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 هدف .1

فردي مناسب بـا توجـه بـه        ، ارائه راهنمایی به منظور تهیه تجهیزات حفاظت          هدف از تهیه این دستورالعمل    

، راحتی افراد و ایجـاد نظـم و       آور و خطرات موجود    ، محل و شرایط محیطی به منظور کاهش اثرات عوامل زیان           نوع

  . باشد باط و نیز چگونگی توزیع و نظارت بر نحوه استفاده از این تجهیزات در محیط کار میضان
  

 دامنه کاربرد .2

  . هاي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تدوین گردیده است لیه پروژهاین دستورالعمل براي استفاده در ک

    

 ها مسئولیت .3

  ها  ان پروژهمدیر. 3-1

 منظور استقرار و نظارت بر اجراي دستورالعمل  افرادي به/ تعیین فرد •

 )سازمانی، مالی و اطالعاتی/ اداري(حمایت و تامین منابع •

 ن سیستمروز بود حصول اطمینان از اجرا و نیز به •

 جاري نمودن دستورالعمل در کلیه قسمتها •

 

   سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانHSEواحد .  3-2

 بازنگري و تجدید نظر در دستورالعمل جهت انطباق با مقررات و الزامات  •

 نظارت برحسن اجراي دستورالعمل در کلیه سطوح •

 

 ها  پروژهHSE/مسئولین ایمنی. 3-3

 منظور استقرار اثربخش دستورالعمل هاي فنی به مکفراهم کردن اطالعات و ک •

 هاي آموزشی مرتبط در صورت نیاز تدوین و اجراي برنامه •

هاي مختلف با توجه به  نیازسنجی و تهیه ماتریس تجهیزات حفاظت فردي براي شغل •

 هاي شناسایی خطر برنامه
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٢  

 

  کارکنان. 3-4

 هاي اجرایی صادره ماها و روشها، راهن پیروي از این دستورالعمل و سایر دستورالعمل •

انجام کار به صورت ایمن و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردي مناسب با استفاده از مفاد این  •

 دستورالعمل

 

 شرح .4

  کلیات-4-1

  : شود می به سه منظور استفاده تجهیزات حفاظت فردي

  .  آنچه که در اختیار دارد به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روي محیط و پیرامون کارگر و-1

  . ها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است  تلقی شده که بدون آني به عنوان ابزار کار-2

باشد در این صـورت تنهـا امکـان تـامین          در شرایطی که اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان می            -3

  . شرایط ایمنی براي افراد بطور موقت خواهد بود

که باید  لذا کارکنانی . در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می گیرد وسایل استحفاظی فردي از استفاده

، دستکش و غیره استفاده نمایند مشمول مقررات زیر  ، کفش، عینک بطور دائم از وسائل ایمنی از قبیل کاله

  : باشند می

 .  از وسائل مربوطه مجاز نیستانجام کارهایی که مستلزم داشتن وسائل ایمنی است بدون استفاده •

 . سرپرست مربوطه بایستی از ارجاع کار به کارکنانی که مجهز به وسائل ایمنی نیستند خودداري نماید •

، یا نتواند آنرا ارائه دهد و نهایتاً  در صورتیکه هر یک از کارکنان وسایل و یا البسه ایمنی را مفقود نماید •

 . انی که شرکت تعیین می کند باید جریمه بپردازدمسئول فقدان آن شناخته شود به میز

اند پس از انجام کار مسترد  کارکنان باید وسائل ایمنی را که بطور موقت براي انجام وظیفه دریافت کرده •

 .نمایند

 . کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند •
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یمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند توسط علت ضعف و نقص بدنی نمی توانند از وسیله ا کارکنانی که به •

 . شوند تا تصمیم مقتضی در مورد آنان اتخاذ شود  معرفی میHSE/ سرپرستان به مسئول ایمنی

در مورد کارکنانی که بدالیل غیر موجه از پوشیدن البسه و وسائل ایمنی خودداري نمایند اقدامات انضباطی  •

 . دطبق مقررات سازمان اجرا خواهد گردی

 . کلیه وسائل و البسه ایمنی باید در جاي مناسب و محفوظی نگهداري شوند •

  

   ویژگیهاي عمومی تجهیزات حفاظت فردي-4-2
  :هاي زیر باشند  تجهیزات حفاظت فردي بایستی داراي ویژگی

  . متناسب با نوع کار باشند-1

  .  حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید-2

  . سان و راحت باشدها آ  استفاده از آن-3

  .  اندازه آن براي فرد استفاده کننده مناسب باشد-4

  .  خود وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد-5

  .  با حداقل آموزش و براي عموم قابل استفاده باشد-6

  .  مطابقت داشته باشدHSE/ ایمنیهاي  ، طرحها و برنامه  با استانداردها-7

  . کار گرفته شوند ولیدکننده آن بههاي ت  مطابق با راهنمایی-8

  .دهنده و راهنماي استفاده به مقدار کافی در محیط کار تعبیه شده باشد  عالئم آگاهی-9
  

   تهیه تجهیزات حفاظت فردي-4-2-1

/ گذاري و تهیه و تأمین تجهیزات حفاظـت فـردي بـر عهـده مـسئول ایمنـی                  مسئولیت تعیین نوع و سفارش    

HSE    بـه  .  هاي عمومی ذکر شده بـاال لحـاظ شـود     ت در تهیه تجهیزات حفاظت فردي ویژگی      الزم اس .  پروژه است

هاي مختلف شناسایی و بر اساس آن نـوع تجهـزات مـورد     منظور تهیه تجهیزات حفاظت فردي ابتدا خطرات فعالیت      

  .این منظور نشان داده شده است   نمونه فرمی به1در پیوست. نیاز مشخص گردد 
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  جهیزات حفاظت فردي  ماتریس ت-4-2-1-1

تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز مـشاغل مختلـف براسـاس عوامـل زیـان آور محـیط کـار و خطراتـی کـه                 

کارگران شاغل در هر شغل با آن مواجه هستند ، توسط اداره ایمنی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و مـوارد بـه تفکیـک           

 .گردنـد   م در مـاتریس تجهیـزات فـردي درج مـی     مشاغل کاري موجود و با تعیـین تـواتر زمـانی تحویـل ایـن اقـال                

  )2پیوست(

  

  دوره تحویل تجهیزات حفاظتی-4-2-1-2

هاي زمانی مورد نظر در اختیار  وسایل استحفاظ فردي به صورت ذیل و به تعداد مشخص شده و در بازه

  .کارکنان قرار می گیرند 

عدي هر شش ماه یک دست لباس کار به  و در مراحل بشود میدر نوبت اول یک دست لباس به افراد داده  •

 . کلیه کارکنان تعلق می گیرد 

 .باشد   صورت سالیانه می توزیع کفش ایمنی به •

 .گیرد   ماه یک جفت دستکش معمولی تعلق می6کلیه کارکنان هر  •

علق به کلیه کارکنان پیمانکار در طول فعالیت آنان در هر پروژه باید یک عدد کاله ایمنی به صورت امانت ت •

 . پروژه تحویل دهند  HSE/کلیه افراد موظفند در هنگام تسویه حساب آنرا به مسئول ایمنی. گیرد 

 و در صورت شکسته و غیر شود مییک بار به کارکنان مربوطه تحویل داده ) در صورت نیاز(عینک ایمنی  •

  .شود میاقدام  نسبت به تحویل مجدد آن  HSE/قابل استفاده بودن با تحویل آن به مسئول ایمنی

 به کارکنان  HSE/هاي حاوي گرد و غبار بر حسب نیاز با تشخیص مسئول ایمنی ماسک تنفسی در محل •

  .شود میمربوطه تحویل داده 

 و شود میکمربند ایمنی در هر زمان بر حسب نیاز و موقعیت شغلی به صورت امانت به کارکنان تحویل داده  •

 . تحویل داده شود  HSE/منیباید پس از انجام کار به مسئول ای
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فقط یکبار به کارکنان ) در مواردي نظیر کار با کمپرسورهاي بادي(گوشی ایمنی خلبانی برحسب نیاز  •

 و در صورت شکسته و غیر قابل استفاده بودن با تحویل آن به مسئول شود میمربوطه تحویل داده 

هاي ایمنی اسفنجی و پالستیکی در  گوشی . شود یم مجدداً در اختیار فرد مربوطه قرار داده  HSE/ایمنی

 .شوند  هر زمان بر حسب نیاز و موقعیت شغلی تحویل می

در صورتی که پیمانکاران نسبت به تهیه وسایل استحفاظی فردي مناسب براي کارکنان خود قصور کنند،  •

پیمان با پیمانکار برخورد یامدهاي آن با پیمانکار خواهد بود و کارفرما مطابق با شرایط پمسئولیت کلیه 

 .خواهد نمود 

  .  نمونه فرم ثبت اطالعات مربوط به دوره تحویل تجهیزات حفاظت فردي نشان داده شده است3در پیوست

ایمنی موظفند با آگاهی از این موارد اقدام به تهیه تجهیزات حفاظت فردي نموده و پس / HSEمسئولین 

عالوه بر این باید سوابق .  افراد و کارکنان نظارت کافی را مبذول دارند از تحویل بر استفاده از آن توسط کلیه

  . تجهیزات حفاظت فردي تحویلی به کارکنان را ثبت و نگهداري نمایند 

 

   آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي-4-2-2

ها  زي فعالیت آنکلیه کارکنان باید در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردي پیش بینی شده جهت ایمن سا

  :برنامه آموزش تجهیزات حفاظت فردي بایستی شامل موارد زیر باشد . آموزشهاي الزم را دیده باشند 

   علل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي- 1

   چگونگی تعیین نوع تجهیزات حفاظتی- 2

   تشریح قابلیتها و محدودیتهاي تجهیزات حفاظت فردي- 3

  تجهیزات حفاظت فردي تشریح روش صحیح بکارگیري - 4

  اي جهت استفاده عملی کارگر از تجهیزات حفاظت فردي  ایجاد زمینه- 5

   تشریح نحوه نگهداري و بازرسی و پاکسازي و نظافت تجهیزات حفاظت فردي- 6
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   نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي-4-2-3

