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 اي حرفه بهداشت علم

 در بهداشت.کار محیط در بهداشتی خطرهای کنترل و ارزیابی تشخیص، بینی، پیش دانش از است عبارت ای حرفه بهداشت

 .شوند می بررسی کار محیط آور زیان عوامل از ناشی مزمن و حاد عوارض و بیماریها ای، حرفه

 اي حرفه هدف بهداشت

 که ای پیشه هر در کارکنان اجتماعی و روانی جسمانی، ارتقا سطح سالمت و حفظ اهداف کلی بهداشت حرفه ای عبارتند از: 

 آور زیان تندرستی برای که عواملی برابر در کارکنان حفاظت.  کار از ناشی های آسیب و بیماریهای از پیشگیری هستند.

 در و فرد با کار همخوانی. باشد داشته را آن انجام توانایی روانی و فیزیولوژیک نظر از که کاری در فرد کارگیری به. هستند

 کار. با فرد همخوانی امکان، نبود صورت

 :از است عبارت اي حرفه بهداشت کارشناس وظایف مهمترین

 کار محیط  بازرسی 

 ،کار محیط روانی و بیولوژیکی ارگونومیکی، شیمیایی، فیزیکی، آور زیان عوامل ارزیابی و گیری اندازه شناسایی 

 کار محیط های ریسک و خطرات ارزیابی و شناسایی 

 باال ریسک با موارد برای اصالحی یا و کنترلی اقدامات ارائه 

 آن از استفاده ی نحوه در راهنمایی و فردی حفاظت وسایل بررسی 

 آنهایی شغلی حوادث و بیماریها از شغلی)منظور های گروه تمامی در شغلی حوادث و بیماریها از پیشگیری 

 دهند( می رخ آن بواسطه و کار انجام حین در که هستند 

 آنها سالمتی وضعیت بررسی و پرسنل پزشکی پرونده تشکیل 

 

 می محسوب این از جزئی نیز ها بیمارستان که کاری های محیط در موجود مشکالت رفع و آل ایده شرایط به دستیابی جهت

 نیست این جزء نیز ای حرفه بهداشت علم .شود شناسایی ... و ارگونومیکی شیمیایی، فیزیکی، آور زیان عوامل باید ابتدا شوند،

 شغلی، عوارض و جراحات رساندن حداقل به و پیشگیری با و کاری های محیط در ایمنی دادن قرار الویت با اول درجه در که

 قابل بخش .کند تالش زحمتکش کارگران وضعیت کردن بهتر چه هر جهت در و داده کاهش را ها رنج و دردها گونه این

 نادیده بخش این ای حرفه بهداشت مسائل که باشند می خدمات ارائه مشغول درمان و بهداشت بخش در کار نیروی از توجهی
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 هر اطالعاتی تا است شده سعی مجموعه این در که هستند متنوع بسیار بخش این در کار از ناشی مخاطرات .است شده گرفته

 .گیرد قرار درمانی های محیط زحمتکش پرسنل اختیار در زمینه این در کوتاه چند

 :از عبارتند اي دوره معاینات اصلی اهداف
 غیرشغلی هاي بیماري و کار با مرتبط و ناشی بیماریهاي زودرس تشخیص 
 آنها وضع شدن روشن تا مشکوك موارد پیگیري 
 بیماري پیشرفت از جلوگیري و موقع به درمان

 بیمار فرد در کار کردن محدود و کار محیط آور زیان عوامل کنترل 
 مسري بیماریهاي انتشار و انتقال از جلوگیري 






 کار محیط در موجود عوامل آور زیان اثرات مطالعه 
 کارگران بیماري و سالمتی بر محیط اثر تعیین 
 ایمنی و پیشگیري روشهاي ارزیابی 

 بیمارستان در کار و محیط سالمت
 بهداشت هاي هزینه اعظم بخش و دهند می تشکیل را درمانی و بهداشتی مراکز از اي عمده قسمت کشورها اکثر در بیمارستانها

 .باشند بهداشت و پاکیزگی سمبل و نظافت الگوي باید بیمارستانها .اند داده اختصاص خود به را درصد 70 حدود در درمان و
 در سالمت عمده مخاطرات .است برخوردار خاصی اولویت از اي حرفه و محیط بهداشت بخصوص بهداشتی ضوابط بنابراین

 و غیربهداشتی غذایی مواد و آب بیمارستان، رختشویخانه فاضالب، پسماندها، بهداشتی، مقررات اجراي عدم از ناشی بیمارستانها
 پوستچرهاي) ارگونومیکی بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، عوامل نظیر اي حرفه آور زیان عوامل و عمومی نظافت مراعات عدم

 و روانی و (... و عضالنی - اسکلتی اختالالت اجسام، غیراصولی حمل بدن، نواحی از یک هر در تکراري کار کار، حین نامناسب
 .دهد می قرار مخاطرات این معرض در را جامعه نهایت در و کارکنان کنندگان، مالقات بیماران، کلیه که باشند می غیره

 مهمترین عوامل زیان اور محیط کاردر بیمارستان 

 
 عوامل زیان اور بیولوژیکی 

  ارگونومیعوامل زیان اور 

 عوامل زیان اور روانی 

 عوامل زیان اور شیمیایی 

  عوامل زیان اور فیزیکی 

 

 

 عوامل زیان اور بیولوژیکی محیط کار:
 شامل قارچ، باکتری، ویروس، گزش و... که در صورت تماس و وارد شدن به بدن موجب بیماری های خاص به خود میگردد. 

 استیک ، پاشش خون و ترشحات و... راههای ورود: زخم و خراش روی پوست، نیدل

 

 عوامل زیان اور ارگونومی
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 ارگونومی )اختالالت اسکلتی عضالنی(و مداخالت ارگونومیک

 تعریف ارگونومی:

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با 

فکری و محدودیت ها و عالئق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری، با  –توجه به توانایی هایی جسمی 

سان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تالش است بجای متناسب سازی عنایت بر سالمتی، ایمنی و رفاه ان

انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. در این راستا، سازمان بین المللی کار ، واژة ارگونومی را به معنای متناسب 

 کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است.

 

 

 

خت ابزار و سیستم های تولیدی از ساده تا پیچیده و بغرنج، حل مشکالت مربوط به تکنولوژی نوین، این علم برای طراحی و سا

و حتی ابزار و وسائل زندگی روزمره، کاربرد دارد. امروزه، از طراحی یک ابزار ساده نظیر انبردستی ساده ) از نظر نوع جنس، 

(  …( و یا یک خودکار ) از نظر قطر، اندازه، رنگ و  …سته آن و مصالح بکار رفته، اندازة دسته، نوع و ترکیب پالستیکی د

گرفته تا طراحی یک سیستم تولیدی کامل، از ارگونومی استفاده میشود. عمدتا زمینه هایی که ارگونومی در آنها مطالعه و 

طراحی روش انجام کار با توجه اقدام میکند، عبارتند از : طراحی ابزار، وسائل، ماشین ها و تاسیسات به طرز صحیح و مطلوب، 

به بهترین نحوه اجراء و متناسب با سیستم عضالنی و ساختمان فیزیکی بدن انسان و با هماهنگی روانی میان افراد و محیط 

کار و ابزار کار، وضعیت صحیح قرار گرفتن بدن و حرکات انسان حین انجام کار، شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار ) با 

املی از قبیل : دما ، رطوبت ، جریان هوا ، ارتعاشات ، سر و صدا ، نور و روشنایی ، گرد و غبار ، تشعشعات و آلودگی توجه به عو

 مختلف (.-های 

 

 اهمیت ارگونومی در کارکنان بیمارستان:

های درمانی و برخی از شواهد حاکی از آن است رعایت اصول ارگونومی تاثیر شایان توجهی بر افزایش تولید، کاهش هزینه

وری و به طور کلی، افزایش درآمد ملی و منافع اقتصادی را پزشکی، کاهش فشارهای روانی، افزایش رضایت شغلی، افزایش بهره

های جدیدی مواجه هستند. برآورده سازی نیازها و انتظارات ی و درمانی با چالشهای بهداشتسبب می شود. امروزه سازمان

بیماران روز به روز مشکل تر می شود. بنابراین متخصصان بهداشت و درمان باید به دنبال راه هایی باشند که بتوانند بطور اثر 

