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 ارگووومی

سفت  زیضٞای ٔىشس تشش تشای دست ٔر ٚ دست سشیـ ضشوات

 ٕٔىٗ لاضك تا ٔىشس تشداضتٗ یا ) استخٛاٖ تا ٕٞشاٜ ٌٛضت(

 .ٌشدد  دست ٞای تیٕاسی است تافث

 ایمىی : حل های راه

 تتٛا٘ٙذ واسٌشاٖ وٝ ٘طٛی تٝ واسی فضای وشدٖ فشاٞٓ (1

 سغٛش اص ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ  .داس٘ذ ٍ٘ٝ تذٖ سا ٘ضدیه آس٘ح

 استفاؿ تٙؾیٓ لاتّیت یا ضٛد استفادٜ پاییٗ تش پیطخٛاٖ

 . تاضذ داضتٝ

 ا٘داْ ضیٗ دس تذٖ ٚضقیت تغییش فقاِیت ، ٔدذد عشاضی (2

 تشای( تٕا٘ذ تالی تذٖ ٘ضدیه آس٘ح وٝ دٞذ ٔی واس اخاصٜ

 تٝ دستشسی وٝ ضٛد زیذٜ ٞشتشتیثی تٝ خقثٝ ٞا َ ٔثا

 . )تاضذ  آساٖ آٟ٘ا

 ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ( تذٖ ٘أٙاسة یا ٘اساضت ٚضقیت اص پشٞیض (3

 ایٙىٝ تا است تٟتش تشخیطا ضٛد ا٘ثاضتٝ واسٌش واس خّٛ اٌش

 )تاضذ سشواسٌش یا پطت سش تاالی دس

 ضذٜ ایداد فطاس واٞص تشای  :ٔىا٘یىی ٚسایُ اص استفادٜ (4

 )... ٚ اتٛٔاتیه صفطات اص استفادٜ ٔثال( وشدٖ ضیٗ تّٙذ

 وٕه وسی اص یا وٙیذ سثه سا آٖ تاس وشدٖ تّٙذ تشای (5

 .تٍیشیذ 

 تٝ تاس وشدٖ تّٙذ ٞای تىٙیه اص ٔٙاسة استفادٜ آٔٛصش (6

 .واسٌشاٖ 

 . وٙٙذ واس زشخطی تىشاسی ٚؽایف ا٘داْ تشای واسٌشاٖ (7
 پٟٗ ، تشش ٚ وشدٖ لغـ تشای ٔىا٘یىی ٚسایُ اص استفادٜ (8

 وٗ ٔخّٛط ٚ غزاساصٞا ٔثال (غزا  وشدٖ ٔخّٛط وشدٖ ٚ

 ) . ٞا

 عشاضی تٝ تٛخٝ تا ٚسایُ اص ٔٙاسة استفادٜ ٚ ا٘تخاب (9

آضپضخا٘ٝ  زالٛٞای ٚ ٞا لاضك اص استفادٜ ٔثاَ ٚسیّٝ تشای

 تٕا٘ذ . تالی ساست دست ٔر دٞذ اخاصٜ ٔی وٝ ای

 افتادن ،)لغشیدن( خوردن سکىدری ، خوردن لیش

 ِیض ٔقشض دس پشسُٙ آضپضخا٘ٝ وف تٛدٖ ٔشعٛب تٝ تٛخٝ تا

 فالٜٚ.  ٌیش٘ذ ٔی لشاس صذٔات دیٍش ٚ افتادٖ ٚ ِغضیذٖ ، خٛسدٖ

 لاسذ سضذ تشای ٔٙاسثی ٔطیظ ٔشعٛب سغٛش ، ِغضش خغش تش

 .  ٌشدد ٔی ففٛ٘ت تافث خٛد وٝ تاضذ ٔی ٞا تاوتشی ٚ ٞا

 ٞیسٍٛ٘ٝ ضٛد ٚ داسی ٍ٘ٝ خٛب ٚ سٚضٗ ٚ ٔقاتش ٞا ساٞشٚ (1

 ٚخٛد وٙذ خغش ایداد تٛا٘ذ ٔی وٝ ساٞشٚٞا ٔا٘قی دس

 . تاضذ ٘ذاضتٝ

 تا ضٛد تقثیٝ سمفی یا دیٛاسی پشیضٞای تدٟیضات تشای (2

 . تاضٙذ  ٘ذاضتٝ لشاس آٔذ ٚ سفت ٔسیش دس تشق واتُ ٞای

 سٚی غزا ٞای تىٝ ٚ زشب ٔٛاد ضذٖ سیختٝ صٛست دس (3

 ٕ٘ایٙذ . خطه ٚ تٕیض سا ٔطُ صٔیٗ ضتٕا

 
  بزق ایمىی

 اِىتشیىی تاسیسات تٕأی وٝ وٙیذ ضاصُ اعٕیٙاٖ (1

 است سیٓ ٚسیّٝ تٝ صٔیٗ تٝ دسستی تٝ آب ٘ضدیه ٔٙاتـ

 .ضذٜ تاضٙذ  ٚصُ

 . ٘ىٙیذ پشیض ٚاسد سا دٚضاخٝ تذٖٚ ٞای سیٓ ٞشٌض (2

سا  دیذٜ آسیة ضُٕ لاتُ اِىتشیىی تدٟیضات ٚ پشیضٞا ٕٞٝ (3

 .وٙیذ  خاسج سشٚیس اص ٚ ٕ٘ائیذ ٌزاسی تشزسة

 . ضٛ٘ذ تقٕیش ضتٕا دیذٜ صذٔٝ تدٟیضات (4

 داخُ سا داس تشق تدٟیضات ضاخٝ دٚ خیس ٞای دست تا (5

 .٘ىٙٙذ  خاسج آٖ یا اص پشیض

 