 از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان تحت ها باید نسبت به استفاده کلیه سرپرستان و مجریان پروژه •

  .سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند 

مسئولیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان پیمانکار به عهده سرپرست ذیربط در سازمان  •

  .پیمانکار است

افراد پیمانکار و ارائه آموزشهاي مسئولیت نظارت و کنترل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان و  •

  .ایمنی هر پروژه است  / HSEالزم ایمنی به عهده مسئول 

  .الزم است کلیه کارکنان شاغل در پروژه در هنگام کار از کفش ایمنی استفاده نمایند •

  .استفاده از کاله ایمنی به هنگام کار و تردد در کارگاه براي کلیه افراد ضروري است  •

ن و مشاورین ناظر موظف به تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردي بین کارکنان خود با توجه به کلیه پیمانکارا •

  .باشد  ضوابط و الزامات این دستورالعمل می

مشاور طرح موظف است در صورت مشاهده موارد و یا وصول گزارش ایمنی مبنی بر عدم استفاده از تجهیزات  •

  .ار اقدامات انضباطی به شرح زیر به عمل آورد حفاظت فردي توسط کارکنان و افراد پیمانک

  اخطار شفاهی: مرحله اول تخلف  .1

 اخطار کتبی : مرحله دوم تخلف .2

  

   ارزیابی تجهیزات حفاظتی مورد استفاده-4-2-4

در ایـن  . باشـد   مسئولیت بازرسی و ارزیابی تجهیزات حفاظت فردي در اختیار برعهده هریک از کارکنان مـی   

هاي ارایه شده نسبت به بازرسی روزانه تجهیـزات حفاظـت فـردي        ه کارگران با عنایت به آموزش     ارتباط الزم است ک   

  . خود اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه نقص، موارد را به سرپرستان خود اطالع دهند 
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٧  

   حفاظت فردي انواع تجهیزات-4-3

   تجهیزات حفاظت از سر-4-3-1

بـا توجـه بـه اینکـه      .  شـود  میع مخاطرات محیط کار از کاله ایمنی استفاده براي حفاظت از سر در برابر انوا    

هاي مکانیکی است لذا باید طوري طراحی شود که قادر بـه تحمـل            کاربرد اصلی کاله ایمنی مقاومت در مقابل ضربه       

   .ها باشد و در حین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد امکان مستهلک نماید این ضربه

  . کلی کاله ایمنی از دو قسمت تشکیل شده استبطور 

  1 پوسته خارجی–الف  .1

   2 عامل تعلیق ساز–ب  .2

اي شـکل کـه     یا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کاله و یـک قطعـه سـتاره   رعامل تعلیق ساز از چها    

ر اسـتفاده   ضربه ها را بر عهده دارد و یک کمربند کـه جهـت ثابـت مانـدن کـاله بـر روي سـ              مستهلک کننده نقش  

  :نشان داده شده است  1هاي مختلف کاله ایمنی در شکل  قسمت.  تشکیل شده است،شود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجزاء مختلف کاله ایمنی - 1شکل                                                         

  

  

                                                
1 Shell 
2 Suspension Agent 
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  :مشخصات ظاهري مهم در کاله ایمنی عبارتند از 

   . گرم بیشتر باشد400 وزن کاله ایمنی نباید از  .1

 پوسـته  بـاالترین قـسمت  تـا  ) قطعه سـتاره اي شـکل  ( عامل تعلیق ساز   سطح باالیی قل فاصله   ا حد .2

  .  سانتی متر باشد3  قلاخارجی کاله باید حد

کاله ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشد و در صورت نیاز عـایق الکتریـسیته نیـز           .3

 .باشد 

 .مقاوم باشد و از نظر رطوبت غیر قابل نفوذ باشد در مقابل ضربه  .4

کنند باید آب و گاز در آن نفـوذ   کاله ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار می         .5

  .کنند باشد ها کار می ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادي که با آن

جـنس   هاي ایمنـی را از نظـر   کاله.  تخاب شودجنس کاله با توجه به ریسکهاي موجود در محیط ان   .6

   :بندي نمود توان بصورت زیر تقسم می

   .شود میمتداولترین ترکیبی است که در ساخت کاله ایمنی استفاده :  3پلی اتلین

  پیجیـده  یک ترکیب سخت پلیمري اسـت کـه در فرآینـدهاي    :4اکریلونیتریل بوتادین استایرن  

ر شکل ظاهري شبیه به نوع پلی اتیلنی است ولـی بـا مقاومـت    از نظ . شود می ساخته   شیمیایی

   . گرانتر و بالطبعانعطاف کمتر و قابلیت ثرترؤ کارایی ممکانیکی باالتر ،

این ترکیبات مقاومت حرارتی خوبی دارند به همین دلیل در هر جـایی             :  5ترکیبات پشم شیشه  

  . شود میاده که خطر آتش سوزي و ذوب وجود دارد از این نوع کاله استف

 داشـته و داراي خاصـیت       مذاباین ماده مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل پاشش مواد          :  آلومنیوم

گیري است به همین دلیل در صنایع پتروشیمی از آلومنیوم جهـت سـاخت کـاله ایمنـی               ضربه

  . شود میاستفاده 

زیـرا  .  شـود  یمـ از فوالد جهت ساخت کاله ایمنی جهـت کاربردهـاي نظـامی اسـتفاده           :  فوالد

  . مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل اصابت گلوله و ترکش دارد

  
                                                

3 Poly Ethylene  
4  Butadiene  Styrene 
5  Fiber Glass 
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  . نشان داده شده است2 و شکل 1در جدولهاي مختلف  رنگ پیشنهادي کاله ایمنی براي سمت

  

  رنگ کاله ایمنی  نام واحد  ردیف

  سفید  مهندس  1

  قرمز  تکنیسین  2

  زرد   کارگر   3

  سبز  مهمان  4

  

  

  

  هاي مختلف هاي ایمنی براي سمت  رنگ کاله-1جدول 
  

  
  هاي مختلف هاي مختلف کاله ایمنی براي سمت  رنگ-2شکل
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   تجهیزات حفاظت از صورت و چشم-4-3-2

به همین .  باشد یکی از مسائل مهم از لحاظ پیشگیري در صنعت ، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشی از کار می   

  .  طراحی و ساخته شده است،کند نواع عینکهاي ایمنی متناسب با نوع مخاطراتی که سیستم بینایی را تهدید میدلیل ا

   6عینکهاي دسته دار .1

   7 فنجانیعینکهاي  .2

که ) Goggles (گاگلعینک ایمنی ، : انواع تجهیزات حفاظت چشم و صورت از لحاظ نوع کاربرد عبارتند از 

مقاوم در  ، 9مقاوم در برابر ذرات و گرد و غبار ، 8مقاوم در برابر ضرباتثل گاگل خود نیز انواع مختلف دارد م

همچنین از  . 12مقاوم در برابر جوشکاري ، 11)لیزر(مقاوم در برابر اشعه هاي شدید ،  10برابر مواد شیمیایی

  . اشاره کرد 14 ماسک محافظ جوشکاري ، 13وسایل محافظ صورت میتوان به نقاب محافظ صورت 

مقاومت لنز در مقابل برخـورد ذرات پرتـاب شـده بـه سـمت چـشم،            : هاي چشم عبارتند از      خصات کلی حفاظ  مش

هاي حفاظتی جانبی و مقاومت شیمیایی در مقابل ترشحات مواد جهنده و سـوزاننده و قـدرت فیلتراسـیون            داشتن پوشش 

هـاي پالسـتیکی مقـاوم     لقط از جنس هاي ایمنی را عموماً   هاي عینک  به همین جهت جنس عدسی    . پرتوهاي مضر محیط  

در صـورت  ،  ، خش ناپذیر بودن و مقاومت شـیمیایی  نظیر پلی کربنات و ترکیبات استات می سازند که ضمن نشکن بودن       

طـرفین عینـک    .ي آن وجـود داشـته باشـد    از درجات پایین تا درجات باالآن  با خطر پرتوهاي مضر درجۀ تیرگی       مواجهه  

نیـز  در مقابـل حـرارت    . کنند بایستی بسته بوده ولی امکان ورود هوا موجود باشد        د شیمیائی کار می    کسانیکه با موا   ایمنی

لنـز عینکهـاي ایمنـی بـدون منفـذ      .  هائی بایستی مورد استفاده قرار گیرد که بافت سیمی نازك داشته باشد     تنها عینک 

  . دید فرد جلوگیري نماید  باشد تا از تجمع بخارات بر روي شیشه و کاهش15بایستی از نوع ضد مه

  : نشان داده شده است 2هاي حفاظتی در جدول  هایی از کاربردهاي انواع عینک نمونه

  
                                                

6  Safety Spectacles 
7  Safety Goggles 
8 ) Impact Resistant Goggles 

9 ) Dust & Particle Resistant Goggles 
10  ) Chemical Resistant Goggles 
11 ) Laser Goggles 
12  ) Welding Goggles 
13   ) Face Shields 
14  ) Welding Shields 
15  Anti fog 
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 هاي ایمنی عینک

  
  مقاوم در برابر ذرات و گرد و غبارعینک 

  
  عینک ضد مه

  
  مقاوم در برابر مواد شیمیاییعینک 

  
  ماسک محافظ صورت

  

  )لیزر( شدید مقاوم در برابر اشعه هاي

  

  مقاوم در برابر ضرباتعینک 

  

  ماسک محافظ جوشکاري

  

  مقاوم در برابر جوشکاريعینک 

  

  هاي حفاظتی هایی از کاربردهاي انواع عینک نمونه -2جدول 
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 کار واسادر کارهاي مشروحه زیر استفاده از عینک یا وسایل حفاظتی دیگر چشم ، براي کارکنان اعم از اینکه ر

  :باشد  نجام بدهند یا دستیار بوده و یا در نزدیکی آن کار مشغول باشند ضروري و الزم االجرا میرا ا

