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  مقدمه

دالیل به بنا  کهزمانی .بهترین راه محافظت از کارکنان، کنترل خطرات در منبع آن می باشد

عملی نبوده و یا نتواند سطح  یبکارگیري کنترل هاي مهندسی و مدیریت ،اجرایی، فنی و اقتصادي قابل قبول

حفاظت کافی را براي آنان  دهد وبی خطر کاهش و حد قابل قبول به مواجهه کارگران با عوامل زیان آور را

 عنوان آخرین راهبد، نمی شو نامگذاري "PPE"عنوان که تحت  1وسایل حفاظتی فرديفراهم آورد استفاده از 

لوازم، وسایل از وسایل حفاظت فردي شامل گستره وسیعی .دنحل در مقابل شرایط خطرناك توصیه می شو

در منظور حفاظت قسمتهاي مختلف بدن افراد در برابر انواع خطرات احتمالی به و تجهیزات می باشد که

. و با توجه به ماهیت خطر ومقررات مرتبط توصیه می گردند محیط هاي کار طراحی ، ساخته و ارائه شده اند

انتخاب صحیح تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداري 

ن کاربرد تجهیزات حفاظت مناسب تجهیزات از جمله مواردي هستند که می توانند موجب هر چه موثرتر بود

هاي حفاظتی و پیشگیرانه در شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران در در برنامهبطور کارآمدي فردي گردیده و 

نامه هاي مختلف این مجموعه از مواد قانونی آئینالزم بذکر است که در گردآوري فصل. نظر گرفته شوند

 استانداردهاي معتبر خارجی مانند فردي مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و وسایل حفاظت

EN/OSHA/BS  ه به پشتوانه قانونی درسازي نظام مدیریت پیاده استفاده گردیده است که بالطبع با توج

ایران در تامین سالمت  توسعه گاز تواند مورد استفاده  شرکت مهندسی وایمنی به عنوان یکی از الزامات می

  .کارکنان قرار گیرد

                                                          
1 . Personal Protective Equipment (PPE)
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  اهداف .1

تجهیـزات حفاظـت    اسـتفاده از  و به منظـور انتخـاب   الزامات الزم حتشری، مقرراتهدف از تهیۀ این 

به منظور کاهش اثرات عوامل زیان آور و خطـرات  ماهیت شغل وشرایط محیطی و فردي مناسب با توجه به 

می ایران توسعه گاز  مهندسی وشرکت  يپروژه هاطرح ها و  در حین انجام کارو نیز راحتی افراد  محیط کار

.باشد

  دامنه کاربرد .2

مقررات حاضر در تمام پروژه هاي شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شامل خطوط لوله سراسري، 

  . الزم االجرا است ایستگاه هاي تقویت فشار گاز ، پاالیشگاه هاي گاز و پروژه هاي زیر بنایی

  مسئولیت ها و ضمانت هاي اجرایی. 3

 تمامی وتوسعه گاز  مهندسی وشرکت  پروژه هاي طرح ها وکلیه رعایت  این مقررات براي 

پیمانکاران اجرایی شرکت الزامی بوده و بدین منظور عملکرد پیمانکار براساس دستور العمل ارزیابی عملکرد 

HSE  پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ارزیابی و اقدام خواهد شد .  

  اصطالحاتتعاریف و .4

وسیله اي است که براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و : وسیله حفاظت فردي 

  . تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود
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نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که با قرار گیري در روي گوش و پوشاندن الله آن از : گوشی حفاظتی 4

  . ج صوتی باالتر از حد مجاز به گوش جلوگیري می کندرسیدن اموا

نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که در داخل مجراي شنوایی قرار گرفته و با مسدود کردن : پالك گوش 

  . آن از رسیدن امواج صوتی باالتر از حد مجاز به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیري می کند

Ear(ایرماف  هاي بیرون گوش یاگوشی Muff:(   نوعی گوشی که روي الله گوش قرار گرفته و مجموعه

  . کندمحافظت می مجراي گوشساختمان گوش را بدون تماس مستقیم با 

که در داخل گوش و درون مجراي گوش گوشی نوعی ): Ear Plug(هاي داخل گوشی یا ایر پالگ گوشی

  . کندهوا را بطور نسبی مسدود میخارجی قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال 

وسایلی هستند که به منظور پیشگیري از سقوط و یا : وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع 

مانند کمربند ایمنی مهار کل بدن . کاهش عوارض و صدمات ناشی از سقوط کارگر از ارتفاع به کار می رود 

، انواع طناب تکیه گاهی ، عملیاتی ، دینامیکی ، استاتیکی و ) نکارابی(، لنیارد، قالب قفل شونده ) هارنس(

  پشتیبان 

  : وسیله حفاظت فردي است که چشم را در برابر خطرات زیر محافظت می نماید: محافظ چشم

  برخورد اجسام سخت –

) میکرومتر 100الی  1/0با طول موج (تابش هاي نوري –

فلزات مذاب و اجسام داغ –
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ات قطرات و پاشش مایع–

ذرات گرد و غبار –

گازها –

و هر نوع ترکیبی از این مخاطرات –

!: حفاظتی با تراز عینک  !!!! !ƒ !!! !!! !! !!!!!! !!!! !ƒ !!! !!!!!! ! !!! ! ! ! !ƒ !!! !•!!ƒ !!! !!!!! ! ! !

!! ! !!!!!! ! ! ! !!! ! ! !! !!!!! ! !! ! !!!! !!! !! ! !! !!! !!!!! !! ! !!!! !!!!! !!!!ë!!! ! ! !!!! !! !!!!í ë!å!!!!!! ! !

!! !! !éê!! ! ! !! !! !!! ! ! !!!!!!!! ! !!!!! !!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!

محافظ چشمی است که بر روي صورت قرار گرفته و ناحیه چشم ها را کامالً محصور : ایمنیبا تراز عینک 

 6عدسی و محافظ جانبی عینک هاي ایمنی باید به گونه اي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر . کند می 

  . متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد 120گرم با سرعت  86/0میلیمتر و جرم 

. باشد محافظی است که تمام صورت را پوشانده و از درجه ایمنی باالیی برخوردار: سپرهاي محافظ صورت

 190گرم با سرعت  86/0میلیمتر و جرم  6این نوع سپر باید به گونه اي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر 

  .متر بر ثانیه مقاومت مناسب از خود نشان می دهد

نوعی عدسی چشمی است که براي کاهش تابش نورهاي فرودي در محـدوده طـول موجهـاي    : فیلتر نوري 

  . مشخص به کار می رود 
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ویژگیهاي نور عبوري از فیلترهاي نوري توسط شماره درجه بندي آنها مشـخص مـی   : ماره درجه بندي ش

شماره درجه بندي ترکیبی از کد عددي و شماره تیرگی می باشد که با یک خط تیره از یکـدیگر جـدا   . شود

  ) ضمیمه 1جدول شماره . (کد عددي نشان دهنده نوع فیلتر می باشد. شده اند

!!!!: شکاري فیلتر جو ! ! !º! ! !! !!º!!! !!!! !! ! ! !! ! !!! !! !! !!! ! !! ! !!! ! ! ! ! !!! !!!!!!! !º! !!!!!! !º!! ! !

!! !!!!!!!!!!!! !! !!!!!! !!! !!!!!! ! !! !! !!!!!!! !!! ! ! ! !!!!! ! !!(UV)!!! !! !!! !! !!!!(IR)!! !!!! !!!!! !! !!!

بر  نشتیماسک وسیله محافظ دستگاه تنفس است که براي ایجاد فضایی محفوظ با حداقل : تنفسی ماسک

  . روي صورت استفاده کننده به کار می رود 

  . پوششی است بر روي تمام صورت که چشم، بینی ، دهان و چانه را می پوشاند :ماسک کامل

  . پوششی است مقابل صورت که دهان ، بینی و چانه را می پوشاند: نیم ماسک

  . پوششی است مقابل صورت که فقط دهان و بینی را می پوشاند: ربع ماسک

ماسکی است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشکیل می دهد و دهـان و بینـی و در   : نیم فیلتر ماسک

  . حد امکان چانه را نیز می پوشاند

  . فیلتر مخصوصی است که در محیط هاي داراي اکسیدهاي نیتروژن و جیوه استفاده می گردد: فیلتر ویژه 

حافظ تنفسی است که قابـل تعـویض بـوده و از آن بـراي     قسمتی از دستگاه م:  هاي محافظ تنفسیفیلتر

  . هواي محیط استفاده می شود) پاالیش(فیلتراسیون 
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فیلترهایی هستند که از آنها در محیط هـاي گـرد و غبـاردار و ذرات جامـد و مـایع      : فیلترهاي ذره اي –