 

 آشپشخاوه تجهیشات

 تغزیٝ ٚاضذ واسوٙاٖ تشای سا خاصی خغشات آضپضخا٘ٝ تدٟیضات

 وٝ داك صفطات  :اص فثاستٙذ خغشات ایٗ اص تقضی  .تشداسد دس

 ٘اضی ٞای پاسٌی ٚ تشیذٌی ، ضٛ٘ذ سٛختٍی تافث است ٕٔىٗ

 ضٛن ،سضدخا٘ٝ  دس ضذٖ ٌشفتاس ، تش٘ذٜ ٚسایُ استفادٜ اص

 تذِیُ تذٖ افضای لغـ ٚ تشق واتُ تا تٕاس اص ٘اضی اِىتشیىی

 . ضفاػ تذٖٚ تدٟیضات

 واسٌشاٖ دست خٟت ٔٙاسة فشدی ضفاؽت ٚسایُ تٟیٝ (1

 اخساْ ٚ اخاق تا واس ٍٞٙاْ دستی ضفاػ اص استفادٜ ٔثال

 تشش ٍٞٙاْ استیُ تٛسی ٞای دستىص اص استفادٜ ٚ داك

  لغقات

تا  داخاَ اصوٝ  تاضذ ضذٜ عشاضی عٛسی خا٘ٝسشد لفُ (2

 . ضٛد تاص دسب اٞشٔی فطاسدادٖ

 ٔماٚٔت ٚ وٓ زشخص تا تضسي تایذ غزا دستی ٞای زشظ (3

 ٕٞسٖٛ ٔتفاٚت سغٛش سٚی ساضتی تٝ تتٛا٘ذ تا تاضذوٓ 

 . وٙذ ضشوت ساٞشٚ ٚ آسا٘سٛسٞا تیٗضىاف 

 دٚسٌاص  اخاق خّٛ اص تایذ پض ٚ پخت ؽشٚ ٞای دستٍیشٜ (4

  . ضٛد خٌّٛیشی آٖ تا افشاد تشخٛسد اص تا  .ضٛد داضتٝ ٍ٘اٜ

 ٚسایُ ٞا ،ٛزال ساصی رخیشٜ ٚ استفادٜ ٚ ٘مُ ٚ ضُٕ (5

 ، داضتٝ ٍ٘ٝ تیض زٍٙاَ ٚ واسد . ضٛد ا٘داْ ایٕٗ ، تش٘ذٜ

 وٙٙذ ایداد صذٔٝ است ٕٔىٗ ٚ ِغض٘ذ ٔیوٙذ  زالٛٞای

 . تاضٙذ دٚس تذٖ اص ٞا زالٛ تایذ ٕٞیطٝ تشش ٍٞٙاْ

 اص ٔطُ دس تایذ ضٛ٘ذ ٕ٘ی استفادٜ وٝ صٔا٘ی دس سا زالٛٞا

 .وشد  داسی ٍ٘اٜ ضذٜ ٔقیٗ پیص

 واسٌش آسیة اص خٌّٛیشی تشای تایذ زالٛ ٞای ٍٟ٘ذاس٘ذٜ (6

  تش٘ذٜ ٚسایُ دیٍش ٚ ٞا زالٛ  .ضٛد ٘صة واس ٔیض سٚی

 زالٛٞای . ضٛ٘ذ ٌزاضتٝ ٞا سیًٙ دس واس ٚسظ دس ٘ثایذ

 ٔدٟض اٍ٘طت تٙذ ٚ تیغٝ ٔطافؼ تٝ تایذ ضذٜ تاسٜ خشیذاسی

    . ضٛد ٔطافؾت دست سٚی تیغٝ ِغضش اص تا ضٛ٘ذ

 

 خطزواک شیمیایی مواد

 وص آفت ٔا٘ٙذ خغش٘ان ضیٕیایی ٔٛاد تا واس ٔطیظ دس پشسُٙ

 وّش ضالَ ٔثاَ تشای ٞستٙذ تٕاس دس ٞا وٙٙذٜ ضذففٛ٘ی ٚ ٞا

 ٔی وٝ ضٛد ٔی تشدٜ واس تٝ وٙٙذٜ ضذففٛ٘ی یه فٙٛاٖ تٝ وٝ

 .  ضٛ٘ذ پٛست ٚ تیٙی ، زطٓ تطشیه تافث ذتٛا٘

 ٞطذاس ٞای تشزسة اص استفادٜ خٟت واسٌشاٖ آٔٛصش (1

 ٔٛاد ایٕٙی اعالفات ٞای تشٌٝ تٝ سا آٟ٘ا دستشسی دٞٙذٜ ٚ

(MSDS) ٓٞوٙیذ  فشا. 

