػالٔت یب ثب
ػالئٓ ذفیف تب ثیٕبضی ٞبی ضسیس ثب ٔیعاٖ وطٙسٌی ثبال ٔتفبٚت
است .اقالػبت ٔٛخٛز اظ پیص آٌٟی اوثط ایٗ ػف٘ٛتٟبٔ ،حسٚز
استٕٞ .چٙیٗ ثطذی اظ ایٗ ثیٕبضی ٞب ثسِیُ تبثیط زض تدبضت ثیٗ
إِّّی  ٚتّفبت زأی ٔٛخت ؾطض  ٚظیبٖ لبثُ تٛخٔ ٝی ٌطزز.

تشخیص
ث ٝزِیُ ػالئٓ اِٚیٔ ٝطبث ٝثب ثسیبضی اظ ثیٕبضٞب تطریع اوثط آٟ٘ب زض ٔطاحُ اِٚی ٝثیٕبضی زضٛاض است  ٚثب ثسیبضی اظ ثیٕبضی ٞبی
پٛستی ،ثثٛضی  ٚذ٘ٛطیعی زٙٞس ٜتطریع افتطالی زاضز. .

ترای رسیذى تِ اّذاف كٌترل چِ تایذ اًجام دّین؟
افعایص آٌبٞی ٔسئِٛیٗ  ٕٝٞ ٚزست ا٘سضوبضاٖ وٙتطَ ثیٕبضی ٞب زضثبض ٜإٞیت ٘بلّیٗ
 ٚثیٕبضیٟبی ٔٙتمّ ٝتٛسف آٖ ٞب ٕٞ ٚ،چٙیٗ افعایص آٌبٞی پعضىبٖ  ٚوبضوٙبٖ ذسٔبت
ثٟساضتی زضٔب٘ی ٚتطریع ثٛٔ ٝلغ آٖ.. ،زضٔبٖ ٌ ٚعاضش ٔٛاضزٕٞ ،بٍٙٞی ٕٞ ٚىبضی
ثیٗ ثرطی ثب سبیط سبظٔبٖ ٞبی ٔطتجف،، ،افعایص آٌبٞی خبٔؼ ٝزض ٔٛضز إٞیت ایٗ
ثیٕبضی ٞب  ٚضٚش ٞبی پیطٍیطی اظ اثتال  ٚثىبضٌیطی حفبظت ضرػی ،افعایص آٌبٞی
ٔسبفطیٗ زاذّی  ٚثیٗ إِّّی ثطای حفبظت ضرػی اظ ٌعش ٘بلّیٗ ٔ ٚطاخؼ ٝزض غٛضت ثطٚظ ػالئٓ ایٗ ثیٕبضی ٞب ٕٞىبضی
ثیٗ إِّّی ثٙٔ ٝظٛض ٔطالجت اظ ٔطظٞب خٟت پیطٍیطی اظ ٌستطش ثیٕبضی اظ ٔطظٞب.
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آًچِ ترای پیشگیری تایذ تذاًین:
٘ 1ػت تٛضی  ٚپطزٙٔ ٜبست ثط پٙدطٞ ٜب ٚزضةٔٙبظَ
 2استفبز ٜاظ پط ٝثٙسٞبی آغطت ٝث ٝحططٞىص 3استفبز ٜاظ زٚض وٙٙسٞ ٜبی حططات 4پٛضیسٖ ِجبس ٞبی آستیٗ ثّٙس  ٚضّٛاضٞبی ثّٙسثب ضٍٟ٘بی ضٚضٗ
 5ثٟسبظی ٔحیف خٟت ػسْ تدٕغ آة ٞبی ضاوس،خٕغ آٚضی ثٛٔ ٝلغ ٘ربِٞ ٝب  ٚظثبِٔ ٚ ٝؼس ْٚوطزٖ
ٔٙبست آٖ ٞب
 6استفبز ٜاظ زستىص ٚ ٚسبیُ حفبظت فطزی زضٍٙٞبْ شثح زاْ
 7ثٟسبظی ٔحُ ٍٟ٘ساضی زاْ _لط٘كی ٝٙحیٛا٘بتلجُ اظ شثح  ٚاستفبز ٜاظ حطط ٜوص ٞب زٞ ٚفت ٝلجُ
اظ شثح زاْ
 9اظ ثیٗ ثطزٖ ٔحُ ٞبی تىثیط  ٚضضس پطٞ ٝبٔب٘ٙس تبیطٞبی ٔستؼُٕ ،آة ٌّساٖ ٞبٙٔ ٚبثغ
ٍٟ٘ساضی آة آضبٔیس٘ی
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دوم اردیبهشت  ،روز زمین پاک  .فرصتی دوباره برای شروعی دوباره.