و درمان بیمارستان به عنوان یکی از نهادهای مهم بخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند. در بخش بهداشت 

ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی به شمار می رود که با تسهیالت ویژه خود در بازگشت سالمت جسمانی و روانی افراد 

ه بیمار جامعه و آموزش نیروهای متخصص بخش بهداشت و درمان، پژوهش های پزشکی و در نهایت ارتقاء سطح سالمت جامع

نقش اساسی ایفا می کند. ارائه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی بدون مشارکت کلیه نیروهای انسانی و 

روانی خدمات مستمر، مطلوب و موثر امکان پذیر نمی باشد. در امور مراقبتی، نیروی انسانی نقش کلیدی تر دارد. در میان 

های درمانی به بیماران و ارتباط بیشتر به عالیت نیروهای پرستاری به دلیل ارائه مراقبتنیروی انسانی موجود در بیمارستان ف

آنها بیش از سایر گروه ها حائز اهمیت است. ارائه مطلوب خدمات پرستاری با کمیت و کیفیت پرستاران حاضر در بیمارستان 



 مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر)عج(                                             کتابچه ایمنی و سالمت شغلی کارکنان بیمارستان       

   

 
 

نیروی انسانی بیمارستان را تشکیل می دهد. وجود مرتبط می باشد. بخش پرستاری بزرگترین بخش و کادر پرستاری بیشترین 

های بیمارستانی نقش اساسی دارد. مسئولیت پرستاران بسیار سنگین کادر پرستاری مجرب و کار آزموده در اعتالی مراقبت

است. فرسا و همراه با استرس و فشار روانی است. حرفه پرستاری به خاطر ماهیت کار شبانه روزی با بیماران سخت، طاقت

های شغلی در پرستاران به مراتب بسیار باالست که بیشتر به خاطر فشارهای ناشی از شغل و عدم استاندارد بودن آسیب

تسهیالت و تجهیزات کاری می باشد )مصدق(. هر گونه بی توجهی نسبت به کادر پرستاری منجر به کاهش کیفیت خدمات 

این رعایت شرایط استاندارد برای برای محیط کار می تواند به کاهش فشارهای پرستاری ارائه شده به بیماران می گردد. بنابر

 شغلی پرستاران منجر گردد. 

 عضالنی رایج : –آسیبهاي اسکلتی 

 کشیدگی عضالنی و تاندونها 

 

 کشیدگی التهاب تاندونها و مفاصل 

 دردهای عصبی 

 فتق دیسک کمری 

 عضالنی که به سیستم و فرد شاغل تحمیل میگردد :  –هزینه هاي ناشی از آسیبهاي اسکلتی 

 هزینه های درمانی  -1

 هزینه های جابجائی و تغییر شغل -2

 افزایش تعداد روزهای ازدست رفته کاری بدلیل مرخصی استعالجی و کمبود نیروی انسانی ناشی از آن -3
  

 عضالنی  –راهکار قانونی جهت کنترل و کاهش آسیبهاي اسکلتی 

در آمریکا هرکارفرما موظف است شرایط و تسهیالتی برای شاغلین خود در محیط   OSHAسازمان 1791طبق مصوبه سال 

 جراحت و مرگ میگردد نباشند . –کار ایجاد نماید تا هیچ یک از آنها در معرض  خطرات  شغلی که منجر به  بیماری 

جهت اطالع بیشتر به کتاب قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین به در ایران نیز قوانین متعددی  با این موضوع وجود دارد 

 آئین نامه های موجود در همین زمینه که از طرف وزارت کار و وزارت بهداشت صادر شده است مراجعه فرمائید.

  

 عضالنی  –راهکارهاي ارگونومیکی جهت کنترل و کاهش آسیبهاي اسکلتی 

به عنوان یکی از سازمانهای مرجع در انجام تحقیقات بهداشت حرفه ای  در جهان در این زمینه چند   OSHA سازمان   

 پیشنهادارائه میکند که با کمی بررسی در تمام بیمارستانها قابل اجراست :

 کاهش  و محدود کردن حمل دستی بیمار

 برگزاری برنامه های آموزش نحوه حمل ایمن بیمار

 و تسهیالت  مکانیکی  برای حمل بیمار استفاده از تجهیزات
  

 عوامل زیان اور روانی

 استرس چیست ؟
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از نظر علمی ، استرس عبارت است از عدم تناسب بین تقاضاها در زندگی ما و منابعی که برای برآوردن آنها داریم . در  

ی در ما به وجود می آید. وقتی ما از حقیقت استرس یک واقعه است . این پاسخ غیر ارادی به خطر ، از اولین روزهای زندگ

استرس حرف می زنیم ، آنچه معموال شرح می دهیم یک سری نشانه ها هستند که ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت 

 .باشند 

 عالئم استرس 

 

 

اختالل  کم حوصلگی ، سردرد ، تغییر ضربان قلب ، خستگی جسمی ، خشم و پرخاشگری ، بی خوابی ، فشار در سینه ،

گوارشی ، سوزش معده ، عرق کردن ، خشکی دهان ، بی اشتهایی ، داغ شدن و یا سرد شدن بدن ، غمگینی ، لرزش بدن ، 

میل به سیگار ، از دست دادن تمرکز ، احساس سرگیجه ، تغییر تنفس ، تکرر ادرار ، کم شدن حافظه ، دردهای بدنی پراکنده 

 فتگی ، التهاب ، سرخ شدن پوست صورت و...، آه کشیدن ، تمایل به تنهایی ، آش

 

 مقابله با استرس درمحل کار

o   شناسایی استرس وعلت یابی 

o جذّاب کردن مشاغل 

o آموزش وتوسعه مهارتها 

o پاداش وترفیع 

o ) کارمند یابی و انتخاب ) استخدام دقیق و بدون عجله 

o  صندوق باز نشستگی 

o مبارزه با نژاد پرستی وتبعیض جنسی 

o  ای برای افزایش سطح آگاهی افراد از هزینه های استرس درمحل کارتدوین برنامه 

o  تدوین برنامه هایی که کارمندان عالئم استرس را تشخیص دهند 

o  تدوین برنامه مشاوره برای کارکنان 

o       طراحی برنامه های پکیجی کاهش استرس ) تهیه امکانات ورزشی ، زمان انعطااف پاذیر کاار ، بیماه هاای

 پزشکی منظم (  کارآمد ، معاینات

o   ایجاد تنوع غذایی 
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o  پیشگیری به جای درمان استرس 

o   دریافت بازخورد از میزان موفقیت اقدامات انجام شده 

o برقراری یک ارتباط خوب 

o مدیریت اطالعات با استفاده از شیوه های نوین اطالعاتی 

o موضوعات را رو در رو با همکاران درمیان بگذارید 

o ضای گروهمشورت با همکاران ودیگر اع 

o گوش دادن به صحبتهای افراد مختلف حتی مخالفین 

o  نقد سازنده نظرات دیگران 

o آگاهی از تفاوتها فرهنگی افراد 

 

o  تعادل درون 

o  تجزیه وتحلیل احساسات غیر منصفانه وناعادالنه درهنگام بروز خشم وعصبانیت وایجاد تعادل درونی 

o از کار بدانید وآنها را تحلیل نمایید . زیاد خود را باز خواست نکنید واشتباهات را جزئی 

o  بگویید . "نه  "یاد بگیرید که به موقع 

o .استانداردها واولویتها وحقوق خود را مشخص کنید ومسئولیت اقدامات خود را بپذیرید 

o . ) عصبانیت وخشم خود را کنترل کنید . ) عصبانیت من به خاطر .... است 

o . اندیشه مثبت داشته باشید 

o ارکنان کمک به ک 

o  آگاهی روزانه ، هفتگی ، ماهیانه از کارکارکنان 

o  جلوگیری از ایجاد تنش ورقابت شدید بین افرادی که کارمشابه دارند 

o مشخص کردن دقیق انتظارات از کارکنان 

o آگاهی از ارتباطات کارکنان بایکدیگر درجهت ایجاد تیمهای کاری مناسب 

o  دارای استرس از طریق شخص سومایجاد ارتباط غیر مستقیم با کارکنان 

o   درنظر گرفتن زمانی برای گوش دادن به افراد دارای استرس وبحث با آنها وارائه راهکارهایی با همکاری وباا

 رضایت آنها .