  . معلق در هوا استفاده می شود

فیلترهایی هستند که در محیط هاي گازي استفاده می شوند و جذب کننده گازها و   :فیلترهاي گازي –

  . بخارها هستند

ژول محافظـت   200سرپنجه اي که پا را در برابر ضربه هایی با انرژي برخوردي حـداقل    :سرپنجه ایمنی 

  . می کند

ژول محافظـت   200تا  100ي سرپنجه اي که پا را در برابر ضربه هایی با انرژي برخورد: سرپنجه حفاظتی

  . می کند

  . کالهی است که از قسمت هاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت می کند: کاله ایمنی

وسایل حفاظت فردي هستند که برحسب انواع آن ، می تواند انگشتان دست تا : دستکش ایمنی و بازوبند

  . یدباالي بازو را در مقابل عوامل زیان آور محیط کار محافظت نما

نوعی وسیله حفاظت فردي است که حد فاصل فضاي خالی بین لبه شلوار تا روي کفش را می پوشاند  :گتر 

  .و بسته به نوع فعالیت از جنس و اندازه هاي مختلف تهیه می شود
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  مراجع.5

1. Construction Health and Safety Manual, 2003

2-BS EN 397”Specifications for industrial safety helmets”

3-BS EN 165”personal eye- protection-vocabulary”

4-BS EN 353 -1,2 personal protective  equipment  against  falls  from  a height

5-BS EN 354 personal protective equipment against falls from a height lanyards

6-EN 136 ”Specifications  for full face  masks  for  respiratory  protective  devices.

7-EN 140 Half masks and quarter masks for respiratory protective devices.

8-BS EN 405  respiratory  protective  devices : valved  filtering  half  masks to  

protect  against  gases  and  particles.

9-EN388 protective gloves against meckanical risks.

10-EN 420 General requiremenrs for gloves.

11-BS 697 –Rubber  gloves  for  electrical  purposes.

12-.  www.osha.gov/SLTC/personal Protective Equipment/ Index.html

13-.  Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/ 

Program.html

14-.  Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings:

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

15-.  OHS Safety guides "High visibility clothing" A Short Guide to the Personal 

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

  البسه ایمنی  حفاظت در برابر حرارت وشعله-6915 استاندارد ملی  ایران-16

  لباس جوشکاري وفرایند هاي مشابه –البسه ایمنی  1377استاندارد ملی ایران -17

  شده با الستیکپارچه هاي روکش  -6918استاندارد ملی ایران  -18

  1382فن اوران –همدان  -ایرج محمد فام/تجهیزات حفاظت فردي-19
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    شرح مقررات .6

لذا . گیرداستفاده از وسایل استحفاظی فردي در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می

باید بطور دائم از وسائل ایمنی از در پروژه هاي شرکت مهندسی و توسعه گاز فعالیت دارند کارکنانی که 

  :دنباشمقررات میاین مشمول و قبیل کاله، کفش، عینک، دستکش و غیره استفاده نمایند 

  

  الزامات کلی .6-1

.انجام کارهایی که مستلزم داشتن وسایل ایمنی است بدون استفاده از وسائل مربوطه مجاز نیست .6-1-1

.ارجاع کار به کارکنانی که مجهز به وسائل ایمنی نیستند خودداري نمایدسرپرست مربوطه بایستی از  .6-1-2

اند پس از انجـام کـار   کارکنان باید وسائل ایمنی را که بطور موقت براي انجام وظیفه دریافت داشته .6-1-3

.مسترد دارند
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.کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند.1-4- 6

توانند از وسیله ایمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند ف و نقص بدنی نمیکارکنانیکه بعلت ضع.1-5- 6

توسط سرپرستان به اداره ایمنی معرفی شده تا از طریق آن به پزشک صنعتی معرفی گردند و طبق نظر وي، 

.مسئول ایمنی و رئیس اداره مربوطه باید تصمیم مقتضی در مورد آنان اتخاذ نمایند

ارکنانیکه بدالیل غیر موجه از پوشیدن لباس و وسائل ایمنی خودداري نمایند اقدامات در مورد ک.1-6- 6

.انضباطی طبق مقررات داخلی شرکت اجرا خواهد گردید

6 -1-7.! !! ! !! !!! ! ! !!! ! !! !!!!! ! !!!!! !! !!! !! !!!!! !! !!!! ! !!!!!!! !!! !!! !!!!!!

تعدادبهرااحتمالیمخاطراتوکارمحیطونوعبامتناسبفرديحفاظتوسایلاستمکلفکارفرما

.دهدقرارکارگراناختیاردررایگانصورتبهوتهیهکافی

ویژگیهاي عمومی تجهیزات حفاظت فردي .6-1-8

  :تجهیزات حفاظت فردي بایستی داراي ویژگیهاي زیر باشند

.متناسب با نوع کار باشند.1

.حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید.2

.آسان و راحت باشد استفاده از آنها.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
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.مطابقت داشته باشد HSEهاي با استانداردها، طرحها و برنامه.7

.شوندمطابق با راهنماییهاي تولید کننده آن به کار گرفته .8

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

ه منظور انتخاب وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی ب .1-9- 6

. شرایط محیط کار براي تشخیص و کنترل خطرات می باشد

کافرما مکلف است وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به  .1-10- 6

. تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد

. کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به کارگران آموزش دهد .1-11- 6

ست وسایل حفاظت فردي را در شرایط مطلوب نگهداري نموده و در جایی قرار دهد کافرما مکلف ا.1-12- 6

  . که دسترسی سریع به آنها امکانپذیر باشد

کافرما مکلف به جمع آوري و معدوم نمودن وسایل حفاظت فردي معیوب، مستهلک و یا تاریخ .1-13- 6

  . مصرف گذشته می باشد

  . ارگران از وسایل حفاظت فردي نظارت کامل داشته باشدکارفرما باید بر استفاده صحیح ک.1-14- 6

کارفرما مکلف است کلیه اطالعات مربوط به وسایل حفاظت فردي را اعم از نوع وسایل ، زمان .1-15- 6

  . تحویل، مکان مورد استفاده و عیوب احتمالی ناشی از مصرف را ثبت و نگهداري نماید

ش هاي ارائه شده از وسایل حفاظت فردي خود مراقبت، نظافت کارگر موظف است با توجه به آموز.1-16- 6

  . عدم رعایت موارد مذکور قصور در انجام وظیفه محسوب می شود. و استفاده صحیح نماید
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کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وسیله حفاظت فردي مراتب را به .1-17- 6

  . سرپرست مربوطه گزارش دهد

باید مطابق با استاندارد ملی یا سایر استانداردهاي  پروژه هاوسایل حفاظت فردي مورد استفاده در  .1-18- 6

مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  . رسیده است، باشد

  . وسایل حفاظت فردي باید عاري از هرگونه لبه تیز ، زائده ، شکستگی و یا دیگر عیوب باشد .1-19- 6

جنس کلیه وسایل حفاظت فردي باید به گونه اي باشد که شرایط محیطی تغییري در خصوصیات  .1-20- 6

  . و کارایی آنها ایجاد نکند

با پوست بدن هستند باید به گونه  جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردي که در تماس مستقیم .1-21- 6

  . اي باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نگردد

وسایل حفاظت فردي که در اختیار کارگران قرار می گیرد باید متناسب با نوع کار بوده و سالم ،  .1-22- 6

  . بهداشتی ، تمیز ، کامل و آماده استفاده باشد

اطالعات مشروحه ذیل می بایست بر روي تمامی وسایل حفاظت فردي به گونه اي پایدار، نشانه  .1-23- 6

  : گذاري گردد و به وضوح قابل رؤیت باشد

  نام یا عالمت مشخصه کارخانه سازنده ) الف 

  نام کشور سازنده ) ب 

  سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء ) ج
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  نوع کاربرد ) د 

  داردي که براساس آن ساخته شده است استان) هـ 

شماره و تاریخ تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و ) و 

  آموزش پزشکی 

روش استفاده و یا هر نوع اطالعات مورد نیاز مصرف کننده وسایل حفاظت فردي می بایست به  .1-24- 6

  . همراه محصول ارائه گردد

وسایل حفاظت فردي باید براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین ایمنی کامل نباید مانع انجام  .1-25- 6

  . کار گردد

در محیط هایی که به لحاظ تجمع بارهاي الکتریسته ساکن احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد  .1-26- 6

  . ، استفاده از وسایل حفاظت فردي ضد الکتریسته ساکن الزامی است

. براي رعایت اصول بهداشتی ، استفاده از وسایل حفاظت فردي به صورت مشترك ممنوع است .1-27- 6

هاي ها، لباسها، صورت، سر و انداموسایل حفاظت، شامل وسایل حفاظت فردي براي چشم .1-28- 6