زض ایطاٖ  ٓٞظٔبٖ ثب زیٍط وطٛضٞب ی خٟبٖ ٞفت ٝظٔیٗ پبن اظ ضٚظ ز ْ ٚاضزیجٟطت ثٔ ٝست یه ٞفت ٝزض سطاسط وطٛض
ثطپب ٔیضٛز ٘ ٚرستیٗ ضٚظ ایٗ ٞفت$ ٝز ْٚاضزیجٟطت ٔب #ٜث٘ ٝبْ ضٚظ ظٔیٗ پبن ٘بٍٔصاضی ضسٜاست.
• وط ٜظٔیٗ  ،تٟٙب ٔىبٖ ظ٘سٌی ٔب ث ٝسطػت زض حبَ ٘بثٛز ضسٖ است

 .اذكبضٞبی ثیٗ إِّّی  ،سبظٔبٖٞبی خٟب٘ی ٌ ٕٝٞ ٚب ٞی

ٞطساضی ٔی زٙٞس  .أب ٞفت ٔیّیبضز ا٘سب ٖ وسأطبٖ ٌٛش ث ٝایٗ اذكبضٞب

ٔیسٙٞس ؟ػٛأّی ٔثُ ٌطْ ضسٖ ظٔیٗ  ،افعایص

ذٛزضٞٚب  ،افعایص آالیٙسٞ ٜب  ،آالیٙسٞ ٜبی غٛتی  ،ظثبِٞ ٝب ٌ ،بظٞبی ٌّرب٘ ٝای ٌ ،بظٞبی سٕی  ،فبؾالة ٞب  ،فبؾالة وبض ذب٘ٝ
ٞب  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ٚزض حبَ آسیت ضسب٘سٖ ث ٝتٟٙب ٔىبٖ أٗ ٔب ثطای ظ٘سٌی ٞستٙس  ٕٝٞ ٚی ٔب ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔمػط ٞستیٓ
وبضی وٙیٓ ٍٛ٘ .ییس ٔٗ چ ٝو ٓٙ؟ ضٚظی ٔی ضسس ؤ ٝدجٛضیٓ ثٍیٓ ای وبش وبضی ٔی وطزْ

 .ثبیس

 .ذبٔٛش وطزٖ یه الٔپ ،

ذبٔٛش وطزٖ ضؼّ ٝی ٌبظ  ،ی ٝیه ضٚظ استفبز ٜوٕتط اظ ٔبضیٗ  ،آثیبضی حتی ی ن ٌّساٖ  ،تصوط زازٖ ث ٝیىی اظ الٛاْ و ٝزض وبض
غٙؼتی  ٚیب ٞط ٔٛؾٛػی  ،ضاٞی است ثطای ٘دبت ظٔیٗ ٔب

 .ز ْٚاضزیجٟطت ضٚظ ظٔیٗ پبن است .....ضٚظ  ٚفطغتی زٚثبض ٜثطای

ضطٚػی زٚثبض.ٜ

چٌذ ًکتِ ترای داشتي زهیي پاک


 -زض استفبز ٜاظ وبغص غطف ٝخٛیی وٙیس  ٚسؼی وٙیس وبضٞبیتبٖ ضا ثس ٖٚاستفبز ٜاظ وبغص ا٘دبْ زٞیس .ث ٝقٛض ٔثبَ تب

حس أىبٖ لجؽٞبیتبٖ ضا اظ قطیك ایٙتط٘ت پطزاذت وٙیس.