 عوامل زیان اور شیمیایی
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مه مواد شیمیایی کتابچه مواد شیمیایی از طریق اتوماسیون به بخش ها و واحد های مختلف بیمارستان فرستاده شده شامل ه

که در بخش مورد استفاده قرار میگیرد.شامل چگونگی استفاده ایمن از مواد شیمیایی براساس برگه اطالعات ایمنی مواد 

(MSDS .می باشد و کلیه پرسنل میبایست این برگه ها را مطالعه کرده و در صورت نیاز به اقدامات اشاره شده عمل نمایند) 

 

 عوامل زیان اور فیزیکی
شامل روشنایی، سر و صدا ، اشعه ، گرما و سرما و...که در صورتی میزان مواجهه و مدت آن  باالتر از حد استاندارد باشد. به 

 مرور زمان باعث ایجاد بیماری میگردد.

 معاینات شغلی
دوره ای سالی یکبار که مهمترین آن شامل معاینات قبل از استخدام و معاینات دوره ای می باشد. فواصل انجام معاینات 

 و در مشاغل سخت و زیان اور هر شش ماه می باشد.

 از عبارتند اي دوره معاینات اصلی اهداف

 

 غیرشغلی های بیماری و کار با مرتبط و ناشی بیماریهای زودرس تشخیص 

 آنها وضع شدن روشن تا مشکوك موارد پیگیری  

 بیماری پیشرفت از جلوگیری و موقع به درمان 

 بیمار فرد در کار کردن محدود و کار محیط آور زیان عوامل کنترل 

 مسری بیماریهای انتشار و انتقال از جلوگیری  

 کار محیط در موجود عوامل آور زیان اثرات مطالعه 

 کارگران بیماری و سالمتی بر محیط اثر تعیین 

 ایمنی و پیشگیری روشهای ارزیابی 

 وسایل حفاظت فردی

تعریف وسایل حفاظت فردی: وسایل حفاظت فردی وسایلی هستند که کارکنان میبایست در هنگام کار برای ارتقاء درصد 

 پوستر وسایل حفاظت فردی در کلیه بخش ها موجود می باشد.ایمنی و متناسب با نوع کار خود از آنها استفاده کنند. 

 مهمترین وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

  ماسک، گان، کاله، عینک، شیلد و پیش بند.دستکش،  

 ترتیب پوشیدن : گان، ماسک، عینک و دستکش

 ترتیب دراوردن: دستکش ، عینک، گان و ماسک

 حریق

آتش سوزی یکی از خطرناك ترین پدیده هایی است که خسارت جانی و مالی زیادی بوجود می آورد و خطاری واقعای برای 

مراکز خدماتی همچون بیمارستانهاست . از آنجا که ساکنین بیمارستان عموما افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خاود را 

تر از هر مکان عمومی دیگری میتواند باعث خسارات جاانی شاود، بعاالوه ندارند بنابراین آتش سوزی در بیمارستان بیش
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بادلیل وجود دستگاهها و تجهیزات گرانقیمت و متعدد در بیمارستان ،آتش سوزی میتواند باعث خسارات مالی بزرگی نیز 

 گردد.

 احتراق

ا اکسیژن چه به صورت آزاد و چه به صورت احتراق ، واکنش پیوسته ای است که در آن سوخت با عناصر معینی که در بین آنه

گویند. مواد قابل ها مثلث حریق میبه آن سوزی سه عامل دخالت دارند که اصطالحاًترکیب وجود دارد برای ایجاد آتش

 شوند و از کاغذ،دهند. مواد قابل اشتعال طیف وسیعی را شامل میاشتعال، حرارت و اکسیژن سه ضلع این مثلث را تشکیل می

 .گیرندها و نیز انواع گازهای قابل اشتعال و انفجار را در بر میپارچه گرفته تا مایعاتی مانند نفت، بنزین، روغن

 اقدام به موارد زیر توجه نمایید در هنگام وقوع آتش سوزي قبل از هرگونه

 خونسردی خود را حفظ کنید. -1

 

 تیمی عمل کنید. -2

 جریان برق و گاز راقطع کنید. -3

 به تلفن خانه مرکز 121اعالم کد  -4

 فعال سازی شاسی اعالم حریق -1

 استفاده از فایر باکس و کپسولهای اتشنشانی  -6

 عدم استفاده از آسانسور -9

 استفاده از پله های خروج اضطراری در زمان تخلیه -8

 روشهای اطفای حریق

 موادی که به عنوان خاموش کننده به کار میروند در چهار دسته قرار میگیرند:

 (2COکننده)آب، مواد سرد .1

 (2COمواد خفه کننده)کف، خاك و ماسه،  .2

 (2N ،2COمواد رقیق کننده) .3

 مواد خاموش کننده زنجیرهای شیمیایی)هالن و پودرهای مخصوص( .4

 

 

  برق و تجهیزات الکتریکی

برق سیستمی فنی و سازمان یافته از تدابیر و وسایلی است که همگی در جهت حفاظت انسان از اثرات خطرناك جریان 

برق عالوه بر حفظ  کار باباشد . رعایت اصول الکتریسیته ، قوسهای الکتریکی ، میدانهای مغناطیسی و الکتریسیته ساکن می

قبل از دست زدن به سیم  .ی برخوردار استصآالت و تجهیزات از اهمیت خاسالمتی انسان در مورد حفاظت و نگهداری ماشین

یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید که جریان برق 

  وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت می گیرد
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 حفاظت در برابر برق گرفتگی روشهای

 الف ( روشهای حفاظت در مقابل برق گرفتگی 

 عایق بندی قسمتهای برقدار -1

  محصور کردن تجهیزات -2

 استقرار در خارج از دسترس -3

  کلید جریان نشتی به زمین -4

  قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین -1

 ق بر پاره ای از اصول اولیه کار با

 قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتماً مجوز الزم را اخذ نمائید .  .1

 

 قبل از شروع به کار ) تعمیر ( کلید اصلی برق شبکه را قطع نموده و درب جعبه تقسیم را قفل نمائید .  .2

 چنانچه امکان قفل کردن جعبه وجود نداشته باشد ، با در آوردن فیوز جریان را قطع نمائید .  .3

 در صورت امکان برچسب تعمیرات نیز زده شود .  .4

 فقط برقکاران اجازه کار بر روی شبکه یا دستگاه ها را دارند .  .1

 تمامی دستگاه های برقی باید دارای سیم ارت باشند .  .6

 تمامی کابل های معیوب باید تعویض شوند .  .9

 از هر کابل فقط یک انشعاب گرفته شود .  .8

 خه داشته باشند . تمامی دستگاه ها باید دوشا .7

 برای تعمیر یک وسیله برقی حتماً باید دوشاخه آن را درآورید .  .11

 در کارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نکنید .  .11

 هیچگاه دوشاخه را با کشیدن کابل از پریز جدا نکنید .  .12

 هرگز یک سیم برق لخت را لمس نکنید . .13

 برقی می تواند منجر به برق گرفتگی شود .  توجه داشته باشید که کار در زمین های مرطوب با وسایل .14

 ه یا چیزی شبیه به آن عبور داد کابل های برق که در مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه هستند را حتماً باید از درون یک لول .11

 برای هر دستگاه فیوز مناسب را استفاده نموده و فیوز های سوخته را برای استفاده مجدد سیم پیچی نکنید .  .16

 گاه کابل دستگاهی که گیر کرده است را با فشار نکشید بلکه به آرامی آنرا رها کنید . هیچ .19

 توجه داشته باشید که آتش سوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر خاموش نموده ، استفاده از آب خطر ناك است .  .18

از اتمام عملیات و برقرار کردن مدار ، عالئم در صورتی که قبل از شروع تعمیرات ، محیط ایمن سازی می شود باید پس  .17

 هشدار دهنده و بطور کلی تجهیزات ایمنی سازی محیط برداشته شود . 