اطمینان محافظ، وسایل تنفسی، سپرهاي محافظ و موانع، بایستی فراهم شده و در شرایط بهداشتی و قابل

که بعلت وجود خطرات فرایندها یا محیط، خطرات شیمیایی یا رادیولوژیک و یا خطرات مکانیکی، مستعد 

ایجاد جراحت یا نقص در عملکرد هر قسمت از بدن از طریق جذب، استشمام یا تماس فیزیکی هستند، 

!!!استفاده و نگهداري شوند
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شود، طراحی و ساختمان ایمنی تمام وسایل حفاظت فردي بایستی متناسب با کاري که انجام می .1-29- 6

  .داشته باشند

بایستی نسبت به استفاده از وسایل استحفاظی فردي و پروژه ها ها طرح انکلیه سرپرستان و مجری.1-30- 6

.توسط کارکنان تحت سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند

مسئولیت استفاده از وسایل استحفاظی توسط کارکنان پیمانکار به عهده سرپرست ذیربط در  .1-31- 6

.سازمان پیمانکار است

مقررات اختصاصی  .6-2

  کفش ایمنی .6-2-1

سقوط اجسام روي انگشتان پاي آنها وجود دارد، باید از کفش یا چکمه خطر کارگرانی که احتمال .2-1-1- 6

  ایین نامه حفاظت. استفاده نمایندیا سرپنجه ایمنی 

کارگرانی که با مواد خورنده سروکار دارند، باید از کفش هاي الستیکی یا جنس مقاوم در برابر این .2-1-2- 6

ایین نامه حفاظت. مواد استفاده کنند

و لبه  کفش هاي کارگرانی که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار می کنند، باید مقاوم بوده .2-1-3- 6

کفش براي جلوگیري از نفود مواد مذکور به داخل آن کامالً به پا و قوزك پا چسبیده و فاقد سوراخ بند 

  ایین نامه حفاظت. کفش باشد

کفش هاي مورد استفاده در عملیات برق باید نارسانا و فاقد هرگونه قطعه فلزي بوده، همچنین .2-1-4- 6

  . بلند باشد داراي زبانه متصل به دو طرف کفش و ساق
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در محیط هایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی وجود دارد، کفش هاي کارگران باید فاقد هرنوع  .2-1-5- 6

  . قطع فلزي باشد

در محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود دارد کارگران می بایست از  .2-1-6- 6

. م به کار رفته استفاده نمایندکفش هاي مخصوص که زیره آن ورقه فلزي مقاو

کفشهاي ایمنی کارکنانی که با برق سر و کار دارند یا در محل کارشان احتمال ایجاد جرقه وجود   .2-1-7- 6

. دارد باید فاقد هر نوع میخ فلزي باشد

هاي پنجه هاي فوالدي  اندارپنجه هاي فوالدي حفاظتی تا حدامکان کم ضخامت ومطابق است .2-1-8- 6

.باشد ANSI Z41.1کفش هاي ایمنی مطابق با آزمایش 

  

اجزاء تشکیل دهنده کفش ایمنی .1شکل 

در شرایطی که خطر ریزش و یا تماس پا با مواد شیمیایی وجود داشته و یا پاها در تماس مداوم .2-1-9- 6

در صورتیکه این شرایط با خطر سقوط . شودمیهاي ایمنی استفاده با آب یا مواد شوینده باشند، از چکمه
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ها و یا برخورد جلوي کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن پنجه پا ناگهانی اجسام سنگین بر روي پنجه

. هاي ایمنی مجهز به پنجه فوالدي بایستی استفاده گرددتوأم باشد از چکمه

پا از پاشش مواد شیمیایی، ریزش مواد مذاب در  براي محافظت ساق گترهاي حفاظتی بایداز  .2-1-10- 6 

هاي ناشی از عملیات جوشکاري و سنگ زنی به داخل فعالیتهاي ذوب فلزات و یا ممانعت از وارد شدن پلیسه

. شودکفش ایمنی استفاده 

به منظور محافظت قسمت هاي پایینی ساق پاي کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب یا  .2-1-11- 6 

. جرقه هاي جوشکاري قرار دارند باید از گتر حفاظتی مناسب استفاده گردد

  تجهیزات حفاظت از سر.6-2-2

سوختگی احتمال کنند که در اثر ضربه، ، شوك الکتریکی یا هایی کار میکارگرانی که در محیط .2-2-1- 6

  .صدمه به سر وجود دارد، بایستی توسط کاله ایمنی محافظت شوند

 هایی که براي حفاظت کارگران در برابر ضربه و اشیاي سقوط کرده یا رهاشده استفاده میکاله .2-2-2- 6

شوند، بایستی مشخصات  مؤسسه استانداردهاي ملی آمریکا، با عنوان ملزومات ایمنی حفاظت از سر در 

  .، را بگذرانندZ89, 1-1969هاي صنعتی، محیط

هایی که براي حفاظت از سر کارگرانی که در معرض شوك الکتریکی با ولتاژ باال و سوختگی کاله.2-2-3- 6

.، را بگذرانندZ89, 2-1971هستند، بایستی مشخصات مؤسسه استانداردهاي ملی آمریکا، 

برابر احتراق ساخته شده و در برابر ضـربه و نفـوذ اجسـام تیـز و     کاله ایمنی باید از مواد مقاوم در .6-2-2-4

  .برنده از مقاومت کافی برخوردار باشد و نیز براي افراد برقکار باید عایق در برابر الکتریسته باشد
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وسایل جانبی که بر روي کاله ایمنی نصب می شود ، باید ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیري  .6-2-2-5 

  . اصول و موازین ایمنی رعایت گردند

  . استفاده از قطعات فلزي در داخل پوسته کاله ایمنی ممنوع می باشد .2-2-6- 6

  . نی ، آنها تعویض گردندباید به محض مشاهده عالئم فرسودگی در تجهیزات داخل کاله ایم .2-2-7- 6

  . لبه جلویی کاله ایمنی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود.2-2-8- 6

گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل  400وزن کاله ایمنی به انضمام کالف آن باید حداکثر  .2-2-9- 6

 .گرم بیشتر شود 430نباید از ) المپ ، سپر محافظ صورت، بند چرمی چانه و غیره (جانبی 

عایق  Bو  Aهاي کاله ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشد و در گروه .2-2-10- 6

  .ولت بازمین راداشته باشد 20000وتوانایی تحمل اتصال برقی معادل بافاز .الکتریسیته باشد

  

  

  

  

  

  

  اجزاء تشکیل دهنده کاله ایمنی .2شکل 
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  تجهیزات حفاظت از صورت و چشم  .6-2-3

استفاده از عینک هاي با تراز حفاظتی براي کارگرانی که احتمال خطر برخورد اجسام به چشم . 2-3-1- 6

  . آنها زیاد است ، ممنوع بوده و باید از عینک هایی با تراز ایمنی استفاده شود

مربوط به انواع جوشکاري، برشکاري، شماره هاي درجه بندي و تیرگی فیلترهاي محافظ چشم . 2-3-2- 6

  .ندریخته گري و شیشه و بلورسازي باید براساس جداول استاندارد مربوط به اشعه انتخاب شو

انتخاب شماره تیرگی فیلترها باید براساس نور محیط باشد تا نیازي به نزدیک شدن بیش از حد  .2-3-3- 6

  . ضر نباشدکارگر به منقطه کار و در نتیجه استنشاق گازهاي م

عدسی چشمی باید از هرگونه نقص ، حباب هاي هوا، خراشیدگی ، فرورفتگی ، عالمت هاي  .2-3-4- 6

قالب ریزي شده ، تحدب و تقعر ، حرکت موجی یا ناخالصی هاي وارد شده در عدسی که احتمال ضعف 

  . بینایی را در استفاده از آن به وجود می آورد، عاري باشد

ظتی باید سبک و محکم بوده، کامالً روي صورت قرار گیردو در صورت لزوم به حفاظ عینک حفا .2-3-5- 6

  . هاي جانبی مجهز شود

قاب عینک هاي حفاظتی براي کارگرانی که در معرض باد و یا گرد و غبار هستند باید مقاوم ،  .2-3-6- 6

  . قابل انعطاف و ضد حساسیت بوده و کامالً با صورت کارگر مطابقت داشته باشد

عینک هاي حفاظتی براي کارگرانی که با فلزات مذاب کار می کنند، باید در برابر حرارت مقاوم  .2-3-7- 6

   .باشد
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جنس قاب عینک هاي حفاظتی براي کارگرانی که با مایعات خورنده و گازهاي خطرناك کار مـی  .6-2-3-8

به نحوي که از نفوذ آنها به داخل . کنند باید نرم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهاي مذکور باشد

  . چشم جلوگیري نماید

ی بوده و از عینک هاي طبی استفاده می کنند باید از عینـک  براي کارگرانی که داراي نقص بینای .6-2-3-9