خرد کردن ، شکستن ، بریدن ، کندن و یا سوراخ کردن موادي از قبیل سیمان ، آجر ، سنگ ،  .1

 .آسفالت ، چدن و سایر مصالح ساختمانی 

 .یره برداشتن آستر و تمیز کردن جدار سیمانی و آجري و غ .2

 .کارکردن با چرخ سمباده ولو اینکه چرخ مذکور مجهز به حفاظ باشد  .3

 .ها  ها و گرم کننده ها، دودکش به هنگام تمیزکردن یا کارکردن داخل کوره .4

 .کند و جوشکاري سرب  کارهائیکه ایجاد گرد و غبار و پراکندن ذرات می .5

م کارهایی از قبیل خردکردن ، درزگیري ، کند براي انجا بکار بردن ابزاري که با هواي فشرده کار می .6

 .کردن و کارهاي مشابه  کردن و سمباده ها و همچنین مته بریدن میخ و مهره

 .کردن با ابزار ماشینی  کار .7

 .زدن و کارهاي مشابه کردن، ضربه گیري دادن بوسیله چرخ و یا برش سیمی ، تراشیدن ، پوسته جال .8

 .کردن و درزگیري پرچ  چرخ .9

 .آوري مواد زائد  ن و جمعکرد جابجا .10

 .آهنگري  .11

 .هاي سرباز با هوا  کردن لوله پاك .12

هاي برنده و غیره و چکشی که با آن لوله و  ها ، میله استفاده از چکش و پتک براي کوبیدن ابزار ، قلم .13

  .شود میظروف بازرسی 

 .هاي سبک گیري مخازن محتوي هر گونه مواد نفتی و یا شیمیایی و یا هر هیدروکربور اندازه .14

کردن با انبر دست در موقع کشیدن شیئی ، قطع سیم و نوار و شیئی دیگري که تحت کشش  کار .15

 .کردن با سیم مخاطراتی در برداشته باشد  باشد و یا در مواردیکه ممکن است کار می

 .باشد کردن می بندي کمپرسور ، تلمبه ، موتور و غیره که در حال کار تنظیم آب .16

 .باشد  ن با وسایل شیشه ایکه تحت فشار و یا خالء میدر موقع کار کرد .17
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 .رنگ زدن بوسیله هواي فشرده  .18

 .کارهاي بنایی و نجاري  .19

 . کردن قیر گداخته  جابجا .20

کنند مثل سود سوز آور ، گوگرد ، سیمان ، خاك  تخلیه و جابجا کردن بارهائیکه ایجاد گرد و غبار می .21

 .ره ها ، مواد شیمیایی و غی نسوز ، کاتالیست

باشد و در محیطی که گرد و غبار مواد موجود است   نقاب محافظ صورت در مقابل گرد و غبار محافظ نمی:توجه 

هاي تمام صورت با فیلتر گرد و غبار   که از ماسکشود میدر این شرایط توصیه . نباید بکار برده شود 

  .استفاده شود 

  . هز به شیشه مخصوص استفاده نماید جوشکاري مج) ماسک(جوشکاران باید از کاله یا سپر 

شود از ذرات   شیشه حفاظتی ماسک جوشکاري بایستی بوسیله شیشه روشنی که در روي آن گذاشته می .1

جوشکار باید براي تمیز کردن محل جوش از شیشه روشن . پاشد محفوظ نگهداشته شود  داغی که به آن می

جوشکاري فاقد ) ماسک(تعبیه شده و در صورتیکه کاله جوشکاري ) ماسک(محفوظی که براي اینکار در کاله 

کمک . هاي او نپاشد  این شیشه باشد باید از عینک نشکن روشن استفاده نماید تا ذرات فلز بداخل چشم

  .کنند باید براي محافظت چشم خود از عینک استفاده نمایند  جوشکار و کسانی که با جوشکار کار می

مخصوص که مجهز به وسائل حفاظی چشم و داراي تهویه است پوشیده  باید لباس 16براي ماسه پاشی .2

هاي هوارسان شیلنگی با کاله خود و یا ماسک تمام   که از ماسکشود میدر این عملیات توصیه . شود 

 .صورت جهت حفاظت تؤام سیستم تنفسی و صورت و چشمها استفاده شود 

 شیشه اي و یا معدنی ساخته شده و همچنین بریدن هایی که از الیاف براي عایق بندي یا برداشتن عایق .3

 .ورقه پنبه نسوز بوسیله ماشین اره باید از عینکهاي فنجانی بدون منفذ استفاده نمود 

براي کارکردن با گاز و بخارات مضر براي چشم بایستی عینک ضد اسید و یا ماسک تمام صورت با قیلتر  .4

 .جذب بخارات اسیدي بکار برد 

 یک از عملیات فوق که حفاظت سر و گردن نیز ضروري باشد باید از البسه و وسائل ایمنی در هر : تذکر

 .مناسب و متناسب استفاده نمود 

                                                
16  Sand Blasting 
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که مخاطراتی براي  کند در موقع انجام کارهایی ها ایجاب می کلیه سرپرستان و اشخاصی که مسئولیت آن .5

 .ک مناسب استفاده نمایند  از عین همانند شکل زیرچشم دارد حضور داشته باشند مکلفند

  

 

  

  

  

  

  

  هاي خطرناك  استفاده از عینک در موقع انجام فعالیت-3شکل 
  

   تجهیزات حفاظت از گوش-4-3-3

سروصدا از عواملی است که سیستم شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهد که باید از وسایل حفاظتی گـوش در                 

  . مقابل این عامل فیزیکی استفاده نمود

  :د از گوشی هاي ایمنی استفاده شود که زمانی بای

 .  ساعته از کار قرار بگیرید8 دسی بل و یا بیشتر براي یک دوره زمانی 85در معرض صداهایی با شدت  .1

 .وجودداشته باشد صداهاي آزار دهنده  .2

 .برسد صداهایی مانند انفجارهاي کوتاه به گوش  .3

 . قرار گرفته باشید استهایی که عالئم استفاده از گوشی نصب گردیده  در محل .4

   : هاي حفاظتی بر دو نوعند  گوشی

 گرفته و مجموعۀ ساختمان گـوش را    رنوعی که روي الله گوش قرا     :  17بیرون گوش یا ایرماف   هاي   گوشی .1

 ) .4شکل  (کند بدون تماس مستقیم با آن محافظت می

                                                
17  Ear Muff 
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گـوش خـارجی قـرار    در داخـل گـوش و درون مجـراي    که نوعی :  18یا ایرپالگهاي داخل گوشی    گوشی .2

 ) .5شکل( کند گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبی مسدود می

  : باشد از نظر کیفیت کاربرد این دو نوع گوشی موارد ذیل قابل بحث می

باشد مشکالت بهداشتی کمتري دارد به         بدلیل اینکه با قسمتهاي داخل گوش مرتبط نمی        ایرمافگوشی   .1

 امکان انتقال عفونتهاي میکروبـی قـارچی را از           ،  بین افراد  ایرپالگ مشترك از    ترتیب که استفاده  

  .  صادق نیستایرمافکند در حالی که این حالت در  گوشی به گوش دیگر زیاد می

هاي محیطی را به داخل گـوش شـخص اسـتفاده کننـده زیـاد        امکان انتقال آلوده کننده ایرپالگگوشی   .2

  . شود یمکند و عموماً باعث خارش  می

  . استایرماف  سبکتر و مهمتر اینکه ارزانتر از گوشی ایرپالگگوشی  .3

                                                        

  

  

  

  

  

  

  

    گوشی ایرماف-4                               شکل        گوشی ایرپالگ                           -5شکل          

هـاي مثبـت فـراوان آن      به لحاظ ویژگـی    ایرمافهاي   ا توجه به نکات ذکر شده استفاده از گوشی        در مجموع ب  

  .شود میبیشتر توصیه 

  

  

  

                                                
18  Ear Plug 
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١٦  

 کـه داخـل   شـود  میانواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیکون بوده و براي هر فرد بطور مجزا ساخته     

  )6شکل(.  است موسوم19گوشی قالبیپوشاند این نوع به  گوش را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   گوشی قالبی-6        شکل                                                    

ه  و گوشـی داخـل گـوش اسـتفاد      ایرمـاف  از گوشی      دسیبل است باید تواماً    110در صورتی که صدا بیش از       

هـا در   ذب صدا توسـط آن هایی استفاده کنند که میزان ج  که افراد در معرض سروصدا از گوشی     شود  میوصیه  ت. شود

هاي دیگر جذب بیشتري داشته باشند تـا   کمتر و در فرکانس  ) فرکانس مکالمه (  هرتز    4000  الی    500هاي   فرکانس

اي در آلـودگی   ، ضـمن اینکـه کـاهش قابـل مالحظـه           بتواند مکالمات همکاران و مسئولین خود را راحت تر بشنوند         

  . هاي دیگر داشته باشد صوتی فرکانس

  ها دست تجهیزات حفاظت از -4-3-4

  هاي حفاظتی   دستکش-4-3-4-1

خطرات دست انسان .باشد    حوادث ناشی از کار مربوط به آسیبهاي وارده به دست و انگشتان می            % 40بیش از   

هاي تیز و برنده ، ضربات مکانیکی ، مواد شیمیایی ، حرارت ، الکتریسیته ، ارتعاش و پرتوهـاي              متعددي از جمله لبه   

هـا آشـنایی بـا الزامـات عمـومی         کند که جهت پیشگیري از ایـن آسـیب          هاي کاري تهدید می     یو اکتیو در محیط   راد

  .هاي حفاظتی ضروري است  بکارگیري این تجهیزات حفاظتی و انواع دستکش

                                                
19  Ear Mold 
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١٧  

  الزامات عمومی 

، ) ا روي مـچ تـ (اي از دستان که باید مورد حفاظت قرار گیرند ،  به سـاق کوتـاه    ها از نظر محدوده دستکش

همچنین بسته میزان قابلیت تحرك مـورد  . شوند   تقسیم می ) تا روي آرنج  (و ساق بلند    ) تا روي ساعد  (ساق متوسط   