 فشارسیلندرهای تحت 

یا  و درمانییا  لایتر باوده و بارای مصارف خانگی 411سیلندر عبارت از مخزن قابل حملی است که ظرفایات آن  حاداکثار 

 رود. به مخازن قابال جاباجا شدن دارند به کار میسایر مصارف که احتیااج 
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  خطرات

 . گازهای بی اثر می توانند به سرعت اکسیژ ن فضای بسته را ازبین برده و باعث بی هوشی یا مرگ افراد در آن منطقه شود 

  . گازهای قابل اشتعال می توانند به سرعت منفجر شوند و بسوزند

  عمل کند خسارتی وارد شود یا معیوب باشد ، سیلندر میتواند مثل یک موشک اگر به شیر سیلندر گازهای فشرده 

  . گازهای فشرده می توانند باعث ترکیدن لوله یا ظرف شوند

   . ذرات گازفشرده یا  اکسیژن در صورت تماس مستقیم شخص ، می تواند وارد چشم و یا پوست شوند

 رنکات ایمنی به هنگام کار با سیلندرهای تحت فشا

 همیشه از سالم بودن فشار سنج ها اطمینان حاصل نمایید. -1

 

 

سیلندرهای تحت فشار و هم چنین سیلندرهای خالی را باید همیشه بطور قائم روی زمین قرار داد و با زنجیر و تسمه  -2

 طوری آن را به دیوار مهار کرد که مانع از واژگون شدن آن گردد.

 یا در مجاورت بخاری و ... قرار داد.سیلندرها نباید در معرض اشعه خورشید  -3

 هرگز نباید بطور ناگهانی شیر کپسول اکسیژن را باز نمود. -4

شیر کپسول اکسیژن نبایستی روغن کاری گردد و چنانچه بصورت اتفاقی روغن بر روی آن ریخته شود بایستی بال فاصله  -1

 پاك گردد.

 نمود. سیلندرها را نباید پرتاب نمود و یا بصورت غلطاندن جابجا -6

 شیر سیلندرها باید محکم بسته شود و هیچ گونه نشتی نداشته باشد. -9

 مختلف شغلی هاي گروه براي بیمارستان کار محیط خطرات

منظور از رایجتارین  به شرح زیر می باشد  بهداشتی -مخاطرات ایمنی رایج ترین ولیعصرطبق بررسی انجام شده در بیمارستان 

 . )از باال به پایین شدت خطرات کاهش می یابد(موجود در هرقسمت می باشدخطرات   فراوان ترین در واقع 

 قسمت اول: اداری

 اداري و پشتیبانی پرسنل براي موجود خطرات -1

  کار با کامپیوتر( -ارگونومیکی)کارنشسته 

 استرس شغلی 

  خشونت در محیط کار 

 عفونتهای بیمارستانی 
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  سایر بیماریهای عفونی 

 داروخانه پرسنل براي موجود خطرات -٢

  داروهای مخدر تماس با 

 کار با کامپیوتر( -کارنشسته -)جابجائی دستی بار رگونومیکیا 

  سوءمصرف داروها 

 داروهای تاریخ مصرف گذشته 

 امحاء داروهای فاسد 

 

 خشونت در محیط کار 

 خدمات پرسنل براي موجود خطرات -۳

  محیط آلوده 

    (…جاروها و –تی ها  –لوازم و تجهیزات آلوده)نظیر لوازم نظافت. 

   (…خرده های شیشه ای و فلزی و –تیغها  –اشیاء و لوازم تیز و برنده آلوده) نظیر سرسوزنها 

 (…ابزار کار و -ارگونومیکی )جابجائی دستی بار 

 زباله های آلوده 

 مواد گند زدا و .....(مواد شیمیایی( 

  ضدعفونی کننده ها –شوینده ها  –پاك کننده ها 

 آلرژی به التکس 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 مهندسی -تاسیسات پرسنل براي موجود خطرات   -۴

 (…پوسچرهای بدنی مختلف نظیر کار در باالی سر و -کاردرفضای بسته -ارگونومیکی)جابجائی دستی بار 

 )عفونتهای تنفسی) لژیونال 
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  مواد شیمیایی 

   سوزیآتش 

  خطرات ماشین آالت و تجهیزات 

   برق گرفتگی –شوك الکتریکی 

   پشم شیشه و آزبست تماس با مواد عایق نظیر 

 بخارات جوشکاری 

  ابزاردستی 

 

   ارتعاش و سروصدا 

   سرما -رطوبت –گرما 

  آلودگی های مختلف محیطی در حین تعمیرو نگهداری سیستم ها 

   سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 CSR پرسنل براي موجود خطرات  -۵

  اتیلن اکساید تماس با گاز 

 (…جابجائی دستی بار,و -ایستاده و ارگونومیکی)کارنشسته 

  مواد شیمیایی تماس باسایر 

  لوازم تیز و برنده 

  سوختگی 

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

  آلرژی به التکس 

 رختشویخانه پرسنل براي موجود خطرات  -۶
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  البسه آلوده 

  لوازم تیز و برنده 

  )ارگونومیکی)جابجائی دستی بار 

  سوختگی 

 هیپوکلرید سدیم (مواد شیمیایی( 

  رطوبت –گرما 

   سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 

  آتش سوزی 

 آشپزخانه پرسنل براي موجود خطرات -٧

 جابجائی دستی بار,و..(-ارگونومیکی)کارایستاده 

 (…و دستگاههای چرخ و برش گوشت - تجهیزات و لوازم کار)لوازم تیز و برنده 

 مواد گند زدا(مواد شیمیایی( 

 سوختگی 

 عفونتهای منتقله از مواد خام نظیر گوشت 

  برق گرفتگی –شوك الکتریکی 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 قسمت دوم : بخشهای درمانی

 سونوگرافی -رادیولوژي پرسنل براي موجود خطرات  -8

 (…کار با کامپیوترو -کارنشسته -ارگونومیکی)جابجائی دستی بیمار 

  تماس با اشعه 

  برق گرفتگی –شوك الکتریکی 
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 خطرات تجهیزات و دستگاهها 

  )مواد شیمیائی ) داروهای ظهور و ثبوت 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

   اولتراسوندخطرات 

 فیزیوتراپی پرسنل برای موجود خطرات -٩

 (…کار با کامپیوترو -کارنشسته -ارگونومیکی)جابجائی دستی بیمار. 

 

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 مواد شیمیایی 

  برق گرفتگی –شوك الکتریکی 

 خطرات تجهیزات و دستگاهها 

  بیمارستانیعفونتهای 

 سایر بیماریهای عفونی 

 آزمایشگاهپرسنل برای موجود خطرات -٠١

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

  و  زایلل -فرمالین مواد شیمیائی نظیر…. 

 خطرneedle stick  - لوازم تیز و برنده و سایر 

 (…کار با کامپیوتر -)کارنشسته ارگونومیکی 

  آلرژی به التکس 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 
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 اورژانس پرسنل برای موجود خطرات -٠٠

  خونتماس با 

 خطرneedle stick  - لوازم تیز و برنده و سایر 

 جابجائی دستی بیمار( – پوسچرهای بدنی در حین کار -ارگونومیکی)نوبت کاری 

   (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

 هرگونه اشیاء و لوازم بالقوه عفونی 

  مواد گندزدا ، بتادین ، اتانول و......(شیمیاییمواد( 

 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 استرس شغلی 

 خشونت در محیط کار 

 عفونتهای بیمارستانی 

 سایر بیماریهای عفونی 

 خطرات تجهیزات و دستگاهها 

 بخشهای بستری پرسنل برای موجود خطرات -٠١

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

 خطرneedle stick  - لوازم تیز و برنده و سایر 

 عفونتهای بیمارستانی 

 جابجائی دستی بیمار( – پوسچرهای بدنی در حین کار -ارگونومیکی)نوبت کاری 

 سایر بیماریهای عفونی 

 همه گیری بیماریهایی نظیر آنفوالنزاو…. 