. هایی استفاده نمایند که ضمن تأمین بینایی کامل کارگر ، شرایط ایمنی الزم را نیز براي آنان فـراهم نمایـد  

فاظتحایین نامه 

اري هاي حفاظتی کاله با ماسک جوشکاري براي کارکنانی که با استیلن یا بـرق جوشـک  عینک. 6-2-3-10

باشند باید مجهز به هایی که داراي تششعات خیره کننده هستند مشغول کار میکنند و یا در مقابل کورهمی

بایـد بـه   هاي آنها میجهت جذب تششعات مذکور بوده و تعیین نوع و اندازه شیشه) فیلتردار ( شیشه رنگی 

.شرکت رسیده باشد  HSEتأیید واحد 

  .باید کامالً شفاف بوده و به گونه اي باشد که میدان دید الزم را تأمین نمایدسپر محافظ صورت  .6-2-3-11

  

  

  

  سپر محافظ صورت. 3شکل 



ان ه گاز ا و ی و  ند   ر 

  وسایل حفاظت فرديمقررات

Sheet  22 of 
48

YearRevSer. NoTypeDiscipline ProjectDepartmentCompany
9200  1030RG  HSEOO020  IGEDC

در کارهاي مشروحه زیر استفاده از عینک یا دیگر وسایل حفاظتی چشم، براي کارکنان  .2-3-12- 6

آن به کار مشغول باشند ضروري و اعم از اینکه رأساً کار را انجام بدهند یا دستیار بوده و یا در نزدیکی 

   :باشداالجرا میالزم

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

.آسفالت، چدن و سایر مصالح ساختمانی

برداشتن آستر و تمیز کرن داخل ظروف پاالیشگاه و کارخانجات دیگر مثل جدار سیمانی و –

.آجري و غیره

.کار کردن با چرخ سمباده حتی اگر چرخ مذکور مجهز به حفاظ باشد–

.هاها و گرم کنندهها، دودکشبه هنگام تمیز کردن یا کار کردن داخل کوره–

.کند و جوشکاري سربکارهائیکه ایجاد گرد و غبار و پراکندن ذرات می–

ی از قبیل خرد کردن، درز کند براي انجام کارهائبکار بردن ابزاري که با هواي فشرده کار می–

.ها و همچنین مته کردن و سمباده کردن و کارهاي مشابهگیري، بریدن میخ و مهره

.کار کردن با ابزار ماشینی–

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

.مشابه

و آهنگري چرخ کردن و درز گیري پرچ–

.هاي سرباز با هواپاك کردن لوله–

هاي برنده و غیره و چکشی که با آن استفاده از چکش و پتک براي کوبیدن ابزار، قلمها، میله–

.شودلوله و ظروف بازرسی می
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.اندازه گیري مخازن محتوي هر گونه مواد نفتی و یا شیمیایی و یا هر هیدروکربور سبک–

م و نـوار و شـیئی دیگـري کـه تحـت      کار کردن با انبردست در موقع کشیدن شیئی، قطع سـی –

.باشد و یا در مواردیکه ممکن است کار کردن با سیم مخاطراتی در بر داشته باشدکشش می

.باشدتنظیم آب بندي کمپرسور، تلمبه، موتور و غیره که در حال کار کردن می–

.باشدایکه تحت فشار و یا خالء میدر موقع کار کردن با وسایل شیشه–

.یله هواي فشردهرنگ زدن بوس–

.کارهاي بنایی و نجاري–

.جابجا کردن قیر گداخته–

کنند مثل سود سوز آور، گـوگرد، سـیمان،   تخلیه و جابجا کردن بارهائیکه ایجاد گرد و غبار می–

.مواد شیمیایی و غیره  ها،خاك نسوز، کاتالیست

  

  

  

  

  

  

  

  

کاربرد وسلیل حفاظت چشم وصورت .4شکل 



  وسایل حفاظت فردي

ProjectDepartmentCompany
OO020  IGEDC

نمونه گیري، بار گیري، تخلیه و جابجا کردن مایعات خورنده و سوزش آور از قبیل اسید، 

خود ضد اسید و ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي توصیه 

 شود که حفاظت کامل در مقابل ترشح مایعات را خواهد داد همچنین ممکن است عینک ضد اسید و

در مواردیکه احتمال خطر کم است از عینک ضد اسید 
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نمونه گیري، بار گیري، تخلیه و جابجا کردن مایعات خورنده و سوزش آور از قبیل اسید، 

خود ضد اسید و ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي توصیه سود سوز آور یا امثال آن، کاله

شود که حفاظت کامل در مقابل ترشح مایعات را خواهد داد همچنین ممکن است عینک ضد اسید و

در مواردیکه احتمال خطر کم است از عینک ضد اسید . نقاب مخصوص متصل بر روي کاله ایمنی بکار رود
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92

نمونه گیري، بار گیري، تخلیه و جابجا کردن مایعات خورنده و سوزش آور از قبیل اسید، براي  .2-3-13- 6

سود سوز آور یا امثال آن، کاله

شود که حفاظت کامل در مقابل ترشح مایعات را خواهد داد همچنین ممکن است عینک ضد اسید ومی

نقاب مخصوص متصل بر روي کاله ایمنی بکار رود

  .استفاده شود
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  انواع عینک هاي حفاظت از چشم .5شکل 

که مواد اسیدي و سود هنگام تعمیرات، پاك کردن و سرویس کردن کلیه ظروف و دستگاههائی  .6-2-3-14

ضد اسید، از نقاب و عینک ضد اسید و یا ماسـک   "خودکاله"باشد باید از سوز آور در داخل آنها بوده و یا می

  .تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي استفاده شود

  

  

  

  

  

  

  

ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي .6شکل 
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  جوشکاري مجهز به شیشه مخصوص که عدد تیرگـی  ) ماسک(جوشکار برق باید از کاله یا سپر  .6-2-3-15

)Shade Number(  آن به تأیید واحدHSE مربوطه رسیده باشد استفاده نماید .

شود شیشه حفاظتی ماسک جوشکاري بایستی بوسیله شیشه روشنی که در روي آن گذاشته می .2-3-16- 6

جوشکار باید براي تمیز کردن محل جوش از شیشه . پاشد محفوظ نگهداشته شودبه آن میاز ذرات داغی که 

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

جوشکاري فاقد این شیشه باشد باید از عینک نشکن روشن استفاده نماید تا ذرات فلز بداخل چشمهاي او 

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

. استفاده نمایند) Flash Goggle(جوشکار 
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 .شیشه گران باید از عینک مخصوص شیشه گري استفاده نمایند .2-3-17- 6

Sand(براي ماسه پاشی  .2-3-18- 6 Blasting (ه وسائل حفاظتی چشم و باید لباس مخصوص که مجهز ب

-شود که از ماسکهاي هوا رسان شیلنگی با کالهدر این عملیات توصیه می. داراي تهویه است پوشیده شود

. خود و یا ماسک تمام صورت جهت حفاظت توأم سیستم تنفسی و صورت و چشمها استفاده شود

ماسکهاي هوا رسان شیلنگی با کالهخود .7شکل

اي و یا معدنی ساخته شده و همچنین عایق بندي یا برداشتن عایقهایی که از الیاف شیشهبراي  .2-3-19- 6

بریدن ورقه پنبه نسوز بوسیله ماشین اره باید براي محافظت چشم از عینکهاي فنجانی بدون منفذ استفاده 

.نمود و دستگاه تنفسی را نیز با استفاده از وسایل ایمنی مناسب حفاظت نمود

ها بایستی از عینک مخصوص و یا نقاب قابل هنگام روشن کردن، بازدید و تنظیم شعله کوره .2-3-20- 6

 .اتصال به کاله ایمنی و یا هر دو استفاده نمود
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براي کار کردن با گاز و بخارات مضر براي چشم بایستی عینک ضد اسید و یا ماسک تمام  .2-3-21- 6

 .صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي بکار برد

. گیري مواد شیمیایی بایستی نقاب متصل به کاله ایمنی بکار برده شودهنگام نمونه .2-3-22- 6

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

 .مناسب و متناسب استفاده نمود

ها و عملیات با جراحات بالقوه براي چشم و صورت در اثر عوامل فیزیکی، در جاییکه ماشین .2-3-23- 6 

.  شیمیایی و پرتوها همراه هستند، بایستی براي کارگران تجهیزات حفاظت از چشم و صورت فراهم شود

,Z87تجهیزات حفاظت از چشم و صورت بایستی مشخصات مؤسسه استانداردهاي ملی آمریکا،  .2-3-24- 6

   .رانندبگذ، 1-1968

ارگرانی که جهت بینایی نیاز به استفاده از لنزهاي اصالحی دارند، هنگام استفاده از حفاظ ک.2-3-25- 6