 ایٕٙی فیٙه دستىص ، ٔا٘ٙذ فشدی ضفاؽت ٚسایُ تٟیٝ (2

 ٔٛاد ٚ ضیٕیایی ٔٛاد دستی ضُٕ ٍٞٙاْ دس تٙذ ٚ پیص

 ضٛیٙذٜ خغش٘ان .

ٔخّٛط  ٞٓ تا سا ٌیش خشْ یا ٕ٘ه خٛٞش ٚ ٚایتىس ٞیسٍاٜ (3

 تٙفس وٝ ضٛد ٔی ایداد خغش٘اوی سٕی ٌاص صیشا ٘ىٙیذ

 .ضٛد  ٔی ٞا سیٝ آسیة آٖ تافث

 ماشیه حفاظ

 دِیُ تٝ تٛا٘ذ ٔی آضپضخا٘ٝ تدٟیضات دیٍش ٚ خٕیش ٔیىسش

 ایٗ وٝ وٙذ خغش ایداد پشسُٙ تشای دٚاس ٞای تیغٝ داضتٗ

 تشیذٌی ، ٞا سٛختٍی ، تذٖ افضای لغـ :  اص فثاستٙذ خغشات

 ٞا ضىستٍی ٚ خفٍی ، ٞا

ٌزاسی  ضفاػ صطیص تٝ عٛس تایذ ٌٛضت زشظ دستٍاٜ (1

 پشساُ٘ تٛسظ واس ٚ  )ٔطافؼ سیٙی اص استفادٜ(  ضٛد

 ٚ لغـ فضٛ اص وٝ  ا٘داْ ضٛد ایٕٗ ٔطیظ دس آٔٛصش دیذٜ

زشظ  ٔخصٛض دستٝ اص ٕٞیطٝ( ضٛد . تشیذٌی خٌّٛیشی

 زشظ داخُ سا خٛد دست ٞیسٍاٜ وٙیذ ٌٛضت استفادٜ

 )٘ىٙیذ  ٌٛضت

 یا تغزیٝ تشای دستی اتضاس دیٍش یا ، دستٍیشٜ زٍٙه اص (2

 استفادٜ وٗ خشد ٚ تشش دستٍاٜ ٔیىسش ، اص تشداضتٗ ٔٛاد

 .وٙیذ 

 سوسی آتش

 : اص  ضٛد ٔی ٘اضی آضپضخا٘ٝ دس اضتٕاِی ٞای سٛصی آتص

 ٘أٙاسة داسی ٍ٘ٝ ٚ تقٕیشات 

 َدٚدوص  ٌشفتٗ آتص أىاٖ( وثیف  ٞای وا٘ا ( 

 ٜاضتقاَ لاتُ الالْ ٘أٙاسة ساصی رخیش 

 ُضذٜ ساییذٜ یا ٔقیٛب تشق وات 

 آتش اس جلوگیزی جهت مىاسب های حل راه

 سوسی: 

 واسوٙاٖ ٔٛثش ٚ ٔٙاسة آٔٛصش (1

 اص آٖ ٔدشای ٚ  )پض وثاب(وٗ  سشظ داضتٗ ٍ٘ٝ تٕیض (2

 ٞا آٖ صطیص داسی ٍ٘ٝ ٚ اضتقاَ لاتُ ٞای تالی ٔا٘ذٜ

 ضذٜ تِٛیذ ضشاست اص دٚس تایذ سا اضتقاَ لاتُ الالْ (3

 . داضت ٍ٘ٝ تدٟیضات تٛسظ

 سٚی تش ٔا٘ذٜ تالی ٞای زشتی وٝ ضٛد ٔی تٛصیٝ (4

 . ضٛد تٕیض ٔشتة تغٛس تدٟیضات سغٛش

 تشای وٝ دستی وٙٙذٜ خأٛش ٞای سیستٓ ٚخٛد (5

 زشتی سٛخت اص ٘اضی ٞای سٛصی آتص تا ٔثاسصٜ

 . ٌیشد ٔی لشاس استفادٜ ٔٛسد

 غذایی مواد اس واشی های بیماری

 تا تٕاس یا خٛسدٖ عشیك اص غزایی ٔٛاد اص ٘اضی تیٕاسی

 . وٙذ ٔی پیذا ٌستشش پشسُٙ تٛسظ آِٛدٜ غزایی ٔٛاد

 ٞای تىٙیه اص استفادٜ: ضذٜ تٛصیٝ واسٞای تٟتشیٗ

 ٚ ٘مُ ٚ ضُٕ ، فشدی تٟذاضت ، دست ٔٛثشضستطٛی

 . تاضذ ٔٛثش تٛا٘ذ ٔی وٝ است غزا ایٕٗ ساصی آٔادٜ

 