 آلرژی به التکس 
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 و......()مواد گندزدا ،بتادین ، اتانول مواد شیمیایی مواد شیمیایی 

 آتش سوزی 

   برق گرفتگی –شوك الکتریکی 

   سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

 استرس شغلی 

 خشونت در محیط کار 

 ICU پرسنل براي موجود خطرات -０

 

  (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

 جابجائی دستی بیمار( – پوسچرهای بدنی در حین کار -)نوبت کاری ارگونومیکی 

 عفونتهای بیمارستانی 

 سایر بیماریهای عفونی 

 سایر مشخصات فیزیکی و..( -محدودیتها -فضای کار) ابعاد 

 آلرژی به التکس 

 خطرات تجهیزات و دستگاهها 

  برق گرفتگی –شوك الکتریکی 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

  استرس شغلی 

 خشونت در محیط کار 

 عمل هاي اتاق پرسنل براي موجود خطرات – 1۴

   (…ایدزو –پاتوژنهای خونی ) هپاتیت 

  گازهای بیهوشی 
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 خطر سیلندرهای محتوی گاز 

 جابجائی دستی بیمار( – پوسچرهای بدنی در حین کار -)نوبت کاری ارگونومیکی 

 آلرژی به التکس 

 خطر اشعه لیزر 

 اتانول ، بتادین و ......(مواد شیمیایی( 

 خطرات تجهیزات و دستگاهها 

 خطرneedle stick  - لوازم تیز و برنده سایر و 

 

  سقوط اشیاء -لیزخوردن –افتادن 

  رادیوگرافی(  تماس با اشعه (  

 کلیات بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 کادر درمان 

  .کادر درمان حاضر در ایستگاه پرستاری باید نسبت به ایمنی خود دقت الزم را داشته باشند 

   کادر درمان و بهیاران حتما پس از اتمام تزریقات سر سورن های استفاده شده را در داخلsafety box  .بیاندازند 

  .هنگام هرگونه کارهای تزریقات و نصب سرم و .... کادر درمان باید از دستکش یکبار مصزف استفاده کنند 

  نوع می باشد.پوشیدن هرگونه صندل یا دمپایی و کفش روباز درمحیط کار مم 

    تمامی کادر درمان باید از کفش روبسته جهت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیاء استفاده نمایند 

   تمامی کادر درمان درمواقعی که احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات و ... بدن وجوددارد باید ازعینک یا شیلد های صورت

 استفاده نمایند.

  دد.رستاری حتما باید بعد از هر شیفت کاری روی میز کار و قفسه دارو ها و .... تمیز و مرتب گردر ایستگاه های پ 

  کاربر باشد.باید هم سطح چشم ) مانیتور(صفحات نمایشگر ارتفاع 

    باوده  مطاابق اصاول ارگونومیاک     مورد استفاده برای منشی بخش و افرادی که با کامپیوتر کاار میکنناد بایاد   صندلی هایی

 وقابلیت تنظیم ارتفاع را داشته باشند.
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   تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS     که توسط واحد بهداشت حرفه در اختیار ان ها قارار گرفتاه آگااهی

 داشته باشند.

  ایید.وجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به سرپرستار بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نم 

  .از محکم بودن قفسه داروها بر روی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید 

  . وجود هرگونه نقص در سیستم برق را به واحد برق بیمارستان گزارش دهید 

  این کابل ها بایاد بادون تاا      از صحت کابل های متصل به رایانه و یا دستگاه های موجود در بخش ها اطمینان حاصل نمایید

 خوردگی و سالم باشند.  

   و دستگاه را در جای خود قرار دهید.برق بکشید در پایان استفاده از دستگاه  ها پریز آن ها را از 

 

 نحوه چیدمان قفسه های دارویی به گونه ایی باشد که داروهای پر مصرف در قفسه های نزدیک به سینه فرد  قرارگیرد 

       در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یک نساخه باه کنتارل عفونات

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

 .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 

 بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد       در صورت

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشاانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 ش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند.)کد اعالم ات121

  .سیگار کشیدن همه همراهان بیمار و پرسنل در داخل بیمارستان ممنوع می باشد 

   ممنوع می باشد .دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی 

 .در صورت بروز اتش سوزی استفاده از آسانسور ممنوع میباشد 

  ل تیز و برنده بالفاصله ان ها را در محلی ایمن و به دور از دسترس دیگران قرار داده و در اسارع وقات   پس از استفاده از وسای

 ان ها را به واحد استریل بفرستید.

  .تمامی وسایل تیز و برنده باید دور از دسترس باشد و تنها فرد مسئول می تواند آن ها را در اختیار افراد قرار دهد 

  ید وجود هرگونه خطر احتمالی را به واحد بهداشت حرفه گزارش دهندتمامی کادر درمان با. 
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 خدمات 

   استفاده از وسایل حفاظت فردی اعم از دستکش ، ماسک ، کفش روبسته در محیط کار الزامی است 

  .در موقع جمع آوری زباله پرسنل خدمات باید از دستکش مخصوص استفاده کنند 

  و دست استفاده شود .در هنگام جابجایی بار باید از د 

 .در هنگام بلند کردن باردر کنار بار نشسته سپس بدون خم کردن کمر ان را بلند میکنید 

  .ترجیحا پرسنل در هنگام جابجایی بار  از چرخ دستی استفاده کنند 

  .)در هنگام جابجایی بار  و یا بیمار چرخ دستی و یا تخت بیمار را هل دهند )نکشند 

 

 

        پرسنل در هنگام جمع اوری البسه باید دقت نمایند تا هیچ گونه سرنگ آلوده و یا هار شای برتاده ای در آن وجاود نداشاته

 باشد .

  .پس از پایان هر شیفت کاری ابتدا منطقه کاری خود را مرتب کرده سپس شیفت را  تحویل دهند 

    وجود هرگونه نقص را درسیستم برق بخش خود را بالفاصله به سرپرستار و یا واحد برق گزارش دهد و هرگز خود وارد عمال

 نشوید.

       در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یک نساخه باه کنتارل عفونات

 .ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید

 .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 

       در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

  لیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد       ک

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند121

  .در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور )نفربر،برانکارد بر( ممنوع می باشد 

  و تی کشیدن به کف بخش ها و سالن ها باید بالفاصله آن را خشک نمایناد تاا از هرگوناه      تمامی کارکنان پس از تمیز کردن

 لیز خورگی و افتادن پیشگیری نمایند.
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  .تمامی پرسنل خدمات باید وجود هر گونه خطر احتمالی را به واحد بهداشت حرفه ای گزارش دهد 

 ژی وآنژیوگرافی رادیولو

  ی وجود داردمیزان پرتوگیری باید به وسیله شخص صالحیت دار  مشخص وثبت گردد.در مناطقی که امکان خطر پرتو زدگ  

    اگرپرتوگیری خارجی باشد کنترل فردی باید به صورت مداوم )با استفاده از فیلم بچ و اتاقک یونیزاسیون جیبی یا دزیمتاری

 های مخصوص دیگری که کارکنان همراه دارند ( انجام گیرد.

   دارند در محلی که خطر پرتوهای یونساز  وجود دارد کار کنند نباید قبال از انجاام آزمایشاات پزشاکی      به اشخاصی که قصد

 اجازه کار داده شود و این آزمایش ها نباید زودتر از دو ماه قبل از شروع کار  انجام شده باشد.

  ار برای انان معاینات دوره ایی انجام شود.افرادی که  در حین کار مواجهه با خطر پرتوهای  یون ساز  هستند باید سالی دو ب 

  .در موارد پرتوگیری بیش از حد مجاز باید آزمایش های پزشکی مجدد به عمل آید 

 

     روش های کار با مواد رادیو اکتیو و اشعه یون ساز باید قبل از شروع به کار آزمایش شده و مورد تایید شاخص صاالحیت دار

 قرار گیرد .

  .کارکنان باید حوله یا دستمال های کاغذی که پس از استعمال دور انداخته می شود داشته باشند 

 . حوله و دستمال های استعمال شده را در داخل زباله دان مخصوص  بیاتدازید 

  . با این حوله ها و دستمال ها باید مانند زباله های رادیو اکتیو قابل اشتعال رفتار شود 

  اشعه  کارکنان باید به طور دائم دتکتورهای فردی مانند فیلم بچ و اتاقک یونیزاسیون جیبی و .... هماراه داشاته    هنگام کار با

 باشند.