هـا   در برخی از انـواع دسـتکش  . شوند بندي می نیاز انگشتان به انواع پنج انگشتی ، دو انگشتی و تک انگشتی دسته

خی مواد شیمیایی ، از آسترهاي کتانی در جـدار داخلـی دسـتکش    هاي حفاظتی در برابر حرارت و بر     بویژه دستکش 

   .شود میاستفاده 

توان از عالیم مشخصه ثبـت شـده بـر روي            هاي مختلف می    هاي حفاظتی جهت فعالیت      در انتخاب دستکش  

  :دستکش جهت مصارف گوناگون به شرح جدول زیر استفاده کرد 

  

  ها  انواع دستکش  

   ضربات مکانیکی هاي حفاظت در برابر دستکش

ــتکش • ــاموایی ،    دس ــتیکی ضــخیم ، ک ــی ، الس ــاي چرم ــبالتیه ــی   اش ــشت برزنت ــبالت پ ــف اش ــی ، ک  و برزنت

بسته به میـزان قابلیـت تحـرك مـورد        . شود    هاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی محسوب می         دستکشمتداولترین

 )7شکل . ( می گردد تعیییننیاز انگشتان و همچنین شدت صدمات احتمالی ، جنس و قطر دستکش مناسب

  ها  عالیم ثبت شده بر روي دستکش-4جدول                                  

        
مقاوم در برابر صدمات 

  مکانیکی

مقاوم در برابر پرتوهاي 

  رادیواکتیو
  مقاوم در برابر مواد شیمیایی  مقاوم در برابر سرما

      

  

   مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر الکتریسیته مقاوم در برابر بریدگی
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١٨  

  

                
  هاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی  دستکش-7شکل

  :هاي حفاظت در برابر مواد شیمیایی  دستکش

وینیـل  ، پلی  20ها عموماًً ازجنس الستیک طبیعی یا ترکیبات پلیمري نظیر پلی وینیل کلراید         این دستکش  •

هـاي زره دار نـوعی دسـتکش بـا      دستکش. باشند    می  25 و بوتیل   24، نئوپرن  23، وایتون  22،  نیتریل   21الکل

هاي تیز از جمله چاقو و  هاي فوالدي است که براي حفاظت دست در برابر لبه شبکه فلزي بافته شده از سیم

  . نشان داده شده است5 جدول شماره ها در گیردانواع این دستکش یا کاترهاي صنعتی مورد استفاده قرار می

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  هاي حفاظت در برابر مواد شیمیایی  دستکش-5جدول                                      
                                                

20   PVC 
21  PVA 
22 Nitrile  
23 Viton  
24 Neoprene  
25 Butyl  

  

  وایتوندستکش 

  

  نیتریلدستکش 
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١٩  

  :هاي حفاظت در برابر حرارت  دستکش  

  . شود   مقاوم در برابر سرما تقسیم میهاي هاي مقاوم در برابر گرما و دستکش ها به دو نوع دستکش این دستکش

هاي مقاوم در برابر حرارت معموالً از جنس چرم ، پارچـه پوشـش داده شـده بـا آلومینیـوم ،            جنس دستکش 

هـاي کـف فـورتکس     ، دستکش  پشت آلومینایزد کف پشم شیشه    ،    پشت اشبالت  پشم شیشه ، پنبه نسوز ، آرامید ،         

  .باشند   میهاي تمام فور تامید تامید پشت آلومینایزد و دستکشهاي کف فور ، دستکش پشت آلومینایزد

اي از   نمونه8 شکل .باشند   هاي مقاوم در برابر سرما معموالً از جنس پشم شیشه و آرامید می              جنس دستکش 

  .دهد  ها را نشان می این دستکش

  

                  

                                                   

  

  

  

   دستکش حفاظت در برابر حرارت-8شکل 

  :هاي حفاظت در برابر الکتریسیته  دستکش

هـا بـه    ها از جنس الستیک یا مواد پلیمري خاصی تهیـه شـده و میـزان مقاومـت الکتریکـی آن      این دستکش 

  . )9شکل (باشند تناسب ولتاژ متغیر می

                   

  

  

  

  

  

   دستکش حفاظت در برابر الکتریسیته-9شکل                             
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٢٠  

  :هاي حفاظت در برابر ارتعاش  دستکش

هـاي   تواننـد از جـنس   ها بر حسب فرکانس ارتعاشی ناشی از ابزارهاي دستی مولد ارتعـاش مـی              این دستکش 

جهـت جـذب   ( 26و سـوربوتان ) جهت جـذب ارتعاشـهاي بـا فرکـانس بـاال     (مختلفی همچون چرم ضخیم و الستیک    

 انتخـاب   )Hz 5000-5در فرکانـسهاي  جهـت جـذب ارتعـاش     ( 27و پورون ) Hz 1400-5فرکانسهاي ارتعاش در  

  .دهد اي از این دستکش را نشان می   نمونه10شکل . شوند 

                             

  

  

  
  

   دستکش حفاظت در برابر ارتعاش-10شکل
  

  :هاي حفاظت در برابر پرتوهاي رادیواکتیو  دستکش

ها باید حداقل تـا نـصف بازوهـا را     این دستکش. شوند  ها از پارچه هایی با الیه سربی ساخته می   این دستکش 

ضمن اینکه با .  میلیمتر باشد   55/0پوشانده و قدرت حفاظتی حداقل برابر با قدرت حفاظتی ورق سربی به ضخامت              

  .  ، سبک و نرم نیز باشند ها دستتوجه به جرم حجمی باالي سرب طوري تهیه شده باشند که عالوه بر حفاظت 
  

  ي حفاظتی ها آستین -4-3-4-2

ي هـا  آسـتین ، ساعد و بازوها نیز در معرض مخاطره قرار داشـته باشـند ، از     ها    دستدر شرایطی که عالوه بر      

ها معمـوالً از    ممکن است با دستکش و یا بدون آن استفاده شده و جنس آن   ها  آستیناین  . شود  میحفاظتی استفاده   

  ) .11شکل (باشد جنس دستکش می

  

  

  

  هاي حفاظتی  آستین-11شکل
                                                

26  Sorbothane 
27  Poron 
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٢١  

   تجهیزات حفاظت از پا -4-3-5

  هاي ایمنی   کفش-4-3-5-1

هاي پـا در اثـر سـقوط ناگهـانی اجـسام       شدن پنجه ترین خطر تهدید کننده پا در محیطهاي صنعتی له       عمده

 بنـابراین .  باشـد   مـی پنجه پـا برنده و آسیب دیدن ها و یا برخورد جلوي کفش با قطعات تیز و      سنگین بر روي پنجه   

هـا از   آنقـسمت جلـویی   هاي ایمنی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه در               کفش این صدمات براي حفاظت پا در برابر      

 . سـازند  مـی  )PU(پلی اورتان   و کفه کفش را از یک ماده قابل انعطاف مثل         شده   استفاده   هاي محافظ فوالدي    پنجه

 .نیـز باشـد   ) عایق شـیمیایی ( PVCیا ) عایق برق(چرم جنس از تواند   تناسب شغل افراد میبهقسمت پنجه کفش    

  . نشان داده شده است 12هاي ایمنی در شکل  انواع کفش

 

  

  

  

  
  

  

  هاي ایمنی   انواع کفش-12شکل 
  

دارد باید هاي ایمنی کارکنانی که با برق سرو کار دارند یا در محل کارشان احتمال ایجاد جرقه وجود  کفش

  : نشان داده شده است 13هاي مختلف یک نمونه کفش ایمنی در شکل  قسمت.  فاقد هر نوع میخ فلزي باشد

  

  

  

  

  

  

  کفش پنجه فوالدي براي کار با قطعات سنگین -13   شکل                                                   
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٢٢  

  هاي ایمنی   چکمه-4-3-5-2

و یا تماس پا با مواد شیمیایی وجود داشته و یا پاها در تمـاس مـداوم بـا آب یـا            در شرایطی که خطر ریزش      

 سقوط ناگهـانی اجـسام    در صورتیکه این شرایط با خطر     . شود  میمواد شوینده باشند ، از چکمه هاي ایمنی استفاده          

 تـؤام باشـد از   پنجـه پـا  ها و یا برخورد جلوي کفش بـا قطعـات تیـز و برنـده و آسـیب دیـدن           سنگین بر روي پنجه   

  . هاي ایمنی مجهز به پنجه فوالدي بایستی استفاده گردد چکمه

  

   گترهاي حفاظتی-4-3-5-3

هـاي ذوب   از این تجهیزات براي محافظت ساق پا از پاشش مواد شیمیایی ، ریـزش مـواد مـذاب در فعالیـت                

نی به داخل کفش ایمنـی اسـتفاده   هاي ناشی از عملیات جوشکاري و سنگ ز فلزات و یا ممانعت از وارد شدن پلیسه       

  : نشان داده شده است 14هایی از گترهاي حفاظتی در شکل  نمونه. شود  می

   باز                 گتر حفاظتی بسته گتر حفاظتی پشت
  

                            
   گترهاي حفاظتی-14      شکل                                                                 
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٢٣  

   تجهیزات حفاظت از بدن-4-3-6

  هاي حفاظتی   لباس-4-3-6-1

باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب  لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردي مطرح می

بوده و مطابق مقررات ذیل در اختیار لباس کارکارکنان داراي خصوصیات ذیل . محل کار در سر کار حاضر شوند 

  .کارکنان قرار می گیرند 

، دست و پاها را در مقابل شرایط محیطی حفاظت   لباس کار به عنوان یک پوشش سراسري تنه معموالً

و نوع یکسره و از جنس الیاف طبیعی و ) دوتکه( ترین شکل لباس کار در دو فرم ظاهري بلوز و شلوار  ساده .کند می

بدیهی است هر .  شود میصدي الیاف طبیعی و مصنوعی و در مواردي تماماً از الیاف شیمیایی و صنعتی تولید یا در

 البسۀ اختصاصی در مشاغل ویژه و  . تبادل حرارتی آسانتر است ،تر باشد چه الیاف بکار رفته شده در پارچه طبیعی