غطف ٝخٛیی زض وبغص زض ٚالغ ثٔ ٝؼٙبی وٕتط ثطیس ٜضسٖ زضذتبٖ اقطاف ضٕبست وٞ ٝط سبِٞ ٝعاضاٖ ٞعاض اظ آٟ٘ب

ضٓ لطاض ٔی ٌیطز تّف ٔیض٘ٛس  ٚزض ػیٗ حبَ ثب ایٗ وبض ظثبِ ٝوٕتطی
ثطای تِٛیس ا٘ٛاع وبغصٞبیی و ٝزض ق َٛضٚظ زض اذتیبض ا
تِٛیس ضس ٚ ٜزی اوسیس وطثٗ وٕتطی تِٛیس ٔیٌطزز.
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زض سبذت  ٚا٘ج ٜٛضسٖ خٍُٞٙب ضٕب  ٓٞوٕه وٙیس .وبضت ٞط

ٟ٘بَ ٔیتٛا٘س سبَٞبی سبَ  ٓٞذبقط ٜذٛضی ثطای ضٕب  ٓٞ ٚوٕىی ثٝ
ٔحیف ظیستتبٖ ثبضس.


ٔبضیٗ ٞبی ذٛز ضا زائٕب ثطای تٙظیٓ ٔٛتٛض  ،تؼٛیؽ ضٚغٗ ٚ

السأبت ٔطثٛق ٝثجطیس  .تٙظیٓ ٘جٛزٖ ٔٛتٛض  ،تٙظیٓ ٘جٛزٖ پٕپ ٞبی
ثٙعیٗ  .... ٚثبػث افعایص ٔػطف سٚذت  ٚزض ٟ٘بیت افعایص تِٛیس حطاضت
ٔی ضٛز !.


زض ٔحُ وبضتبٖ  ٓٞث ٝسجع ثٛزٖ ظٔیٗ فىط وٙیس .اظ ٔسیط ثرص ذٛز ثرٛاٞیس و ٝثط٘بٔٝای تطتیت زٞس و ٝوبغص

وٕتطی ٔػطف ضس ٚ ٜاسطاف ٘طٛز .ثطای ٘ٛضتٗ اظ ٞط ز ٚضٚی وبغص استفبز ٜوٙیس.


اٌط ث ٝسفط ضفتٗ فىط ٔیوٙیس حتٕب سفط ثب لكبض ضا زض اِٛٚیت لطاض زٞیس .تحمیمبت ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزی اوسیس

وطثٙی و ٝلكبضٞب ثطای ظٔیٗ تِٛیس ٔیوٙٙس  4تب  15زضغس وٕتط اظ ٛٞاپیٕبٞبست .پس لكبض ضا فطأٛش ٘ىٙیس.


زض ٔػطف آة غطفٝخٛیی وٙیس .اسطاف زض آة ٔیتٛا٘س ث ٝؾطض ظٔیٗ تٕبْ ضٛزٍٙٞ .بْ زٚش ٌطفتٗ ظٔبٖ ٔطرػی

ضا زض ٘ظط ثٍیطیس  ٚزلبیك قٛال٘ی ثیزِیُ ظیط زٚش ٕ٘ب٘یس  ٚآة ضا ثی ػّت ثبظ ً٘شاضیس .


ٌبظٞب ضا ذبٔٛش وٙیس  .زِیّی ٘یست اظ غجح تب آذط ضت  ،وتطی ضٚی اخبق ضٕب ثدٛضس  ٚثربض آة تِٛیس وٙس !

ثعضي فىط وٙیس  .یه وتطی ضا ٘جیٙیس ٔ .یّیٞ ٖٛب وتطی ضا ثجیٙیس


ثطق ٞب  ٚالٔپ ٞبی اؾبفی ضا ٚالؼب ذبٔٛش وٙیس ٌ .طٔبی تِٛیس تٛسف یه الٔپ ٚ 100اتی ثطاثط ثب آة وطزٖ

تى ٝای اظ ید ٞبی لكت ضٕبَ ثٔ ٝسبحت  10سب٘تی ٔتط ٔطثغ است .