  .در ایستگاه های کاری حتما باید بعد از هر شیفت کاری روی میز کار و قفسه دارو ها و .... تمیز و مرتب گردد 

  ت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیا ء استفاده نمایند .تمامی رادیولوژیست هاباید از کفش روبسته جه 

  .سیگار کشیدن همه همراهان بیمار و پرسنل در داخل بخش ممنوع می باشد 

       از صحت کابل های متصل به رایانه و یا دستگاه های موجود در بخش اطمینان حاصل نمایید،  این کابال هاا بایاد بادون  تاا

 د. هر گونه نقص را به واحد تجهیزات پزشکی گزارش دهید.خوردگی و سالم باشن

  .پس از اتمام کار با دستگاه ها پریز برق ان را حتما از برق بکشید 

  . از ورود افراد غیر مترقبه به داخل اتاق های رادیوگرافی باید جلوگیری شود 

 



 مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر)عج(                                             کتابچه ایمنی و سالمت شغلی کارکنان بیمارستان       

   

 
 

  قفسه های نزدیک به سینه فرد  قرارگیرد نحوه چیدمان قفسه های دارویی به گونه ایی باشد که داروهای پر مصرف در 

       در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یک نساخه باه کنتارل عفونات

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

 بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید. در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به 

       در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

     عاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد    کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشاانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای ا

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند.121

 .در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور )نفربر،برانکارد بر( ممنوع می باشد 

  . دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

 

  د را بالفاصله به مسئول بخش و یا واحد برق گزارش دهاد و هرگاز خاود وارد    وجود هرگونه نقص را درسیستم برق بخش خو

 عمل نشود.

  .وجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نمایید 

  .پس از پایان هر شیفت کاری ابتدامنطقه کاری خود را مرتب کرده سپس شیفت را  تحویل دهند 

  .برای جلوگیری از عوارض ارگونومیک باید مواد، امکانات، ابزارآالت و تجهیزات به نحومناسب در دسترس باشند 

  .ابزارآالت معیوب و غیر استاندارد نبایدمورد استفاده قرار گیرند   

  کاربر باشد.باید هم سطح چشم ) مانیتور(صفحات نمایشگر ارتفاع 

    باوده  مطاابق اصاول ارگونومیاک     برای منشی بخش و افرادی که با کامپیوتر کاار میکنناد بایاد   مورد استفاده صندلی هایی

 وقابلیت تنظیم ارتفاع را داشته باشند

   تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS      که توسط واحد بهداشت حرفه ایی در اختیاار ان هاا قارار داده مای

 .شودآگاه باشند

 پرسنل آزمایشگاه  

  .پرسنل حاضر در ایستگاه کاری باید نسبت به ایمنی خود دقت الرم را داشته باشند 
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   پرسنل  حتما پس از اتمام تزریقات سر سوزن های استفاده شده را در داخلsafety box  .بیاندازند 

  .هنگام انجام کارهای تزریقات و نصب سرم و .... پرسنل باید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنند 

    .پوشیدن هرگونه صندل یا دمپایی و کفش روباز درمحیط کار ممنوع می باشد 

  . تمامی پرسنل باید از کفش روبسته جهت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیا ء استفاده نمایند 

    ا شایلد هاای صاورت    تمامی پرسنل درمواقعی که احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات و ... بدن وجوددارد باید ازعیناک یا

 استفاده نمایند.

  .در ایستگاه های کاری حتما باید بعد از هر شیفت کاری روی میز کار و قفسه دارو ها و .... تمیز و مرتب گردد 

  .وجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نمایید 

  روی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید. از محکم بودن قفسه موادبر 

 . وجود هرگونه نقص در سیستم برق را به واحد برق بیمارستان گزارش دهید 

 

       از صحت کابل های متصل به رایانه و یا دستگاه های موجود در بخش اطمینان حاصل نمایید  این کابل هاا بایاد بادون   تاا

 خوردگی و سالم باشند.  

  در پایان استفاده از دستگاه  ها پریز آن ها را از برق بکشید و دستگاه را در جای خود قرار دهید 

  باشد که مواد پر مصرف در قفسه های نزدیک به سینه فرد  قرارگیرد. نحوه چیدمان قفسه های به گونه ایی 

       در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یک نساخه باه کنتارل عفونات

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

  وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل 

       در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

  باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد        کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند.121

  .سیگار کشیدن همه همراهان بیمار و پرسنل در داخل بخش ممنوع می باشد 

  .  دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 
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   وسایل تیزو برنده بالفاصله آن ها را در محلی ایمن و به دور از دسترس دیگران قرار داده و در اسارع وقات   پس از استفاده از

 ان ها را به واحد استریل بفرستید.

 .تمامی وسایل تیز و برنده باید دور از دسترس باشد و تنها فرد مسئول می تواند آن ها را در اختیار افراد قرار دهد 

 اید وجود هرکونه خطر احتمالی را به واحد بهداشت حرفه گزارش دهند .تمامی کادر درمان ب 

 . پس از پایان هر شیفت کاری ابتدامنطقه کاری خود را مرتب کرده سپس شیفت را  تحویل دهند 

   کاربر باشد.باید هم سطح چشم ) مانیتور(صفحات نمایشگر ارتفاع 

    باوده  مطاابق اصاول ارگونومیاک     که با کامپیوتر کاار میکنناد بایاد    مورد استفاده برای منشی بخش و افرادیصندلی هایی

 وقابلیت تنظیم ارتفاع را داشته باشند

   تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS      که توسط واحد بهداشت حرفه ایی در اختیاار ان هاا قارار داده مای

 شودآگاه باشند.

 پرسنل اتاق عمل  

 

  .پرسنل حاضر در ایستگاه کاری باید نسبت به ایمنی خود دقت الرم را داشته باشند 

   پرسنل  حتما پس از اتمام تزریقات سر سوزن های استفاده شده را در داخلsafety box  .بیاندازند 

  .هنگام انجام کارهای تزریقات و نصب سرم و .... پرسنل باید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنند 

  .پوشیدن هرگونه صندل یا دمپایی و کفش روباز درمحیط کار ممنوع می باشد 

  . تمامی پرسنل باید از کفش روبسته جهت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیا ء استفاده نمایند 

    شایلد هاای صاورت     تمامی پرسنل درمواقعی که احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات و ... بدن وجوددارد باید ازعیناک یاا

 استفاده نمایند.

  .در ایستگاه های کاری حتما باید بعد از هر شیفت کاری روی میز کار و قفسه دارو ها و .... تمیز و مرتب گردد 

 .وجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نمایید 

  وی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید.از محکم بودن قفسه موادبر ر 

 . وجود هرگونه نقص در سیستم برق را به واحد برق بیمارستان گزارش دهید 



 مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر)عج(                                             کتابچه ایمنی و سالمت شغلی کارکنان بیمارستان       

   

 
 

         از صحت کابل های متصل به رایانه و یا دستگاه های موجود در بخش اطمینان حاصل نمایید  ایان کابال هاا بایاد بادون تاا

 باشند. خوردگی و سالم

 .در پایان استفاده از دستگاه  ها پریز آن ها را از برق بکشید و دستگاه را در جای خود قرار دهید 

  نحوه چیدمان قفسه های دارویی به گونه ایی باشد که داروهای پر مصرف در قفسه های نزدیک به سینه فرد  قرارگیرد 

 ل وپس از تایید مسئول بخش یاک نساخه باه کنتارل عفونات      در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمی

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

 .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 

 نی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد      در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجا

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند121

 

 ر داخل بخش ممنوع می باشد.سیگار کشیدن د 

  . دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

   پس از استفاده از وسایل تیزو برنده در اتاق عمل بالفاصله آن ها را در محلی ایمن و به دور از دسترس دیگران قرار داده و در

 اسرع وقت ان ها را به واحد استریل بفرستید.

  .تمامی وسایل تیز و برنده باید دور از دسترس باشد و تنها فرد مسئول می تواند آن ها را در اختیار افراد قرار دهد 

  تمامی پرسنل باید وجود هرکونه حطر احتمالی را به واحد بهداشت حرفه ای گزارش دهند 

  را  تحویل دهند. پس از پایان هر شیفت کاری ابتدا منطقه کاری خود را مرتب کرده سپس شیفت 

   کنندابزارآالت معیوب و غیر استاندارد استفاده  از نبایدپرسنل. 

   اعم از نشتی  و درجه و بدنه و ..... را حتما به فرد مسئول گزارش دهید.  کپسول های اکسیژنوجود هرگونه نقص در 

  این بند منجر به انجار کپسول خواهد شد.عدم اجرای پسول را روغن کاری نکنید .به هیچ عنوان دور درجه و اتصاالت ک 
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     کپسول های اکسیژن باید به صورت ایستاده باشد و محل مخصوصی را برای آن ها تعیین کرد که پس از اساتفاده بتاوان آن

  ها در محل خود قرار دارد.