، لباس نسوز مخصوص کوره و  مخصوص سردخانهتوان لباس عایق سرما و رطوبت  نیز فصول سرد که از جمله می

لباس ضد حریق از جنس آزبست با روکش فسفات آلومینیوم یا سولفات آلومینیوم و لباس عایق شیمیایی از جنس 

% 90 با پوششی از آلومینیوم که تا یلباس حفاظتی در برابر گرما از الیاف مخصوص .  را نام بردPVCپارچه هاي 

ها و فرایندهاي حرارتی استفاده  دهد ، ساخته شده و به منظور کار در مجاورت کوره برگشت میاشعه مادون قرمز را 

  .دهد  اي از لباس کار را نشان می  نمونه15 شکل . شود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي کار  لباس-15                                                          شکل
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٢٤  

  

  خصوصیات کلی لباس کار   

  :ات لباس کار ایمن عبارت است از خصوصی

 . لباس کار باید اندازه و متناسب با بدن استفاده کننده باشد  .1

آالت مشغول کار هستند باید از لباس کاري  کنند و یا در جوار ماشین  کارکنانی که با ماشین کار می .2

ها روي لباس کار   کلید و نظایر آنآویزان نمودن زنجیر ساعت ،. استفاده کنند که هیچ قسمت آن باز یا پاره نباشد 

 .اکیداً ممنوع است 

 در محل کار که احتمال خطر انفجار و یا حریق باشد ، همراه داشتن سایر مواد قابل اشتعال براي  .3

 .کارکنان مربوطه اکیداً ممنوع است 

اس کار خود را مستمراً باال بزنند بایستی از  در صورتیکه انجام کاري ایجاب نماید که کارکنان آستین لب .4

 .لباس کار آستین کوتاه استفاده نمایند 

هاي آلوده به گرد و غبار ، مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مسموم کننده بکار   کارکنانی که در محیط .5

شند ، چون ممکن است گرد و را در برداشته با) دوبل شلوار(دار  دار و یا لبه هاي جیب اشتغال دارند ، نباید لباس

 .غبار و مواد مزبور در چین و لبه لباس باقی بمانند

کنند باید آب و گاز در آن نفوذ   لباس ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار می .6

 .کنند باشد  ها کار می ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادي که با آن

ص حفاظت در مقابل حریق بایستی شامل کاله ، دستکش و کفش بصورت یک تکه  لباس نسوز مخصو .7

 .و سرهم باشد 

کنند باید بصورت یکپارچه و بدون منفذ همراه با   لباس کارکنانی که با مواد اسیدي و رادیواکتیو کار می .8

 .کاله مخصوص ، کفش و دستکش از جنس خاص و غیر قابل نفوذ باشد 

جهت مناطق ( پالتویی کاله سر خود از جنس پارچه ضد آب با آستري نخی  لباس بارانی به صورت .9

 .با رنگ مصوب تهیه شود ) جهت مناطق سردسیر(و یا آستري پشمی ) معتدل

کارکنانی که لباسشان بمواد نفتی یا شیمیایی خطرناك آغشته شود باید فوراً لباس خود را شسته و  : 1تذکر

هیچ یک از کارکنان . هاي مناسب بشویند  ن را نیز که در تماس بوده با شویندهیا تعویض نموده و آن قسمت از بد
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حق ندارد با لباس آغشته به مواد نفتی و یا مواد شیمیایی به آتش ، شعله و دیگر منابع حرارتی نزدیک شود و یا 

 . کبریت و فندك و غیره روشن نمایند 

نفتی یا شیمیایی خطرناك باید براي تمیز شدن آن در صورت پارگی ، خراب شدن و آغشته بمواد : 2تذکر

 .اقدام نمایید و در صورت تعویض به سرپرست مربوط اراثه شود 

البسه آغشته به روغن و یا گریس باید فوراً از تن خارج شود چون ممکن است ایجاد ناراحتی پوست : 3تذکر

  .نماید 

  

  جنس لباس کار 

م ظاهر لباس از نظر مقاومت در مقابل چروکیدگی و نیز عدم جنس پارچه با توجه به شرایط کار و لزو .1

 gr/m2 تا  gr/m2 320پلی استر و با وزن  % 30پنبه و  %  70تولید الکتریسیته ساکن از مخلوط حدود 

در شرایطی که احتمال سوختن .  و با توجه به شرایط اقلیمی و فصول مختلف در نظر گرفته شود 420

، جنس )مانند لباس کار جوشکاري(پلیسه و یا تحت تأثیر حرارت زیاد وجود دارد لباس کار در اثر ریختن 

  .پنبه باشد % 90لباس کار بایستی 

و نخ چهل دوال از نوع )  تار و یک پود2(به منظور استحکام بیشتر از پارچه با بافت کج راه با تراکم باال  .2

 . استفاده گردد 28رینگ

ي از رنگ دادن پارچه پس از شستشو و همچنین جلوگیري از آب به منظور دوام بیشتر رنگ و پیشگیر .3

  .  در رنگرزي پارچه استفاده شود 29هاي راکتیو رفتن پارچه از رنگ

با انتخاب پارچه مرغوب و اعالء، بکاربردن دوخت محکم و نیز چرخکاري دورباره درزها ، لباس کار بادوام  .4

  .تولید گردد 

هاي استاندارد تهیه  د لباس کار شکیل و خوش دوخت بوده و در اندازهبا استفاده از الگوي مناسب ، بای .5

 .شود 

  

  

                                                
28  Ring 
29  Reactive 
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  کار کارکنان    طرح و رنگ لباس

هاي الزم از نظر ایمنی به شرح  طرح و رنگ لباس کار کارکنان بر حسب سمت به منظور شناسایی و کنترل

   :باشد می 6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

   رنگ لباس کار کارکنان بر حسب سمت-6                                      جدول 

     پیش بندهاي حفاظتی -4-3-6-2

جنس پیش بند با توجـه بـه شـرایط اسـتفاده از آن از      .باشند  بند از جمله تجهیزات حفاظت از بدن می  پیش

جهـت  (،  سـربی    )جهـت پیـشگیري از ریـزش پلیـسه جوشـکاري          (، چرمی   ) پیشگیري از ریزش آب   (ونی  جنس نایل 

  .شـود  مـی انتخـاب  ... و ) جهت حفاظت از مواد شـیمیایی     (، پلی وینیل کلراید     )حفاظت در برابر پرتوهاي رادیواکتیو    

  .دهد  بندها را نشان می اي از این پیش  نمونه16شکل 

  :عایت مقررات ایمنی زیر ضروري است در استفاده از پیش بند ر

آالت و همچنین در مجاورت  استفاده کارگران از هرگونه پیش بند در مقابل قطعات دوار و متحرك ماشین .1

  .باشد  ها ممنوع می آن

بند ضروري باشد ،  ها استفاده از پیش چنانچه در مقابل و یا در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشین .2

ذکور دو تکه باشد بطوري که پایین تنه از قسمت باال تنه مجزا بوده و بطوري بسته بندهاي م باید پیش

شود که چنانچه بطور اتفاقی قسمتی از آن را ماشین در حال کار بگیرد ، فوراً و به سهولت باز شده و 

 .خطري متوجه کارگر نگردد 

  کار رنگ لباس  سمت  ردیف

  سفید  مهندس  1

  خاکستري روشن  نتکنیسی  2

  آبی  کارگر   3

  -  مهمان  4
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کنند بایستی تمام   کار میهاي بدون حفاظ بند مخصوص کارگرانی که در مقابل شعله و یا آتش پیش .3

 .سینه را بپوشاند و از جنسی تهیه شود که در برابر آتش کامالً مقاومت داشته باشند 

کنند بایستی از  بند کارگرانی که با مایعات خورنده مثل اسیدها و مواد قلیایی سوزانده کار می پیش .4

بل این مایعات مقاوم بوده و تمام الستیک طبیعی یا مصنوعی و یا از مواد دیگري تهیه شود که در مقا

 .سینه را بپوشاند 

  

 
  بندهاي حفاظتی  پیش-16                                                     شکل

  

 30هاي با قابلیت دید باال لباس -4-3-6-3

صورت ژاکت ، بلوز شلوار با توجه به نوع  بهو برخورد و به منظور پیشگیري از حوادث ناشی از ضربه ها  گونه لباس این

هاي مختلف ساخته شده و امکان رویت فرد را در شرایط مختلف آب و  هاي براق و از جنس و محل کاربرد، به رنگ

  . کنند  روز فراهم می هوایی و ساعات مختلف شبانه

ورد ، الزم است مواردي نظیر شرایط کاري گرم یا هاي ضربه و برخ  عالوه بر ارزیابی ریسکها در انتخاب این لباس

  .و روشنایی نیز مورد توجه قرار گیرد ...) آفتاب، مه، باران، برف و (سرد ، وضعیت هوا 
                                                

30 High Visibility Clothing 
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هاي تولیدکننده ، انبار شوند و  ها نیز همانند سایر تجهیزات حفاظت فردي باید مطابق با راهنمایی این لباس

  . اطمینان از قرار داشتن در شرایط مناسب مورد بازرسی قرار گیرند منظور حصول اي به صورت دوره به

بندي استاندارد انگلیسی  توان به دسته جمله می ها ارائه شده است ؛ از آن هاي مختلفی براي این لباس بندي دسته

471 BSEN و استاندارد استرالیاAS4602 اشاره نمود :  

  

 د استرالیا استاندار-هاي کار در شب  بندي لباس دسته

 Dکالس •

 تهیه  31کننده  و از مواد فلورسنت یا سایر مواد غیرمنعکسشود میتنها براي کار روزانه در فضاي باز استفاده 

   .شود می

  
  

 Nکالس •

   .شود میاي معمولی تهیه   روي زمینه 32کننده  و از مواد منعکسشود میتنها براي کار شبانه استفاده 

  
  

  D/N کالس •

   . شود میکننده تهیه   و از ترکیب مواد فلورسنت و منعکسشود می و شبانه استفاده براي کار روزانه

    BSEN 471استاندارد   

                                                
31 Non-Retro reflective material 
32 Retro reflective material 
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باشد لذا این استاندارد الزاماتی  تلفات در هنگام کار در اروپا مربوط به وسایل نقلیه می% 30با توجه به اینکه بیش از