 .ظٔیٗ ٔب زض ذكط است ٕٞ .یط ٝاظ وبضٞبی وٛچه ٘ ،تبیح ثعضي ثٚ ٝخٛز آٔس ٜا٘س  .ثیبییس زست ث ٝزست ٓٞ

زٞیٓ  ٚخّٛی آسیت ضسیسٖ ث ٝوط ٜی ظٔیٗ ضا ثٍیطیٓ  .فطأٛش ٘ىٙیس ضٚظی ظٔیٗ تٕبْ آة ثٛز ٜاست  .زا٘طٕٙساٖ
سبظٔبٖ حفبظت اظ ٔحیف ظیست خٟب٘ی اػالْ وطز ٜا٘س ثب ٚؾغ فؼّی  ٚپیططفت آسیت ضسیسٖ ث ٝظٔیٗ  ،تب سبَ 2025
ثیص اظ  " 75اظ ید ٞبی لكجی زٚثبض ٜآة ٔی ض٘ٛس  ٚضبیس ایٗ پبیب٘ی ثبضس ثطای ثسیبضی اظ سطظٔیٗ ٞب  ...أب ٕٞیٗ
زا٘طٕٙساٖ ثب اػالْ ٘ىبتی ظطیف ثیبٖ وطز ٜا٘س و ٝاٌط ا٘سبٖ ٞب وٕی ٔطالجت وٙٙس ایٗ ض٘ٚس ٔتٛلف ٔی ضٛز .

6

تجهیزات حفاظت فردی
)Personal Protective Equipment (ppe

حفاظت از سر
ٔحبفظت وبضوٙبٖ زض ثطاثط ذكطات ثبِمٚ ٜٛاضز ث ٝسط زض وبضٌبٞ ٜب  ،یىی اظ ٔٛاضز ثبضظ است و ٝثبیس وٙتطَ ٌطزز  .غطثٝ
ث ٝسط ٕٔىٗ است ثبػث ٔؼِّٛیت زایٕی فطز یب فٛت ضٛز  .استفبز ٜاظ وال ٜایٕٙی سبز ٜتطیٗ ضأ ٜحبفظت سط افطاز زض
ثطاثط غسٔبت است  .والٜٞبی ایٕٙی  ،افطاز ضا  ٓٞزض ثطاثط ذكطات ضٛن  ٚسٛذتٍی اِىتطیىی ٔحبفظت ٔی وٙٙس  .زض
ٔٛاضز ظیط ثبیس اظ والٜٞبی ایٕٙی استفبز ٜوطز :


ضطایكی و ٝأىبٖ سمٛـ اضیبء  ٚثطذٛضز آٖٞب ثب سط افطاز ٚخٛز زاضز .



ضطایكی و ٝأىبٖ ثطذٛضز سط افطاز ثب اخسبْ ثبثت ٔثُ ِٞ ِٝٛب  ٚتیطٞب ٚخٛز زاضز .



ضطایكی و ٝاحتٕبَ تٕبس تػبزفی سط ثب ذكطات ثطلی ٚخٛز زاضز .

انواع تجهیسات حفاظت از سر
قجك استب٘ساضز  ANSI Z89.1-2009تدٟیعات حفبظتی اظ سط اظ ٘ظط ٔمبٔٚت اَوتطیىی ث ٝس ٝزست ٝتمسیٓ ٔی ض٘ٛس :
 والس  $ Gػٕٔٛی  : #زاضای ٔمبٔٚت تب ِٚ 2200ت
 والس  $ Eاِىتطیىی  : #زاضای ٔمبٔٚت تب ِٚ 20000ت
 والس  $ Cضسب٘ب  : #ثسٔ ٖٚمبٔٚت زض ثطاثط خطیبٖ اِىتطیستٝ
ایٗ والٜٞب ث ٝزستٞ ٝبی ظیط تمسیٓ ٔی ض٘ٛس :
كالُّای هحافظ ًَع ٔ : Iمبٔٚت آٖ ٞب زض ثطاثط ؾطثٞ ٝبی ثسیبض ضسیس  ٚفطٚضفتٗ اخسبْ زاذُ آٖ ٞب ٔٛضز آظٔبیص لطاض ٌطفتٝ
است  .ثطای ٔحبفظت  ٚضاحتی حساوثط  ،وال ٜثبیس ٔستمیٓ ضٚی سط لطاض ٌیطز  ٚزاضای ِج ٝثبضس .
كالُّای هحافظ ًَع  : IIػال ٜٚثط ٔحبفظت ٔؼبزَ والٞ ٜبی ٘ٛع  Iزض ٔمبثُ ؾطثٞ ٝبی ٚاضز ث ٝثبالی
سط ٔ ،حبفظت ٔحسٚزی ٘یع زض ٔمبثُ ؾطثبتی و ٝث ٝلسٕت ٞبیی غیط اظ ٔطوع سط ٚاضز ٔیض٘ٛس فطأ ٓٞیوٙٙس
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كالُّای ضرتِ گیر  :ایٗ ٘ٛع والٞ ٜب ثب قجم ٝثٙسی استب٘ساضز ٔ ANSIكبثمت ٘ساض٘س ِٚی ٔی تٛاٖ اظ آٖ ٞب ثطای ٔحبفظت زض
ثطاثط ؾطثٞ ٝب  ٚثطیسٌی ٞبی خعئی یب خٌّٛیطی اظ ٌیط وطزٖ ٔٛی ثّٙس زض ٔبضیٗ آالت
ٔتحطن استفبز ٜوطز .