  کاربر باشد.باید هم سطح چشم ) مانیتور(صفحات نمایشگر ارتفاع 

    باوده  مطاابق اصاول ارگونومیاک     برای منشی بخش و افرادی که با کامپیوتر کاار میکنناد بایاد   مورد استفاده صندلی هایی

 وقابلیت تنظیم ارتفاع را داشته باشند

   تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS     که توسط واحد بهداشت حرفه در اختیار ان ها قارار داده مای شاود

 آگاه باشند.

 پرسنل رستوران و آشپزخانه 

  .پرسنل قبل و بعد از کار باید دست های خود را با دقت با آب و مایع دستشویی بشویند 

 .دریافت کارت بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی برای کلیه پرسنل الزامی است 

 

 رویت بازرس باشد نگهداری گردد. کلیه کارتهای بهداشتی میبایست تحویل مسئول اشپزخانه قرار گرفته ودر محلی که قابل 

  .پوشیدن هرگونه صندل یا دمپایی و کفش روباز درمحیط کار ممنوع می باشد 

  . تمامی پرسنل باید از کفش روبسته جهت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیا ء استفاده نمایند 

  ه کنند.تمامی پرسنل باید از روپوش یک دست سفید به همراه کاله استفاد 

   باشد. دستکش مربوط به ظرفشویی باید مختص ظرفشویی و ساق بلند 

      دستکش های یکبار مصرف باید در زمان مصرف فقط برای یکبار استفاده شود، و در هنگام جابجایی و یا تغییار  موضاع فارد

 . ،بالفاصله عوض شود

        کلیه پرسنل در کل مدت زمان حضور در رستوران باید از سربند ویا کاله بهطوریکه کاه تماامی موهاای سار را بپوشااند

 .استفاده نمایند.

  .کلیه پرسنل رستوران هر روز در زمان ورود و خروج از رستوران باید استحمام نمایند 

  ویند.کلیه پرسنل قبل از شروع به هر کار باید دست های خود را بش 

  .پس از پایان هر شیفت کاری محل کار خود را مرتب ننموده سپس شیفت را تحویل دهید 

  .پس از شستن سالن باالفاصله آن را خشک نموده و یا تا خشک شدن کف ان از ورود افراد به محل جلوگیری نمایید 
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      تمامی وسایل مورد استفاده اعم از چافو ها  و مواد تیز و برنده گوشت کوب سخ ها . دیگ ها و شایلنگ و ....... پاس از پایاان

 استفاده در محل مخصوص خود قرار دهید .

    .کشیدن سیگار  توسط پرسنل در این محیط اکیدا ممنوع می باشد 

 کمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه ت 

       در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

  فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد       کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند121

 در هنگام بلند کردن باردر کنار بار نشسته سپس بدون خم کردن کمر ان را بلند میکنی 

  . دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

  محل آشپزخانه حتما باید از کپسول های اطفاء حریق  درCO2   اکیادا از آب   و پودرو گاز نصب شده باشد و در آتاش ساوزی

 .نکنیدبرای خاموش کردن آتش استفاده 

      وجود هرگونه نقص را درسیستم برق بخش خود را بالفاصله به مسئول بخش و یا واحد برق گزارش دهاد و هرگاز خاود وارد

 عمل نشود.

  ود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نمایید .وج 

  .از محکم بودن قفسه موادبر روی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید 

   ننمایید.از اجاق ها برای گرمکردن محیط استفاده 

    اتصال اجاق به شیر گاز  استفده نمایید در صورت کمبود شی گاز از سرشیر مخصوص استفاده نمایید.از یک شیلنگ برای 

   دقیقاه در   11در هنگام پخت غذا دقت الزم را داشته باشید  تا دچار سوختگی نشوید در صورت سوختگی موضع را به مدت

 زیر آب سرد قرار دهید و بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید.

  رختشویخانه  

  .تمامی کابل های دستگاه های ماشین لباسشویی صنعتی را قبل از شروع به کار چک کنید تا سالم باشد 

  .در صورت هرگونه اتصال یا خرابی دستگاه هر چه سریعتر آن را از برق  کشیده و تکنسین برق را اطالع دهید 

  . زمانی که گردش دستگاه کامال از حرکت باز نمانده درب دستگاه را بازنکنید و از فرو بردن دست به آن جلوگیری کنید 
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   ،باشد تا از برق گرفتگی احتمالی جلوگیری شود. تمیز و خشکرختشویخانه باید  کفهنگامی که دستگاه ها کار می کنند 

  وایتکس( و پودر لباسشویی حتما از ماسک و دستکش استفاده نمایید. درهنگام استفاده از محلول هیپوکلرید سدیم( 

  .از انبار کردن ظروف محلول ها در رختشویخانه جلوگیری نمایید و به میزان مصرف روزانه از انبار تحویل بگیرید 

     11ان باه مادت   در صورت تماس محلول وایتکس با پوست دست یا پاشیده شدن آن به چشم بالفاصله محال را باا آب فاراو 

 دقیقه شستشو دهید و به پزشک مراجعه فرمایید.

   قبل از انداختن البسه و پتوها و .... به داخل ماشین حتما آن را چک کنید و مواظب فرو رفتن اجسام تیز و برنده و سر سوزن

 باشید.

  ستیکی استفاده نمایید  از پوشیدن صندل و دمپایی در محیط کار خودداری فرمایید و از کفش و یا چکمه های پال 

      کف سالن رختشویخانه درتمامی مراحل کار )حتی زمان کار نکردن دستکاه ها ( باید خشک و تمیز باشد ، تاا ازاحتماال لیاز

 خوردگی و آسیب دیدگی افراد جلوگیری شود. 

   و بدون تاخوردگی باشد .در زمان استفاده از اتو دقت الزم را داشته باشید تمامی کابل های متصل به آن باید سالم 

 .در زمان عدم استفاده از اتو حتما پریز آن را از برق بکشید تا از اتفاق  افتادن حوادث ناگوار سوختگی جلوگیری شود 

   دقیقه قرار دهیاد و بالفاصاله باه پزشاک مراجعاه       11در صورت سوختگی پوست حتما موضع را در مقابل آب سرد به مدت

 فرمایید.  

 استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یاک نساخه باه کنتارل عفونات       در صورت نیدل

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

 .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 

 ثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد      در صورت بروز شبه حاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 ابرات( اطالع داشته باشند.)کد اعالم اتش سوزی به مخ121

   در محل رختشویخانه حتما باید از کپسول های اطفاء حریقCO2   اکیادا از   و پودرو گاز نصب شده باشد و در آتاش ساوزی

 .نکنیدبرای خاموش کردن آتش استفاده آب 

  . از کشیدن سیگار در این محل جدا خودداری فرمایید 

  ئول بهداشت حرفه ای گزارش دهید.وجود هرگونه خطر را به مسئول واحد و مس 
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 .پس از پایان هر شیفت کاری محل کار خود را مرتب نموده سپس شیفت را تحویل دهید 

 .از محکم بودن قفسه موادبر روی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید 

 .سیگار کشیدن در داخل بخش ممنوع می باشد 

  کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد .دستکاری تمامی 

  تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS      که توسط واحد بهداشت حرفه در اختیار ان هاا قارار داده مای شاود

 آگاه باشند.

   CSRپرسنل بخش استریل

   چک کنید تا سالم باشند.تمامی کابل های دستگاه های موجود در بخش را قبل از شروع به کار 

 .در صورت هرگونه اتصال یا خرابی دستگاه هر چه سریعتر آن را از برق  کشیده و تکنسین برق را اطالع دهید 

  .هرگز با دست خیس به دستگاه های در حال کار  و یا برق دار دست  نزنید 

  . نکات ایمنی دستگاه را به پرسنل جدید آموزش دهید 

   باشد تا از برق گرفتگی احتمالی جلوگیری شود. تمیز و خشکرختشویخانه باید  کفها کار می کنند، هنگامی که دستگاه 

        در هنگام استفاده از موادی چون اتیلن اکساید و گلوتارآمید و..... پرسنل باید از وسایل حفاظات فاردی باه ویاژه دساتکش و

 ماسک و عینک استفاده کنند.