  :هاي زیر جهت حفاظت استفاده نمایندچشم، بایستی از یکی از انواع عینک

کنند؛هایی که لنزهاي حفاظتی آنها، اصالح دیداري را نیز ایجاد میعینک–

شوند و اختاللی در تنظیمات عینک اصالحی هاي اصالحی پوشیده میعینکهایی که روي عینک–

.آورندبوجود نمی

.هایی که داراي لنزهاي اصالحی در پشت لنزهاي حفاظتی هستندعینک–

. تجهیزات حفاظت از چشم و صورت بایستی تمیز نگهداشته شده و به طور مرتب تعمیر شوند .2-3-26- 6

  .ایی که داراي نقص ساختاري یا دیداري هستند، ممانعت بعمل آیدهباید از استفاده از عینک
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  .برچسب بخورد ،هر محافظی باید دقیقاً با مشخصاتی که تولیدکننده قرار داده .2-3-27- 6

کننده از سوي تولیدکننده، حتماً بایستی به استفاده ییها و اخطارهادر صورت وجود محدودیت .2-3-28- 6

   .ها و اخطارها رؤیت شده باشندمراقب بود تا تمام محدودیتاز آنها منتقل شده و 

-عینکازکند تا در معرض لیزر قرار گیرند، بایستی گرانی که شغل یا حرفه آنها ایجاب میرکا .2-3-29- 6

هاي خاص لیزر محافظ هستند و ضخامت مناسب براي هاي ایمنی در برابر لیزر که در مقابل طول موج

  . استفاده نمایند، را دارند میزان انرژي تحت مواجهه بینایی در رابطه با

  :تمام عینکهاي حفاظتی باید داراي برچسبی با مشخصات زیر باشند .2-3-30- 6

  هاي لیزر که عینک براي آن درنظر گرفته شده استطول موج. 1

  ضخامت بینایی الزم براي این طول موجها. 2

  انتقال نور قابل رؤیت. 3

اي هستند باید از هاي نمرهداشتن عینکنیازمند  چشم ضعیف بوده و دارايکارکنانی که  .2-3-31- 6

  :هاي حفاظتی به شرح زیر استفاده نمایند عینک

  .هاي حفاظتی که توأماً نمره دید و حفاظت چشم کارکنان را تأمین نماید عینک –الف 

  گیرند به شرط آنکه هیچگونه تغییري اي قرار میهاي نمرههاي حفاظتی که روي عینکعینک –ب 

  .در وضع استقرار عینک اصلی ایجاد نشود               

  .اي آن زیر شیشه حفاظتی قرار دارد هاي حفاظتی که شیشه نمرهعینک –ج 
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شوند هاي حفاظتی ساخته میشیشه و یا هر گونه ماده پالستیکی شفاف که براي عینک .2-3-32- 6

   :باید

ابل کاري که عینک به منظور آن کار اختصاص داده شده مقاومت کافی داشته در مق –الف 

  .باشد 

  .موج و یا هر گونه عیب دیگري باشد ، ترك  ،عاري از حباب هوا  –ب 

هایی که منحصراً جهت حفاظت در مقابل خطر پرتاب ذرات اجسام و ضربه اختصاص داده شیشه .2-3-33- 6 

  . .نور سطح کار را داشته باشند % 80بایستی الاقل قدرت عبور  شوندمی

هاي عینک باید سبک و محکم بوده و کامالً روي صورت چسبیده باشند و در صورت لزوم زه .2-3-34- 6

  .هاي جانبی گردند مجهز به حفاظ

مقابل حرارت کنند باید در هاي حفاظتی براي کارکنانی که با فلزات مذاب کار میعینک .2-3-35- 6

  . شرکت انتخاب گردد  HSEاستقامت داشته و نوع آنها با تشخیص و تأیید واحد 

کنند هاي حفاظتی براي کارکنانی که با مایعات خورنده از قبیل اسیدها و قلیاها کار میعینک .2-3-36- 6

باشند تا عینک )  مانند عینک اسکی( در اطراف داخل زه مجهز به جنسی نرم و نسوز و قابل انعطاف  باید

کامالً در اطراف چشم به صورت فرد چسبیده و مانع نفوذ ترشح مایعات مذکور از منافذ تهویه به داخل چشم 

   .گردد

- هاي طلقی مرتباً باید مورد بازدید و کنترل قرار گیرند و قسمتهاي حفاظتی و ماسکعینک. 2-3-37- 6

                             .        هاي آسیب دیده آنها فوراً تعویض شوند
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  هاي طلقی مرتباً باید مورد بازدید و کنترل قرار گیرند و قسمتهاي هاي حفاظتی و ماسکعینک. 6-2-3-38

  . آسیب دیده آنها فوراً تعویض شوند

         وسایل محافظ دستگاه تنفسی.  6-2-4

وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه اي روي صورت قرار گیرند که هیچ گونه منفذي براي . 2-4-1- 6

. نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشد

عدسی چشمی باید به گونه اي بر روي ماسک کامل نصب شود که از نفوذ گاز ممانعت بعمل . 2-4-2- 6

.آورد

باید میدان دید مناسب و کافی را تأمین نموده و باعث ایجاد اختالل عدسی چشمی ماسک کامل . 2-4-4- 6

.در دید نشود

  .روي بدنه ماسک باید حداقل یک دریچه بازدم براي خروج گازهاي تنفسی وجود داشته باشد. 2-4-5- 6

شستشو و ضد عفونی نمودن ماسک ها فقط با رعایت دستورالعمل ها و توصیه شرکت سازنده و . 2-4-6- 6

  . همچنین رعایت اصول ایمنی مجاز است

مواد تشکیل دهنده نیم فیلتر ماسک ها باید از جنسی باشد که در هنگام تنفس ذرات آن جدا . 2-4-7- 6

  . نگردد

دم مجهز می باشند بر روي ماسک هاي داراي دریچه دم استفاده از فیلترهایی که به دریچه . 2-4-8- 6

  . ممنوع است
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آن به سادگی قابل تعویض  فیلتراتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید محکم و بدون منفذ بوده و . 2-4-9- 6

  . باشد

ا گرم بیشتر و حداکثر وزن فیلتر همراه ب 300نباید از  ماسکحداکثر وزن فیلتر همراه با نیم . 2-4-10- 6

  . گرم بیشتر شود 500ماسک نباید از 

فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسد کننده مقاوم و مستحکم باشد و الیه هاي میانی آن . 2-4-11- 6

  . در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و همچنین ذرات آن براي استفاده کننده مضر نباشد

سک ها باید متناسب با نوع کار و شرایط محیطی و آالینده هاي نوع فیلتر بکار رفته در انواع ما. 2-4-12- 6

  . محیط کار باشد

درج تاریخ تولید و انقضاء بر روي ماسک و فیلترهاي آن الزامی بوده و براي فیلترهاي ویژه . 2-4-13- 6

  . باید مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نیز درج گردد) جیوه -اکسیدهاي نیتروژن(

حیط هایی که میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز باشد کارگران باید از ماسک در م. 2-4-14- 6

ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دستورالعمل ها و توصیه هاي شرکت سازنده و 

  . همچنین رعایت اصول ایمنی استفاده نمایند
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ماسک ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت .8شکل 

این مالحظات شامل . کارفرمایان باید بدرستی روش استفاده از ماسک را بدانند و بکار گیرند. 2-4-15- 6

فراهم کردن شرایطی مانند نشت قسمت دهانی، ممانعت از برداشتن ماسک در محیطهاي خطرناك و 

. باشدسک میاطمینان از نحوه کارکردن درست ما

 ماسکاگر فردي از عینک استفاده میکند باید اطمینان حاصل نمود که اختاللی در عملکرد . 2-4-16- 6

. ایجاد نکند

صورت فیت هستند استفاده شود؛  به شدت باهایی که کارفرمایان نباید اجازه دهند تا ماسک.2-4-17- 6

   :بویژه براي افرادي که شرایط زیر را دارند

  صورت که بین قطعه صورت و صورت قرار میگیردموي –

  .قطعه صورتی بوجود آورد -هر شرایطی که اختاللی در عملکرد دریچه تصفیه و صورت–



ان ه گاز ا و ی و  ند   ر 

  وسایل حفاظت فرديمقررات

Sheet  34 of 
48

YearRevSer. NoTypeDiscipline ProjectDepartmentCompany
9200  1030RG  HSEOO020  IGEDC

براي ماسکهایی که بشدت با صورت فیت هستند کارفرما بایستی اطمینان حاصل نماید که کاربر –

  . تست فیت بودن را انجام داده باشد

شرایط کاري و میزان مواجهه کارگران صورت ,اثربخشی ماسک  مراقبت الزم از د کارفرمایان بای. 2-4-18- 6