ًگْذاری از تجْیسات حفاظت از سر
والٜٞبی ایٕٙی زاضای ػٕط ٔحسٚزی ٞستٙس ٞ .ط چٙس استفبزٙٔ ٜبست اظ آٖ ٞب ثبػث افعایص ق َٛػٕط آٖ ٞب ٔیضٛز  ،أب ثبیس ثٝ
غٛضت زٚضٜای ثب والٜٞبی خسیس خبیٍعیٗ ض٘ٛس  .اٌط آثبضی اظ آسیت یب فطسٛزٌی یب ؾطث ٝو ٝضٚی پٛست ٝوال ٜایٕٙی ٔٛخٛز ثبضس ،
وال ٜثبیس تؼٛیؽ ضٛز  .زض غٛضتی و ٝثٙس تٙظیٓ وٙٙس ٜپطت والٞ ٜب یب پسٞبی زاذُ والٜٞب آسیت زیس ٜثبضٙس  ،ثبیس آٖٞب ضا تؼٛیؽ
وطز .
زض غٛضت ٔطبٞسٞ ٜط یه اظ ٔٛاضز ظیط وال ٜثبیس اظ سطٚیس ذبضج  ٚثب یه وال ٜخسیس خبیٍعیٗ ضٛز :


سٛضاخ ضسٌی  ،تطن ذٛضزٌی یب تغییط ضىُ ِی ٝیب ذٛز والٜ



آثبض حبوی اظ لطاض ٌطفتٗ وال ٜیب ِج ٝآٖ زض ٔؼطؼ حطاضت ٔٛاز ضیٕیبیی  ،اضؼٔ ٝبٚضای ثٙفص یب سبیط تطؼطؼبت .



زض غٛضتی و ٝؾطث ٝث ٝوال ٜایٕٙی ٚاضز ضس ٜثبضس حتی اٌط آسیت ٚاضز ٜث ٝوال ٜلبثُ تٛخ٘ ٝجبضس .

ثطای ٔحبفظت اظ والٞ ٜب ثبیس ٘ىبت ظیط ضا زض ٘ظط ٌطفت :


اختٙبة اظ استفبز ٜاظ چست  ،ضً٘ یب ٔحّٞ َٛبی پبن وٙٙس . ٜایٗ ٔٛاز ٕٔىٗ است ث ٝپٛست ٝوال ٜآسیت ثطسب٘ٙس ٔ ٚیعاٖ

ٔمبٔٚت آٖ ضا وبٞص زٙٞس  .ثطای تٕیع وطزٖ وال ٜفمف ٔی تٛاٖ اظ یه ٔبز ٜپبن وٙٙسٔ ٜالیٓ  ٚآة ٌطْ استفبز ٜوطز .


اختٙبة اظ لطاض زازٖ وال ٜزض ٔؼطؼ ٌطٔب یب سطٔبی ضسیس یب ٘ٛض ضسیس ذٛضضیس  ،ث ٝقٛض ٔثبَ پطت ضیط ٝػمت ٔبضیٗ .