  ه جهت ایمنی پا در مقابل هرگونه سقوط احتمالی اشیا ء استفاده نمایند .تمامی پرسنل باید از کفش روبست 

  .در ایستگاه های کاری حتما باید بعد از هر شیفت کاری روی میز کار و قفسه دارو ها و .... تمیز و مرتب گردد 

  رش نماییدوجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزا 

       در صورت نیدل استیک شدن فرم حادثه را در دو نسخه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش یک نساخه باه کنتارل عفونات

 ونسخه دوم به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید.

 د.در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایی 

       در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند.)121
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  .از محکم بودن قفسه موادبر روی دیوار اطمینان حاصل فرمایید و هرگونه نقص را به تاسیسات گزارش دهید 

         از صحت کابل های متصل به رایانه و یا دستگاه های موجود در بخش اطمینان حاصل نمایید  ایان کابال هاا بایاد بادون تاا

 خوردگی و سالم باشند.  

  .در پایان استفاده از دستگاه  ها پریز آن ها را از برق بکشید و دستگاه را در جای خود قرار دهید 

  . از ورود افراد غیر مترقبه به داخل سالن استریل باید جلوگیری شود 

  .در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور )نفربر،برانکارد بر( ممنوع می باشد 

  . دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

  له به مسئول بخش و یا واحد برق گزارش دهاد و هرگاز خاود وارد    وجود هرگونه نقص را درسیستم برق بخش خود را بالفاص

 عمل نشود.

  .وجود هرگونه بی نظمی  در محیط  کاری خود را به مسئول بخش و یا مسئول بهداشت حرفه ای گزارش نمایید 

  .پس از پایان هر شیفت کاری ابتدامنطقه کاری خود را مرتب کرده سپس شیفت را  تحویل دهند 

  یری از عوارض ارگونومیک باید مواد، امکانات، ابزارآالت و تجهیزات به نحومناسب در دسترس باشند.برای جلوگ 

  .ابزارآالت معیوب و غیر استاندارد نبایدمورد استفاده قرار گیرند   

   وده با مطاابق اصاول ارگونومیاک     مورد استفاده برای منشی بخش و افرادی که با کاامپیوتر کاار میکنناد بایاد    صندلی هایی

 وقابلیت تنظیم ارتفاع را داشته باشند ا 

  کاربر باشدباید هم سطح چشم ) مانیتور(صفحات نمایشگر ارتفاع 

  تمامی پرسنل باید از اطالعات برگه ایمنی موادMSDS      که توسط واحد بهداشت حرفه در اختیار ان هاا قارار داده مای شاود

 .آگاه باشند

 تکنسین های برق 

  رای  لباس کار  متناسب با شغل و خطرات در برگیرنده آن باشد.تمامی افراد باید دا 

  .لباس کار اشخاص برقکار یا سیمبان باید از پارچه نخی و بدون دکمه و زیپ فلزی باشد 

   یاد  لباس کار افراد برق کار تا حد امکان باید فاقد الیاف پالستیکی  باشد تا قابلیت اشتعال ان پایین آید.افراد در هنگام کاار با

 از کفش روبسته استفاده کنند استفاده از دمپایی و یا کفش رو باز دز این مناطق ممنوع می باشد.

  کفش اقراد باید بدون پنجه آهنی یا فوالدی باشد و تا حد امکان از رویه چرمی و یا کف الستیکی عاجدار استفاده کنند 
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  از دستکش الستیکی عایق که دارای قادرت عاایقی مناساب     پرسنل جهت کار بر روی شبکه های برق ، که دراین مورد باید

 ولتاژ برق باشد استفاده کرد.

  : تمامی افراد باید از لوازم ایمنی گروهی استفاده کنند تجهیزات ایمنی گروهی شامل مورد زیر است 

 الف ( فازمتر فشارضعیف 

 ب ( ولت چک  )فازمتر دوبل فشار ضعیف (

 ج ( فلزمتر دوبل فشار متوسط

 د ( فرش عایق الستیکی

  . تمامی افراد پس از اتمام کار باید وسایل استفاده شده را در جای خود قرار دهند 

  .در پایان هر شیفت کاری محل کار خود را تمیز مرتب کرده و بعد شیفت را تحویل دهند 

  .کف محل انجام وظیفه باید تمیز و خشک باشد 

  ید بسته باشند.درب تابلو های برق و اتاق های برق با   

  . جلوی درب تابلو های برق باید  خالی باشد 

  .از وسایل معیوب و بدون عایق هرگز نباید استفاده شود  

 .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 

 جر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد      در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که من

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 باشند.)کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته 121

        برای خاموش کردن آتش سوزی های ناشی از برق هرگز نباید از آب استفاده کارد .اساتفاده از کپساول دی اکساید کاربن و

 پودر وگاز بهترین گزینه هستند.

   درجه و پایه های عایق استفاده شود. 91مترباید از نردبان با زاویه تکیه گاه 2برای انجام کار در ارتفاع 

   گرفتگی  ابتدا باید جریان برق را قطع کردو سپس با دستکش ایمنی ابزار برق دار را از دست فرد مصدوم جادا  در هنگام برق

 کرد.

  .در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال نمایید 
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 سارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شابه حادثاه تکمیال وپاس از تاییاد      در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خ

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

         کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعباه کلیاد برق،شاسای اعاالم حریاق ،دتکتورهاوکاد

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند121

  .کشیدن سیگار در محل کار اکیدا ممنوع می باشد 

  دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

 تکنسین تاسیسات و ساختمان  

  . تمامی افراد پس از اتمام کار باید وسایل استفاده شده را در جای خود قرار دهند 

  .در پایان هر شیفت کاری محل کار خود را تمیز و مرتب کرده و بعد شیفت را تحویل دهند 

  .کف محل انجام وظیفه باید تمیز و خشک باشد 

  .از وسایل معیوب و بدون عایق هرگز نباید استفاده شود 

  .کشیدن سیگار در محل کار اکیدا ممنوع می باشد 

  و.... اساتفاده   کفش ایمنای ی اعم از لباس کار ، دستکش ، کاله ایمنی)درمواقع لزوم( ،تمامی افراد باید از وسایل حفاظت فرد

 کنند.

  .در هنگام جابجایی بار اصول حمل بار باید رعایت شود 

  دستکاری تمامی کپسول ها بدون هماهنگی مسئول آتش نشانی ممنوع می باشد 

  مینان حاصل نمایید.در محیط کاری خود از محکم بودن قفسه ها بر روی دیوار اط 

  .در هنگام استفاده از وسایل برشکاری  نکات ایمنی را در خصوص سیلندرها اکسیژن و استیلن رعایت کنید 

  .روغن کاری کپسول های اکسیژن  اکیدا ممنوع می باشد 

 . در هنگام کار در ارتفاع حتما باید از کمربند ایمنی  استفاده شود 

   حتما باید ازسالم بودن پایه های نردبان اطمینان حاصل نمایند.در مواقع استفاده از نردبان 

    در هنگام استفاده ازنردبان پایه های آن را در جای خود محکم کنید 

  .پایه های نردبان باید عایقی از جنس الستیک داشته باشند 
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   درجه نسبت به دیوار  تکیه دهنده باشد. 91زاویه تکیه گاهی نردبان باید 

  ن فلزی بدون عایق در کار بر سیستم های برق دار  استفاده نکنید.از نردبا 

  .کف مکانی که نردبان در آن قرار دارد باید تمیز و خشک باشد تا از لیز خوردن و برق گرفتگی احتمالی جلوگیری شود 

  ایی ارسال نمایید. در صورت وقوع حادثه غیر نیدل استیک فرم حادثه تکمیل وپس از تایید مسئول بخش به بهداشت حرفه 

  در صورت بروز شبه حادثه )حادثه ایی که منجر به خسارت مالی وجانی نشده باشد(فرم شبه حادثه تکمیل وپس از تایید

 مسئول بخش به بهداشت حرفه ایی ارسال گردد.

  دتکتورهاوکد کلیه پرسنل میبایست از محل استقرارکپسول اتش نشانی،فایر باکس،جعبه کلید برق،شاسی اعالم حریق،

 )کد اعالم اتش سوزی به مخابرات( اطالع داشته باشند.121

 

 