  .گیرد

  :نمایندنواحی مواجهه را جهت موارد زیر ترك کارکنان که  مراقب باشندکارفرمایان بایستی . 2-4-19- 6

  مخصوص صورت در ماسک جهت پیشگیري از التهاب پوست و صورت هشست و شوي صورت و قطع–

  نشت در قطعه صورت  شناسایی نشت گاز به داخل، تغییراتی در مقاومت تنفسی ودر صورت –

  تعویض ماسک یا فیلتر یا کارتریج آن–

در صورت شناسایی نشت گاز به داخل، تغییراتی در مقاومت تنفسی و نشت در قطعه صـورت،   . 6-2-4-20

  .کارفرما بایستی ماسک را تعویض یا تعمیر نماید

براي تمام این جوها کارفرما بایستی نسبت به مـوارد   ؛IDLHجو محیط هایی با براي روش کار . 6-2-4-21

  :زیر اطمینان حاصل نماید

  .باشند تعدادي از کارگران در خارج از محدوده این جو قرار گرفته–

تعدادي از  با نیز در این جو وجود دارد و، ارتباط دیداري، شنیداري و با عالمت بین کارگران –

  .انددر خارج از این جو قرار گرفتهکه کارگران 

اند به اندازه کافی آموزش دیده و مجهز هستند تا کارگرانی که در خارج از این محدوده قرار گرفته–

  .بتوانند اقدام فوري را انجام دهند

  .استکارفرما نسبت به ورود کارگران به محدوده جو براي اقدام فوري آگاه اینکه –
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  .را براي حفظ، نگهداري و تعمیر ماسکها فراهم آورندالزم رایط شکارفرمایان بایستی . 2-4-22- 6

کارفرمایان بایستی ماسکها را بطور منظم تمیز نگهداري و ضدعفونی کرده و در اختیار کارگران  . 2-4-23- 6

  :ماسکها بایستی در موارد زیر تمیز شوند. قرار دهند

  .فاده میشود، بایستی بطور مداوم تمیز و ضدعفونی شودماسکی که منحصراً توسط یک نفر است–

ماسکی که توسط جند نفر استفاده میشود، بایستی بطور مداوم قبل از استفاده نفر بعد، تمیز و –

  .ضدعفونی شود

ماسکی که براي مواقع اضطراري درنظر گرفته شده است بایستی بعد از هرگونه استفاده تمیز و –

   .ضدعفونی شود

که براي تست فیت بودن و آموزش استفاده میشود، بایستی بعد از هر بار استفاده تمیز و  ماسکهایی–

  .ضدعفونی شود

  :کارفرما بایستی اطمینان حاصل نماید که ماسکها طبق شرایط زیر نگهداري میشوند.2-4-24- 6

باال، رطوبـت  تمام ماسکها بایستی جهت محافظت در برابر آسیب، آلودگی، غبار، نور خورشید، دماي –

   .باال و مواد شیمیایی و جلوگیري از تغییر شکل آنها، بخوبی نگهداري شوند

  :در شرایط زیز نگهداري شوند ماسکهاي اضطراري بایستی. 6-2-4-25

  .در دسترس و نزدیک محیط کار نگهداي شوند–

  .دهنده استفاده در مواقع ضروري باشد، نگهداري شوند در شرایط و پوششهایی که نشان–

  .باشددستورالعمل کارخانه تولیدکننده  نگهداري آنها مطابق–
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کارفرمایان بایستی اطمینان حاصل نمایند که تمام ماسکها طبق شرایط زیر مورد ارزیـابی قـرار   . 6-2-4-26

  :گیرند

تمام ماسکهایی که در شرایط عادي مورد استفاده قرار میگیرند، باید قبل از هرگونه استفاده مـورد  –

  قرار گیرندبازرسی 

اند، باید حداقل به صـورت ماهانـه و طبـق    ماسکهایی که براي مواقع اضطراري در نظر گرفته شده–

  .دستورالعمل کارخانه تولیدکننده آنها مورد بازرسی قرار گیرند

  :کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که بازرسی شامل موارد زیر باشد. 6-2-4-27

  تست عملکرد، سختی و اتصاالت–

  ست االستیسیته قسمتها براي قابلیت انعطاف و عالئم تغییر شکلت–

عالوه بر این موارد سیلندرهاي هوا و اکسیژن بایستی همواره پر باشند و مواقعی کـه فشـار آنهـا بـه     –

  .میزان اعالم شده از طرف کارخانه رسید دوباره شارژ شوند% 90

  :حاصل نمودبراي ماسکهاي اضطراري بایستی اطمینان  . 6-2-4-28

ها و شماره سریال شناسایی ماسک بازرسـی شـده   داراي تاریخ بازرسی و فرد بازرسی کننده و یافته–

  .باشد

باید اطالعاتی در مورد ماسک روي برچسب در بخش نگهداري در دسترس باشد که ممکن است –

  . ندهمراه ماسک یا در گزارشات بازرسی ماسک یا بصورت فایلهاي الکترونیک نگهداري شو

   :کارفرمایان بایستی ماسکها را طبق دستورالعمل زیر مورد تعمیرات قرار گیرند. 6-2-4-29
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اند و توسط قسمتهاي تأییدشده  تعمیرات بایستی تنها توسط افرادي که براي اینکار آموزش دیده–

  . صورت گیرد NIOSHکارخانه توسط 

  . ان نوع و میزان مورد نظر انجام شودتعمیرات بایستی طبق پیشنهادات کارخانه سازنده و به هم–

ها بایستی طبق دستور کارخانه و توسط نیروي آموزش  کننده ها و تنظیم کم و اضافه کردن دریچه–

  . دیده صورت گیرد

نگهداري  ،کارفرمایان باید اطالعاتی را مبنی بر ارزیابی پزشکی و تست فیت و ارزیابی برنامه. 2-4-30- 6

هاي مربوط به ماسک مشارکت تواند به کارگران کمک نماید تا بهتر بتوانند در برنامهاین اطالعات می. نمایند

  . و در اجراي مناسب برنامه کمک کنند

  .هاي پزشکی باید نگهداري و در دسترس قرار گیرندگزارشات ارزیابی. 2-4-31- 6

   :بنی بر تست کمی و کیفی شامل موارد زیر را فراهم آوردکارفرمایان باید گزارشاتی را م. 2-4-32- 6

  نام و کد شناسایی کارگر تحت تست –

  نوع تست–

  مدل، نوع و اندازه ماسک تحت تست –

  زمان تست–

  ) رد شده/ تأیید شده(نتیجه تست –

  .تیار کارگران قرار داده شوندخاین گزارش باید تا تست بعدي، در ا–

  .نزد کارفرما قرار گیردیک نسخه از برنامه ماسک باید  –

  :هاي زیر بایستی در دسترس باشندنوشته –
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مواردي که جهت برآورده کردن الزامات باید انجام گیرند، نباید دیرتر از این تاریخ انجام  :تاریخ مؤثر–

  .شوند

  .تاریخی که باید اقدامات برآورده کردن الزامات صورت گیرد :تاریخ اجابت –

 تجهیزات حفاظت از گوش .6-2-5

مدت مواجهه کاهش میزان صدا یا تراز امکان کاهش تراز صدا بیش از حد مجاز بوده و درجاییکه . 6-2-5-1

.حفاظت از شنوایی، بایستی فراهم و استفاده شوندتجهیزات ، وجود ندارد با صدا

هـاي افـراد،   متناسب با ویژگیشوند، بایستی وسایل حفاظت از گوش که در داخل گوش وارد می . 6-2-5-2

  .تهیه و استفاده شوند

 .از جنس کتان، وسیله حفاظت قابل قبولی نیستشنوایی وسایل حفاظتی  .6-2-5-3

پالگ باید به گونه اي باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجراي گوش خارجی قرار گرفته، آن  .6-2-5-4

  .را بپوشاند و به راحتی از گوش خارج نشود

رعایت مسائل بهداشتی پالگ ها الزامی بوده و در زمان عدم استفاده باید در محفظـه مخصوصـی    .6-2-5-5

  .نگهداري شوند

گوشی محافظ باید کامال الله گوش را پوشـانده، از مـواد جـاذب صـدا سـاخته شـده و در تمـاس        .6-2-5-6

. مستقیم با پوست ایجاد عرق و حساسیت نکند

. باید متغیر و قابل انطباق با وضعیت سر باشدها در گوشی حفاظتی طول باند اتصالی گوشی  .6-2-5-7
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قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید به حدي باشد که از ایجاد هرنوع فشار یاناراحتی براي  .2-5-8- 6

. سرجلوگیري نماید

بوده و قابل ضدعفونی کردن بخش هاي فلزي گوشی حفاظتی باید در برابر اکسید شدن مقاوم  .2-5-9- 6