ٍٟ٘ساضی وال ٜزض ٔىبٖ تٕیع  ٚذطه .



اختٙبة اظ تحت فطبض لطاض زازٖ وال ٜثب ٘طستٗ ضٚی آٖ یب فطبض زازٖ ِج ٝآٖ .

راهنمای خریذ و استفاده از تجهیسات حفاظت از سر
تدٟیعات ٔحبفظ سط ثبیس ثب استب٘ساضز شوط ضس ٜزض پیٛست ٔ 1كبثمت زاضت ٝثبضٙس .
ث ٝقٛض وّی والٞ ٜبی ایٕٙی ثبیس زاضای ٔطرػبت ظیط ثبضٙس :
 ضٛن ٘بضی اظ ؾطثبت ضا خصة وٙٙس.
ٔ مب ْٚزض ثطاثط آة  ٚحطاضت ثبضٙس .
ٚ ظٖ وال ٜایٕٙی ٘جبیس اظ ٌ 400طْ تدبٚظ ٕ٘بیس .
 وال ٜایٕٙی ٘فطاتی و ٝزض زاذُ ت٘ ، ُ٘ٛمت ٌٛ ٚز وبض ٔی وٙٙس ثبیس زاضای ثٙس ظیط چب٘ٔ ٚ #Chin Starp$ ٝدٟع ث ٝچطاؽ ثبضس .

8

 والٜٞبی ایٕٙی ثبیس ث ٝقٛض وبُٔ ا٘ساظ ٜسط افطاز ثبضٙس  ٚوالٞ ٜبیی و ٝثسیبض ثعضي یب ثسیبض وٛچه ثبضٙس  ،حتی زض غٛضت
ٔكبثمت ثب سبیط اِعأبت ثطای استفبزٙٔ ٜبست ٘یستٙس .
 تدٟیعات ٔحبفظ سط و ٝزض ٘عزیىی تدٟیعات  ٚذكٛـ ثطق ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س ثبیس اظ ٘ٛع والس  Eثبضٙس .
ِ ج ٝوالٞ ٜب ثبیس خّٛی سط لطاض ٌیطز  .ثطای وبضوٙب٘ی و ٝزض زاذُ ت٘ ، ُ٘ٛمت ٌٛ ٚز وبض ٔی وٙٙس ثٙٔ ٝظٛض ٔیساٖ زیس ثیطتط ،
والٜٞبی ایٕٙی ثسِ ٖٚج ٝتٛغیٔ ٝی ضٛز .
 سٛضاخ وطزٖ وال ٜیب ایدبز ٞط ٘ٛع تغییطی زض آٖ ٕٔٛٙع است .
اًَاع خطرات هَجَد ترای سر در فعالیت ّای شركتّای زیر هجوَعِ ی آب ٍ فاضالب استاى تْراى ٍ
تجْیسات حفاظتی هٌاسة تا آًْا
٘ٛع ػّٕیبت  /فؼبِیت

٘ٛع ذكط

گَدترداری ٍ حفاری

ثطذٛضز سط ثب
تدٟیعات حُٕ ذبن
ٌٛ ،زثطزاضی  ،پبضص
ذبن ٘ ٚربِ ٝثط
ضٚی سط

شاهل ترشکاری آسفالت
 ،كلٌگ زًی  ،كار تا
كوپرسَر  ،حول خاک ٍ
...
تتي ریسی  ،شاتکریت

سٌگ زًی  ،جَشکاری ،
ترشکاری

والٞ ٜبی ٔحبفظ ٘ٛع
I

والٞ ٜبی ٔحبفظ ٘ٛع
II

ثطذٛضز ثب تدٟیعات
ثتٗ ضیعی  ،پبضص
ثتٗ
پطتبة شضات ٔصاة
ثط ضٚی سط

كار در تًَل

ثطذٛضز ثب ٔٛا٘غ

تازدیذ ٍ تازرسی

ثطذٛضز ثب تدٟیعات
زاذُ وبضٌبٜ

زًذگی ٍ كار ایوي ٍ تْذاشتی در دستاى خَدتاى است
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والٞ ٜبی ؾطثٌ ٝیط