هاي باربري کشتی و   محل عبور و مرور وسایل نقلیه ، خدمهرا در مورد لباس کار در شب براي کارگرانی که در

  . سازي و پرسنل شرایط اضطراري تعیین نموده است  هواپیما، کارگران جاده ، کارگران راه

هـاي مربـوط بـه کـار      هاي کار در شب به عنوان یکی از تجهیزات حفاظت فردي و حداقل روش کنترل ریسک         لباس

قابلیـت دیـد  بیـشتري را در روز و    ) هـا  لبـاس (این تجهیزات . شود  کارگران پوشیده میروند ، که توسط      شمار می  به

  . کنند  شب ایجاد می

  :هاي کار در شب  مواد تشکیل دهنده لباس

 بلندتر از امواج جذب شده را دوباره ساتع  هاي  موادي که امواج نوري با طول موج:مواد فلورسنت    .1

  . روند  س به کار میکنند و براي مواد زمینه لبا می

موادي که نور ساطع شده به وسیله منبع نوري پشتی به این منبع را  : Retro reflectiveمواد  .2

  .کند  منعکس می

    retro reflectiveموادي با ترکیبات فلورسنت و خواص : مواد ترکیبی  .3

     Retro د مصرفی در سه دسته و بر مبناي کیفیت موا(x)ها بر مبناي کمیت مواد مصرفی این لباس

reflective  (y) 7جدول  . (شوند  دسته تقسیم می2  در(   

  

  ي کمیت و کیفیت مواد مصرفیها با قابلیت دید باال بر مبنا بندي لباس  تقسیم-7جدول             

  

  

  :دهنده  تستهاي کیفیت مواد تشکیل

  Retro reflective  (y)مبناي کیفیت مواد مصرفی  (x)مبناي کمیت مواد مصرفی

 سطح حداقل - 1

 سطح متوسط - 2

  سطح باال - 3

  سطح حداقل - 1

  سطح باال - 2
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   Retro reflective تست 

 مورد استفاده در بارندگی .1

  تغییرات دما .2

 ساییدگی/ خراشیدگی  .3

 پذیري انعطاف .4

 شستن .5

 خشک کردن .6

   تست فلورسنت

  UVدر معرض  .1

 تغییرات ابعاد .2

 مقاومت در مقابل بخار آب .3

 پایداري رنگ .4

  خواص مکانیکی .5

  

  ها  بندي لباس بقهط

  .ها باید از حداقل الزامات تعیین شده سطحی برخوردار باشند  تمام لباس

: Class 2 بندي شنل ، شلوار ) جلیقه( نیم تنه بدون آستین 

   متر مربع5/0 موادفلورسانت                            -

   مترمربعretro reflective              13/0 مواد -

: Class 3ت و ژاکت آستین دار و دو تکه لباس ترکیبی   ک 

   متر مربع8/0 موادفلورسانت                            -

  مترمربعretro reflective             2/0 مواد -
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 ANSI/ ISEAدر استاندارد ) سه کالس (بندي  از سه طبقه) قابل رویت ( هاي کار در شب  جدیدترین لباس

 مشخصات این سه 9 در جدول . اند بندي بر اساس ریسک تعیین شده این طبقه.  هستند   برخوردار107:1999

  .شود  ها نشان داده می بندي از لباس طبقه

ها در زمانی که کارگران کامالً از ترافیک جدا  این لباس : 1 کالس) قابل رویت ( لباس کار شب  - 1

. کنند  حرکت میmph 25ت کمتر هستند و نزدیک وسایل نقلیه و تجهیزاتی هستند که با سرع

  .ها استفاده کنند رو  باید از این لباس افرادي نظیر کارگران انبار، کارگران نگهبان کنار جاده یا پیاده

. شود کنند استفاده می  براي کارگرانی که در جاده یا کنار آن کار می :2لباس کار در شب کالس  - 2

سازي ،  کارگران راه.  دارند mph  50-25ی بین اي که سرعت و در رفت و آمدهاي وسایل نقلیه

هاي با  آهن ، پرسنل محل پرداخت عوارض یا پرسنل پارکینگ هاي کشتی ، کارگران  راه خدمه

دار هواپیما ، پرسنل واکنش در شرایط  دسته/ هاي زمینی حجم باال ، خدمات باربري چمدآن

 17 شکل.کنند  ها استفاده می ز این لباساضطراري ، پرسنل اجراي قانون و کارشناسان تصادفات ا

  .دهد  ها را نشان می لباس اي از  این نمونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2 لباس کار کالس-17                                                  شکل 
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د و به شو  براي کارگرانی که در باالترین وضعیت ریسک قرار دارند پوشیده می :3لباس کار در شب کالس  

 mph 50ها در زمانی که سرعت از  این لباس.  فوت دیده شوند 280/1دهد تا از حداقل فاصله  ها اجازه می آن

سازي ، خدمه هواپیما و پرسنل واکنش در شرایط اضطراري در  کارگران راه. شود  کند پوشیده می تجاوز می

  )18شکل (. ندها هست هاي ذکر شده از جمله استفاده کنندگان این لباس سرعت

  بر حسب متر مربع ا را با توجه به میزان مواد فلورسانت و نواره  هاي مختلف لباس  کالس8 و جدول 19شکل 

 .دهد نشان می

  

  

  

  

  

  

  

  3 لباس کار کالس-18شکل

  

  

  

  

  

  

  

  هاي قابل رویت بر حسب میزان مواد مصرفی و نوارها بندي لباس  دسته-19شکل
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EN 471:2003  

 

  حسب متر مربع بر هر کالسدهنده بر  میزان مواد تشکیل -8جدول

  

  :نوارهاي انعکاس دهنده 

عملکرد مناسبی را در تمامی شرایط  باشند که این تکنولوژي دهنده داراي انعکاس منشوري می انعکاسنوارهاي 

  20متفاوتی هستند که شکلها از باالترین عملکرد انعکاسی  جوي ایجاد کرده است و هرکدام از نوارهاي رنگی لباس

  .دهد  نشان می

  

  

  

  
    

  

  

  

   میزان روشنایی انواع نوارها-20شکل

 

                     نوع لباس          

  دهنده لباس مواد تشکیل

  1کالس

 )بر حسب متر مربع(

  2کالس

  )بر حسب متر مربع(

  3کالس

  )بر حسب متر مربع(

  80/0  50/0  14/0  ماده زمینه

  20/0  13/0  10/0  ماده انعکاس کننده

  ـــــ  ـــــــ  20/0  ترکیبی هر دو ماده
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  )21شکل( :  ( GP 340 )نوارهاي 

   retro reflectiveروشنترین تکنولوژي  .1

 کاربرد در هواي مرطوب    .2

  رنگی بیشترین حدود .3

  .باشند  اي فسفري موجود می هاي سفید ، فسفري ، نارنجی و نقره این نوارها در رنگ

  
    

  

  

  

  

      

  (GP 340) نوارهاي -21شکل                                                   

  

  )22شکل(: دار   سایه( GP 340 )نوارهاي 

واند در سطح زمینه این نوارها چاپ شود که در فقط در روز در یک زاویه  ت هر لوگو ، پیغام و سمت شغلی می

  .مشخص قابل رویت هستند 

  

  

  

  

  

  دار  سایه( GP 34) نوار -22  شکل                    
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  )23شکل(: ) GP440( انعکاسی نوارهاي

  روشنترین نوار لباس .1

  اي ساختار تک الیه  .2

  بی نهایت پایدار .3

  قابل انعطاف .4

  سطح جذب براق .5

  c60قابل شستشو در  .6

  .باشند  اي موجود می و نقره) فسفري ( هاي  این نوارها در رنگ

  
  

  

  

  

  

  

  )GP440( نوار انعکاسی -23شکل                       
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٣٦  

  )24شکل (:(EN 469 , EN 471)نوارهاي حریق 

 عملکرد بی نظیر و مقاوم در مقابل گرما و آتش .1

 با قابلیت دید باال در شرایط خشک و مرطوب .2

 هاي فسفري براي باال بردن دید در زمان روز رنگ .3

 ساختاري قوي براي دوام باال .4

  C60قابل شستشو در  .5

  .باشند  هاي فسفري  و سفید موجود می این نوارها در رنگ

   
  

  

  

  

  

  (EN 469 , EN 471)  نوارهاي حریق -24شکل                                                          

  )25شکل (:  (GP 800)نوارهاي

 . دوباره شویی  را دارا است بعالوه عملکرد روشنایی باالتر بعد ازGP 440تمامی مشخصات  .1

 هاي زیباتر داراي طرح .2

  .باشند  اي و مدلهاي شطرنجی موجود می هاي فسفري  و نقره  این نوارها در رنگ

  

                           

      
  (GP 800) نوارهاي-25شکل 
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٣٧  

  

  

Class 1 Class 2  Class3   

  مواد فلورسانت  

0.80m2 0.50m2 0.14m2 
حداقل مواد فلورسانت 

 ینه لباسزم

0.9m x 0.9m  0.71m x 0.71m  0.38m x 0.38m 
حداقل مواد فلورسانت 

 )به طور مثال( زمینه لباس
  0.2m2 

 
 ترکیبی از مواد

 مواد انعکاسی 

5cm  پهناي مواد انعکاس دهنده
 :حداقل باید

0.20m2 0.13m2 0.10m2 
 حداقل مواد انعکاسی لباس

5cm x 4m 5cm x 2.6m 5cm x 2m 
 اقل مواد انعکاسی لباسحد

 )به طور مثال( 
 مواد زمینه  مواد زمینه لباس باید به طور لفقی بر روي آستینها و پاچه پاچه شلوار پیچیده شوند

   

 :مثال

 بنـد بـر روي  پاچـه    2 بند بـر روي سـینه، بنـد بـر روي آسـتین بـا ارتفـاع یکـسان،          2: 
  coverallsها

  .شلوار
  . باند افقی با ارتفاع یکسان بر روي سینه و اطراف آستینها2: شژاکت، نیم تنه، باال پو