   .باشد

دسیبل باشد باید توأماً از گوشی ایر ماف و گوشی داخل گوش  110در صورتی که صدا بیش از  .2-5-10- 6

. استفاده شود

تمامی مواقع باید از در, سیب دیدن شنوایی دراثرسروصدا وجود داردآدرمکانهایی که احتمال  .2-5-11- 6

.استفاده کردوسایل حفاظت شنوایی 

.نباید برداشت هنها را حتی براي مدت کوتاآ,براي موثربودن وسایل حفاظت شنوایی  .2-5-12- 6

استفاده ونگهداري از وسایل محافظ شنوایی را به کارگران استفاده کننده ,قراردادن باید طرز  .2-5-13- 6

.اموزش داد

باید از کوشی محافظ دسی بل 90مجاوربیل مکانیکی بدلیل ایجاد صداي بیش از  کارگران.2-5-14- 6

.استفاده نمایند

باید  دسی بل90بدلیل ایجاد صداي بیش از  هنگام کار با کمپرسور هوا وچکش باديکارکنان به .2-5-15- 6

.از گوشی محافظ استفاده نمایند
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  می کنند تولید صدا ی که در حین کارماشین آالت .9شکل 

  هاحفاظت از دستمورداستفاده جهت تجهیزات  .6-2-6

 .ستکش هاي حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخاب شوندد .2-6-1- 6

اندازه، جنس و شکل دستکش باید به گونه اي باشد که ضمن تأمین راحتی انگشتان، حرکت آنها  .2-6-2- 6

. به سادگی امکان پذیر باشد

ت ماشین کاستفاده از دستکش حافظتی براي کارهایی که احتمال درگیري آن با قطعات متحر .2-6-3- 6

  . آالت وجود دارد، ممنوع است

کارگرانی که با برق سروکار دارند، باید از دستکش هاي عایق الکتریسیته متناسب با جریان و ولتاژ .2-6-4- 6

  . الکتریکی مصرفی استفاده نمایند
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بازوبند باید به گونه اي باشد که ضمن قرار گیري و تثبیت در محل خود، حفاظت یکپارچه را  .2-6-5- 6

   .براي دست فراهم نماید

  . میلیمتر همپوشانی داشته باشد 8بازوبند و ساق دستکش باید حداقل به اندازه  .2-6-6- 6

کارگرانیکه در معرض صدمات مکانیکی هستند باید بر حسب نوع کار از دستکشهاي مناسب . 2-6-7- 6

صدمات مکانیکی مانند چرمی، الستیکی ضخیم، کاموایی، اشبالتی، کف اشبالت پشت برزنتی و برزنتی 

  . نماینداستفاده 

هاي فوالدي براي حفاظت دست در برابر هاي زره دار با شبکه فلزي بافته شده از سیمازدستکش. 2-6-8- 6

  .گرددهاي تیز از جمله چاقو و یا کاترهاي صنعتی استفاده لبه

کارگرانیکه در معرض صدمات شیمیایی قراردارند باید بر حسب نوع کار از دستکشهاي مناسب . 9- 6-2-6 

  .ات شیمیایی مانند استفاده نمایندصدم

هاي مقاوم در برابر گرما و کارگرانیکه در معرض حرارت باال ویا سرما قرار دارند باید دستکش. 2-6-9- 6

.هاي مقاوم در برابر سرما مجهز شونددستکش

  لباسکار- البسه حفاظت فردي .6-2-7

قطعات متحرك ماشین آالت وجود دارد، باید لباس کار کارگرانی که احتمال درگیري آنها با  .2-7-1- 6

   .کامالً بسته، فاقد شکاف، چین خوردگی، پلیسه ، لبه برگردان، درز و یا موارد مشابه باشد

آویزان کردن زنجیر، ساعت، کلید و نظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روي  .2-7-2- 6

  . لباس کار اکیداً ممنوع است
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  .سبک و متناسب با بدن باشد ،لباس کار باید ضمن تأمین حفاظت کافی، راحت .2-7-3- 6

باید فاقد زبري، لبه هاي تیز و . قسمت هایی از لباس کار که در  تماس با بدن کارگر می باشد .2-7-4- 6

  . برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا هرگونه عوارض دیگر جلوگیري بعمل آورد

ذاري لباس کار براي مشخص شدن نوع حفاظت ایجاد شده، باید از عالیم تصویري جهت نشانه گ .2-7-5- 6

  . مربوط به آن استفاده گردد

لباس کار جوشکاري باید در برابر پرتاب ذرات داغ فلزي حاصل از جوشکاري یا برشکاري مقاوم  .2-7-6- 6

  . باشد

بوده و فاقد قطعات فلزي از قبیل دکمه، لباس کار جوشکاران و برق کاران باید از جنس نارسانا  .2-7-7- 6

  . زیپ و موارد مشابه باشد

استفاده از پیش بند در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشین ها ممنوع است و در صورتیکه نوع  .2-7-8- 6

کار اقتضاء نماید که حتماً از پیش بند استفاده شود باید فاقد جیب، درز،بند جلو و قسمت هاي آویزان بوده و 

  . به بدن بچسبد

پیش بند هاي محافظ در برابر شعله، جرقه و فلزات مذاب، باید تمام سینه را پوشانده و از جنس  .2-7-9- 6

  . مقاوم در برابر شعله تهیه شود

پیش بند مورد استفاده براي کار با اسیدها، مواد قلیایی و سایر مواد خورنده، باید تمام سینه را  .2-7-10- 6

  . جنس مقاوم در برابر آن مواد تهیه شودپوشانده و از 
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استفاده کارگران از هر گونه پیش بند در مقابل قطعات دوار و متحرك ماشین آالت و همچنین  .2-7-11- 6

. باشددر مجاورت آنها ممنوع می

چنانچه در مقابل و یا در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشینها استفاده از پیش بند ضروري  .2-7-12- 6

باشد، باید پیش بندهاي مذکور دو تکه باشد بطوري که پایین تنه از قسمت باالتنه مجزا بوده و بطوري بسته 

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

. متوجه کارگر نگردد

کنند بایستی پیش بند مخصوص کارگرانی که در مقابل شعله و یا آتشهاي بدون حفاظ کار می .2-7-13- 6

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

کنند خورنده مثل اسیدها و مواد قلیایی سوزاننده کار می پیش بند کارگرانی که با مایعات .2-7-14- 6

بایستی از الستیک طبیعی یا مصنوعی و یا از مواد دیگري تهیه شود که در مقابل این مایعات مقاوم بوده و 

  . تمام سینه را بپوشاند

ی از ضربه و این گونه لباسها به منظور پیشگیري از حوادث ناش لباسهاي با قابلیت دید باال .2-7-15- 6

هاي مختلف برخورد و به صورت ژاکت، بلوز شلوار با توجه به نوع محل کاربرد، به رنگهاي براق و از جنس

  . کنندساخته شده و امکان رویت فرد را در شرایط مختلف آب و هوایی و ساعات مختلف شبانه روز فراهم می

  .استفاده کننده باشدلباس کار باید اندازه و متناسب با بدن  .2-7-16- 6
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آالت مشغول کار هستند باید از لباس کنند و یا در جوار ماشینکارکنانی که با ماشین کار می .6-2-7-17 

آویزان نمودن زنجیر ساعت، کلید و نظایر آنها روي . کاري استفاده کنند که هیچ قسمت آن باز یا پاره نباشد

. ممنوع است  لباس کار اکیداً

استفاده از یقه نورگیري  وجود داشته باشد، در محل کار که احتمال خطر انفجار و یا حریق  .2-7-18- 6

اند و همچنین همراه داشتن سایر مواد و زه و دسته عینک که از انواع سلونوئید ساخته شده) آفتاب گردان(

. قابل اشتعال براي کارکنان مربوطه اکیداً ممنوع است

م کاري ایجاب نماید که کارکنان آستین لباس کار خود را مستمراً باال بزنند در صورتیکه انجا .2-7-19- 6

. بایستی از لباس کار آستین کوتاه استفاده نمایند

کارکنانی که در محیطهاي آلوده به گرد و غبار، مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مسموم کننده  .2-7-20- 6

را در بر داشته باشند، چون ممکن است ) دوبل شلوار(دار و یا لبه داربکار اشتغال دارند، نباید لباسهاي جیب

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

کنند باید آب و گاز در آن لباس ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار می .2-7-21- 6

. کنند باشدموادي که با آنها کار می نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا

لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حریق بایستی شامل کاله، دستکش و کفش بصورت  .2-7-22- 6

. یک تکه و سر هم باشد

کنند باید بصورت یکپارچه و بدون منفذ لباس کارکنانی که با مواد اسیدي و رادیواکتیو کار می .2-7-23- 6