  . بند عمودي که از سر شانه بیاید2 بند افقی هم ارتفاع بر روي آستینها  به اضافه 2یا 
   بند بر روي آستینها2 بند عمودي از سر شانف و 2 بند افقی بر روي سینه، 1یا 

  ه ها باند افقی بر روي پاچ2: شلوار بندي و کمري
  

تعداد نوارهاي منعکس 
  کننده
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٣٨  

  : دسته طبقه بندي شدند3ها در  رنگ
   قرمز فسفري-3نارنجی فسفري -2زرد فسفري -1
 . ها باید در مقابل شستشو، عرق کردن، سایش، سفید شدن گارانتی شوند رنگ

 ها رنگ

  ) چروکیدگی0,3کمتر از (بادوام از نظر بعد
  دوام مکانیکی

  بل آبنفوذناپذیري در مقا
 نفوذپذیري در مقابل آب

 دیگر الزامات براي مواد زمینه

این مواد باید از حداقل معیارهایی برخوردار باشـند و ایـن معیارهـا بـراي مـواد                  
 2 و 1این مواد بر دو دسته کالس      . انعکاسی مختلف و ترکیباتشان متفاوت است     

 .تقسیم می شود
 :دیگر الزامات براي مواد منعکس کننده

 

 ازه طراحیاند

  عالمتهاي تمیز و بادوام
  نام یا لوگو تولید کننده

  نوع لباس
  اندازه طراحی
 طبقه بندي

  نشان گذاري

  نام و آدرس تولید کننده و یا نماینده شان
  نام محصول

  ارجاع به استانداردهاي تولیدي مربوطه
  به دست آمده) مراحل(و عملکرد سطوح ) پیکتوگرام(تشریح عکس

چک قبل از استفاده از نظـر ایمنـی، مـشخص کـردن منطقـه و      : دستور استفاده 
محدوده مورد استفاده، دستورات نگهداري و انباکردن، دسـتورات تمیـز کـردن،             

  .ارائه حداکثر دور شستشو
  .دستور بسته بندي براي حمل و نقل

  اطالعات براي مصرف کننده

  x:دسته3بندي بر اساس فلورسانت و سطح انعکاس به  طبقه : 
  طح حداقلس

  سطح متوسط
  سطح باال
  :y:دسته 2بندي بر اساس عملکرد نوارهاي انعکاسی به    طبقه

  سطح حداقل
    باالسطح 

  3و2و1هاي کالس   مشخصات لباس-9جدول



   شهر تهرانسازمان مهندسی و عمران                     دستورالعمل تهیه، توزیع و استفاده از تجهیزات حفاظت فردي  
 
 

٣٩  

  تغییر پیدا کرد ؟EN 471چرا استاندارد 

 1994 در سال  ENندارد اولین استا. شوند  می) بازنگري ( سال اصالح 5 در صورت نیاز هر ENهمه استاندارهاي 

 EN 2003 کرد و سپس استاندارد جدید 1999منتشر شد و کمیته فنی اروپا تصمیم به تجدید نظر آن در سال 

  . تدوین شد 2004در آوریل 
   

  در این استاندارد چه چیزهایی تغییر کرده است ؟

  :مواد فلورسنت 

 . داشته باشند مواد فلورسنت باید در قسمت پشت و جلو لباس کیفیت یکسانی .1

  

  

  

 .قرمز زمینه بیشتر شده است - اندازه رنگ قرمز فسفري و نارنجی .2

 .میزان رنگ زرد فسفري تغییر نکرده است اما از نظر روشنایی کم رنگ تر شده است  .3

 .حداقل  قدرت قابل استاندارد بستگی به وزن فابریک آن دارد  .4

  . ظر دوام آزمایش شوند ها باید از ن در لباس) فسفري(هاي فلورسنت همه رنگ .5

  :retro reflective مواد

  . درجه انحراف داشته باشند 20 می توانند بیش از retro reflectiveنوارهاي  .1

 .نوارهاي رو آستین نیاز ندارند همانند نوارهاي روي سینه باشند  .2

 .توانند به طور آزادتري از انتهاي پا قرار بگیرند  نوارهاي روي پا می .3

 باید توسط retro reflectiveشوند مواد  شستشو می) صنعتی(ایی که به صورت تجاري ه براي لباس .4

SO15797 صنعتی شستشو ، آزمایش شوند . 
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٤٠  

 26هاي مختلف وجود دارند که بعضی از طرحهاي ممکن در شکل هاي کار در شب یا قابل رویت در طرح لباس

  :شود  نشان داده می

 

  

  

  

  

  

  

  هاي کار در شب هاي مختلف لباس  طرح-26                        شکل                        

  :ها  الزامات عمومی براي این لباس

  :رنگ زمینه لباس باید نارنجی فسفري با میزان روشنایی مشخصی به صورت زیر باشد : مواد زمینه 

 میزان روشنایی                      میزان رنگ                         رنگ                             

  X = :588/0                                   4/0         نارنجی فسفري                    

                                               Y = :371/0       

      . باشد4/0تغییرات رنگ نارنجی باید با روشنایی 

                          

   تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی-4-3-7

 کـه بـه     هـستند یلی  اتعریف وسـ   بنا به  33هاي حفاظت تنفسی    ماسکیا   تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی    

هـا   ماسـک طـور کلـی    به.   تا از استنشاق هواي آلوده جلوگیري نمایدندا منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده     

وسیله هوارسانی از طریق یـک منبـع هـواي     هها از هواي استنشاقی و هم ب یندهوسیله گرفتن آال هاین حفاظت را هم ب   

  .  کنند قابل استنشاق تأمین می

  

                                                
33 Respiratory Protection Masks 
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٤١  

  : شوند هاي حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می ماسک

  )27شکل (34هاي تصفیه کننده هوا  ماسک-4-3-7-1

  )28شکل( 35هاي رساننده هواي اتمسفري  ماسک-4-3-7-2

  

                            

  

  

  ماسک تصفیه کننده هوا نمونه -27شکل

                                    

  

  

  

  

  

  

  رسانماسک هوا نمونه -28شکل                                                         

  

  هاي تصفیه کننده هوا   ماسک-4-3-7-1

گیرند و خـود بـه چهـار دسـته تقـسیم       جود در هواي استنشاقی را میهاي مو   هایی هستند که آالینده     ماسک

  :شوند  می

  36هاي حذف کننده ذرات  ماسک-الف .1

  37هاي حذف کننده گازها و بخارات  ماسک-ب .2

                                                
٣٤  Air Purifying Respirators 
٣٥  Atmosphere – Supplying Respirators 
٣٦  Particulate Filtering Respirators 
٣٧  Vapor and Gas Removing Respirators 
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٤٢  

  38هاي الکتریکی تصفیه کننده هوا  ماسک-ج .3

   39هاي نجات  ماسک-د .4

  

   :هوارسانهاي   ماسک-4-3-7-2

 در ها ماسکاین گروه از  . کنند  ، تأمین می   منبعی غیر از هواي اطراف    هایی هستند که هوا را از طریق          ماسک

شوند که یا فیلتر مناسب جهت حذف آالینده موجود در هواي محیط وجود نداشـته باشـد و یـا      شرایطی استفاده می  

  :شوند  ه دو دسته تقسیم میهاي هوارسان ب ماسک. باشد% 21تراکم اکسیژن در محل کمتر از 

  40اي کپسول سر خوده  ماسک-الف .1

   41 شیلنگیهاي هوا رسان  ماسک-ب .2

عمـدتاً  ) ها و ماهیت مخاطرات با تنوع به نوع فعالیت    (هاي شهري    هاي مورد استفاده در عملیات عمرانی پروژه        ماسک

  .باشند  کننده گازها و بخارات می هاي حذف کننده ذرات و حذف از نوع ماسک

هـا   هـا و یـا میـست     به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها ، فیـوم  ، هاي حفاظت در برابر گرد و غبار        ماسک

بـراي بـه دام   و الیافی همچون کاغذ ، نمد و یـا پارچـه   از مواد فیبري ها   در این ماسک   .مورد استفاده قرار می گیرند    

  . کنند ها استفاده می اندازي آالینده

.  شـوند   طبقـه بنـدي مـی   P و R , N ه گـروه   در سـ ها براساس استانداردهاي اروپایی این ماسکفیلترهاي 

روغنی دارنـد،  غیر  منحصراً براي استفاده در اتمسفرهایی که ذرات آن پایه  کهشود میهایی را شامل   ماسک Nطبقه  

را  روغـن  روغنی یـا فیلترهـاي عـایق    ذرات ي مقاوم در برابر فیلترهاهایی با     نیز ماسک  P و   Rطبقات  .  کاربرد دارند 

  .  ند گرد شامل می

  .گیرد هاي گردوغبار تولیدي در کشور امریکا و کانادا قرار می این استاندارد عموماً مبناي طبقه بندي ماسک

در به ترتیب هاي حذف کننده ذرات  در خصوص ماسک) استاندارد ایاالت متحده( NIOSHطبقه بندي 

   : آورده شده است10جدول 

  

                                                
٣٨  Powered Air – Purifying Respirators ( PAPR ) 
٣٩  Escape Masks 
٤٠  Self – Contained Breathing Apparatus ( SCBA ) 
٤١ Air-Hose Supplied Air Respirators 
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٤٣  

  

  راندمان  نوع فیلتر  هاي گردوغبار ماسکطبقه بندي 

N95  95%  

N99  99%   سريN  )   ذرات غیر روغنی(  

N100  97/99%  

R95  95%  

R99  99%   سريR   )  ذرات مقاوم در برابر روغن(  

R100  97/99%  

P95  95%  

P99  99%   سريP )  ذرات عایق روغن(  

P100  97/99%  

          

  هاي حذف کننده ذرات در خصوص ماسکحده استاندارد ایاالت متطبقه بندي   -10جدول            

  

بـه طبقـات زیـر تقـسیم     هاي گردوغبار  ، ماسک)  BS-EN 149:2001 42(ي اروپایی انداردهااستبراساس 

  :شوند  می

 برابـر حـد   5/4حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مایع غیرسـمی بـا تـراکم     :FFP1 طبقه) الف .1

  ) OEL(مجاز تماس شغلی 

هاي جامد و مایع غیرسـمی و یـا بـا سـمیت کـم تـا        ظت در برابر آئروسلحفا FFP2 : طبقه) ب .2

  ) OEL( برابر حد مجاز تماس شغلی 12متوسط با تراکم 

هاي جامد و مـایع غیرسـمی و یـا بـا سـمیت کـم تـا               حفاظت در برابر آئروسل     :FFP3 طبقه) ج .3

  ) OEL( برابر حد مجاز تماس شغلی 50متوسط یا با سمیت باال با تراکم 

  

                                                
٤٢  British Standards 
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٤٤  

  

-BSبراسـاس اسـتاندارد   )  گردوغبار در ماسک43حداکثر نفوذ مجاز  (حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک      

EN149:2001 باشد  می11 به شرح جدول:  

  

  

  )روغن پارافین(ذرات مایع   )NaCl(ذرات جامد   حداکثر نفوذ مجاز

  FFP1  20%  20% طبقه

  FFP2  6%  6% طبقه

  FFP3  1%  1% طبقه

  

  )EN149:2001-BSاستاندارد ( حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک -11جدول                        

  

  

  هاي حذف کننده گازها و بخارات  ماسک-ب

هاي تصفیه کننده هوا براي حفاظت در مقابل گازها و بخارات خـاص ، ماننـد گـاز آمونیـاك و بخـار جیـوه و                 ماسک

  .  گیرند یدي و بخارات آلی مورد استفاده قرار میگروههایی از گازها و بخارات مانند گازهاي اس

  :هاي حذف کننده گازها و بخارات عبارتند از  بطور کلی انواع ماسک

   44هاي کارتریج دار شیمیایی  ماسک–الف  .1

   45هاي گازي  ماسک–ب  .2

   46ماسکهاي کاغذي یا نمدي پوشش داده با زغال فعال –ج  .3

  

  
                                                

٤٣ Maximum Allowed Penetration  
٤٤  Chemical Cartridge Respirators 
٤٥  Gas Masks 
٤٦  Combination Particulate Removing and Vapor and Gas Removing 
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٤٥  

  دنجلوگیري از سقوط و افتا تجهیزات -4-3-8

هاي حفـاظتی    و در این شرایط امکان تعبیه سازهشود می متر انجام 5/3هایی که در ارتفاع بیش از     در فعالیت 

ایـن تجهیـزات عـالوه بـر امکـان       . شـود  میبراي جلوگیري از سقوط کارگران وجود ندارد ، از این تجهیزات استفاده     

کاهش شدت صدمات وارده به فرد نیز مورد اسـتفاده   پیشگیري از سقوط ، با هدف کاهش ارتفاع سقوط و در نتیجه             

 1150در برابـر نیـروي کشـشی نبایـستی از     هـا   و اجـزاي آن    این تجهیـزات  مت  وقاحداقل نیروي م  . قرار می گیرند    

 . هـا بایـستی مرتبـاً بازدیـد و قطعـات فرسـوده آن تعـویض شـود         و ضـمائم آن    این تجهیزات    . کیلوگرم کمتر باشد  

  : یشگیري از سقوط عبارتند از مهمترین تجهیزات پ

  

   :47 کمربند ایمنی-1 -4-3-8

ایـن  . روند  کمربندهاي ایمنی از جمله تجهیزات بسیار متداول و ساده جهت پیشگیري از سقوط به شمار می          

لوازم ایمنی به دلیل محدود بودن محل اتصال به ناحیه کمر و احتمال وارد آمدن فشارهاي شدید به کمر در انتهـاي   

ر سقوط از ارتفاع و در نتیجه احتمال ایجاد آسیب به ستون فقرات ، از جمله تجهیزات پیـشگیري از سـقوط در              مسی

  . شوند  ارتفاع کم محسوب می

.  اینچ مجهـز باشـند   2/1 اینچ یا نایلونی بقطر حداقل     4/3کمربند ایمنی باید به طناب کنفی به قطر حداقل          

 :ایت نکات ذیل الزامی است به هنگام استفاده از کمربند ایمنی رع

 .کند  اي کم می هاي نجات را نباید هرگز گره زد چون گره قدرت طناب را به اندازه قابل مالحظه طناب .1

 .شخص استفاده کننده باید طناب نجات را ببندد تا در صورت افتادن وي را با کمترین سقوط متوقف کند  .2

از دو متر درکار هـستند ، بایـد هـر کـدام جداگانـه مجهـز بـه        کارکنانی که در داربستهاي معلق با ارتفاع بیش          .3

 .کمربند ایمنی باشند 

 .کار برده شود  براي کار کردن در ارتفاعات باید حتی المقدور سکو یا داربست به .4

قالب طناب نجات کمربند ایمنی باید به محل محکمی که بهتر است حتی االمکـان در بـاالي سـر باشـد  قـرار         .5

 .گیرد 

  

                                                
47  Safety Belt 
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   :48 حمایل ایمنی-2 -4-3-8

شـوند کـه بـه دلیـل اینکـه           حمایلهاي ایمنی از جمله تجهیزات پیشگیري از سقوط در ارتفاع محـسوب مـی             

هـا نیـز توزیـع     ها و در برخـی از انـواع بـه سـینه و رآن     فشارهاي وارده در حین سقوط را عالوه بر کمر به تنه و شانه     

. شـوند   ي ایمنی برخوردارند و جهت کار در ارتفاع زیـاد توصـیه مـی       کنند ، از ایمنی باالتري نسبت به کمربندها         می

کـه در قـسمت سـر آن داراي قالبهـاي       49حمایلها و کمربندهاي ایمنی از طریق یک طناب موسوم به طناب نجـات    

جهت ایجاد خاصیت ارتجـاعی و   50همچنین تسمه هاي قابل ارتجاع    . شوند    ضامن دار است به نقاط ثابتی متصل می       

 شود میاثر شوك ناشی از سقوط به بدن و بعنوان رابط میان طناب نجات و حمایل یا کمربند ایمنی استفاده           کاهش  

  .دهد   یک نمونه از حمایل ایمنی را نشان می29 شکل .

  

  
   حمایل ایمنی-29شکل                                                             

  

                                                
48  Safety Harness 
49  Lifeline 
50  Lanyard 
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   تجهیزات شستشوي اضطراري-3-9- 4

در شرایطی که در محیط کار احتمال پاشش مواد شیمیایی محرك به پوست و چشم وجود داشته باشد ، نصب 

به آب شهري  این تجهیزات عموماً ) .30شکل(تجهیزات دوش و چشم شوي اضطراري در آن محیط الزامی است 

توان با استفاده از مخازنی که اوالً  ن آب شهري  مقدور نباشد میشوند ولی در شرایطی که امکان تأمی متصل می

 دقیقه را داشته باشند ، 15امکان نگهداري آب در شرایط بهداشتی را داشته باشند و ثانیاً ظرفیت تأمین آب جهت 

  . باشد    خنثی آن مورد تأکید میPHبهداشتی بودن آب مورد استفاده در این شرایط و همچنین . استفاده نمود 

  

  .باشد )  فوت100( متر 3/3فاصله محل نصب دوش و چشم شوي اضطراري از منبع بالقوه خطر حداکثر بایستی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شوي اضطراري   دوش و چشم-30شکل
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 مراجع .5

1. www.osha.gov/SLTC/ personalprotectiveequipment/index.html 

2. A Short Guide to the Personal Protective Equipment, 

http://www.appea.com.au/Publications/docs/HeightSafeGuide.pdf 

3. Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/program.html 

4. http://www.orcbs.msu.edu/chemical/programs_guidelines/ppe_program 

5. Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings: 

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ppe.html 

6. Personal protective equipment (PPE):http://dir.qld.gov.au/workplace/subjects/ppe/index.htm 

7. OHS Safety guides “High visibility clothing” 

http://www.workcover.nsw.gov.au/Publications/OHS/SafetyGuides/hivisclothing.htm 

8. BoatUS Foundation: Life Jacket Loaner Program: http://www.boatsafe.com/kids/pfdfloat.htm 

9. Personal Protective Equipment (PPE) Guide, Volume 1: General PPE, February 2003 

http://www.lni.wa.gov/WISHA/publications/PPEGuide/PPEGuideVol-1.pdf 

  

         هاي حفاظت و بهداشت کار وزارت کار نامه . 10

  1382آوران، چاپ اول، تهران   تالیف ایرج محمدفام، نشر فن تجهیزات حفاظت فردي،. 11
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  ها پیوست 
   راهنماي انتخاب تجهیزات فردي–فرم شناسایی خطرات محیط کار .  1پیوست 

 ماتریس تجهیزات حفاظت فردي.  2پیوست 

  فرم دوره تحویل تجهیزات حفاظت فردي.  3پیوست 
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 اي انتخاب تجهیزات فردي  راهنم– فرم شناسایی خطرات محیط کار .1پیوست 

  
  : .......................................فرایند کاري/ فعالیت :.......................................                         محل انجام کار
  : ................................................ فرمتاریخ تکمیل:...........................................                         انجام دهنده

 
تجهیزات حفاظتی 

 پیشنهادي
اندامهاي تحت 

 تاثیر
 خطر منبع ایجاد
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  ماتریس تجهیزات حفاظت فردي. 2پیوست 
  

            تجهیزات حفاظت                                      
  فردي مورد نیاز

  
 عملیات/ فعالیت
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  یزات فرديدوره تحویل تجه. 3پیوست 
  

            تجهیزات حفاظت                                      
  فردي مورد نیاز

  
 عملیات/ فعالیت

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 
 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
    

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tehran 
Engineering & Development Organization (EDO)  

Website: www.sazeman-mohandesi.com  
  

  
  
  
  
  
  
  

  انسازمان مهندسی و عمر 
   شهر تهران          

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 EDO606 نشریه    

 صفرویرایش          

  معاونت فني و عمراني
 شهرداري تهران

http://www.sazeman-mohandesi.com