. ص، کفش و دستکش از جنس خاص و غیر قابل نفوذ باشدهمراه با کاله مخصو
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جهت (لباس بارانی به صورت پالتویی کاله سر خود را از جنس پارچه ضد آب با آستري نخی  .2-7-24- 6

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

میایی خطرناك آغشته شود باید فوراً لباس خود را کارکنانی که لباسشان بمواد نفتی یا شی .2-7-25- 6

هیچ . هاي مناسب بشویندشسته و یا تعویض نموده و آن قسمت از بدن را نیز که در تماس بوده با شوینده

یک از کارکنان حق ندارند با لباس آغشته به مواد نفتی و یا مواد شیمیایی به آتش، شعله و دیگر منابع 

. ا کبریت و فندك و غیره روشن نمایندحرارتی نزدیک شوند و ی

غرق شدن وجود دارد باید از جلیقه  ردر موقع کار بر فراز یا در نزدیک آب و موقعی که خط .2-7-26- 6

. هاي نجات استفاده شود

کارگرانی که داراي موهاي بلند بوده و با ماشین آالت کار می کنند و یا در جوار آن مشغول کار .2-7-27- 6  

.باید به وسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگري موهاي سر خود را کامالً بپوشانند هستند

خراب شدن و یا آلودگی بمواد نفتی یا شیمیایی خطرناك لباس کار باید  در صورت پارگی،  .2-7-28- 6  

. براي تمیز شدن آن اقدام نمایید و در صورت نیاز به تعویض به سرپرست مربوط ارائه شود

کارگرانی که در مواجه با خطر پرتو هاي یون ساز می باشند باید از وسایل حفاظت فردي .2-7-29- 6  

  . مناسب، مطابق آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي یون ساز استفاده نمایند

  از ارتفاع جهیزات جلوگیري سقوطت .6-2-8

براي انجام هرگونه عملیات در ارتفاع، عالوه بر تأمین جایگاه کار ایمن، استفاده از وسایل و  .2-8-1- 6

   .فردي کار در ارتفاع الزامی است تجهیزات حفاظت
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  قالب طناب نجات کمربند ایمنی .10شکل 

قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع بایستی از سالم بودن اجزاي آن  .2-8-2- 6

  . اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز، اجزاي آسیب دیده تعویض گردد

وسایل و تجهیزات حافظت فردي کار در ارتفاع باید با در نظر گرفتن نوع کار، شرایط محیطی،  .2-8-3- 6

  . تفاع و  دیگر عوامل انتخاب شودوزن شخص، ار

استفاده از شوك گیر در وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع که در اثر سقوي آزاد  .2-8-4- 6

  . شخص، امکان وارد آمدن فشار زیادي به بدن وي وجود دارد الزامی است

  .هارنس ممنوع استاستفاده از میخ پرچ براي اتصال اجزاي انواع کمربند ایمنی و  .2-8-5- 6

هنگام استفاده از طناب ایمنی، حداکثر جابجایی عمودي در زمان سقوط فرد نباید بیش از یک  .6-2-8-6 

  . متر باشد
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  . طناب هاي ایمنی باید با آب و مواد شوینده ضعیف شسته شده و توسط جریان هوا خشک شوند .2-8-7- 6

اینچ مجهز  2/1اینچ یا نایلونی بقطر حداقل  4/3کمربند ایمنی باید به طناب کنفی به قطر حداقل .2-8-8- 6

  : به هنگام استفاده از کمربند ایمنی رعایت نکات ذیل الزامی است. باشند

. کنداي کم میطنابهاي نجات را نباید هرگز گره زد چون قدرت طناب را به اندازه قابل مالحظه .2-8-9- 6

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

کارکنانی که در داربستهاي معلق با ارتفاع بیش از دو متر در کار هستند، باید هر کدام جداگانه .2-8-10- 6

. مجهز به کمربند ایمنی باشند

. ت باید حتی المقدور سکو یا داربست بکار برده شودبراي کار کردن در ارتفاعا .2-8-11- 6

قالب طناب نجات کمربند ایمنی باید به محل محکمی که بهتر است حتی االمکان در باالي سر  .2-8-12- 6

. باشد قرار گیرد

هر .براي هر کارگرحاضر برروي داربست وسکو باید یک طناب نجات منفرد وجود داشته باشد .2-8-13- 6

.باید مهار جداگانه اي داشته باشد طناب نجات

طناب نجات بایداز طول کافی برخوردار باشد بطوریکه تا سـطح زمـین یـا تـراز دیگـري از کـار       . 6-2-8-14

.تخت وتراز فراهم سازد, امتداد پیداکنند که امکان خروج کارگر را از تجهیزات برروي یک سطح صلب

هربار استفاده از نظر آسیب دیدگی همچون فرسایش وسـایش  طناب هاي نجات را باید پیش از . 6-2-8-15

  .بازدید کرد
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قالب طناب نجات کمربند ایمنی. 11شکل 

  .استفاده کرد از طناب هاي نجات نباید براي باال وپایین بردن مصالح وتجهیزات.6-2-8-16
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  مقدمه

عنـوان آخـرین راه حـل در    د، بنمـی شـو   نامگذاري "PPE"عنوان که تحت  1وسایل حفاظتی فردي

لـوازم ، وسـایل و   از وسایل حفاظت فردي شـامل گسـتره وسـیعی   . دنمقابل شرایط خطرناك توصیه می شو

منظور حفاظت قسمتهاي مختلف بدن افـراد در برابـر انـواع خطـرات احتمـالی در      به تجهیزات می باشد که

 .مرتبط توصیه می گردند و با توجه به ماهیت خطر ومقررات محیط هاي کار طراحی، ساخته و ارائه شده اند

به تجربه ثابت شده است که صرفاً شناخت عمومی از وسایل و تجهیزات حفاظت فردي مرتبط با فعالیتهـاي  

باید در مشاغل مربوطه جهت کـاربرد صـحیح اینگونـه تجهیـزات و     جاري کافی بنظر نمیرسد و کارکنان می

انتخـاب صـحیح تجهیـزات حفـاظتی     .ار گیرنـد البسه ایمنی، تحت آموزشهاي تخصصی کوتاه مـدت نیـز قـر   

آمـوزش، مراقبـت و نگهـداري مناسـب تجهیـزات از جملـه        متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات،

مواردي هستندکه می توانند موجب هر چه موثرتر بودن کاربرد تجهیزات حفاظـت فـردي گردیـده و بطـور     

الزم . ر شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران در نظر گرفته شوندهاي حفاظتی و پیشگیرانه دکارآمدي در برنامه

نامـه وسـایل حفاظـت فـردي     هاي مختلف این مجموعه از مواد قانونی آئینبذکر است که در گردآوري فصل

استفاده گردیـده اسـت    EN/OHSA/BS استانداردهاي معتبر خارجی مانند مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و

سازي نظام مدیریت ایمنی بـه عنـوان یکـی از الزامـات قـانونی      پیاده پشتوانه قانونی درکه بالطبع با توجه به 

. ایران در تامین سالمت کارکنان قرار گیرد توسعه گاز میتواند مورد استفاده  شرکت مهندسی و

                                                          
1 . Personal Protective Equipment (PPE)
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  اصطالحاتتعاریف و

وسیله اي است که براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و : وسیله حفاظت فردي 

  . تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود

نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که در داخل مجراي شنوایی قرار گرفته و با مسدود : پالك گوش 

ز به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیري کردن آن از رسیدن امواج صوتی باالتر از حد مجا

  . می کند 

نوعی که روي الله گوش قرار گرفته و مجموعه   ):Ear Muff(هاي بیرون گوش یا ایرماف گوشی

  . کندساختمان گوش را بدون تماس مستقیم با آن محافظت می

خل گوش و درون که در داگوشی نوعی ): Ear Plug(هاي داخل گوشی یا ایر پالگ گوشی

  . کندمجراي گوش خارجی قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبی مسدود می

وسایلی هستند که به منظور پیشگیري از سقوط : وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع 

د کمربند ایمنی مهار مانن. و یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از سقوط کارگر از ارتفاع به کار می رود 

، انواع طناب تکیه گاهی، عملیاتی، دینامیکی، )کارابین(، لنیارد، قالب قفل شونده )هارنس(کل بدن 

  استاتیکی و پشتیبان 

  : وسیله حفاظت فردي است که چشم را در برابر خطرات زیر محافظت می نماید: محافظ چشم

  برخورد اجسام سخت - 1
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) میکرومتر 100الی  1/0با طول موج (تابش هاي نوري - 2

فلزات مذاب و اجسام داغ - 3

قطرات و پاشش مایعات - 4

ذرات گرد و غبار - 5

گازها - 6

و هر نوع ترکیبی از این مخاطرات - 7

محافظ چشمی است با عدسی هاي نصب شده در قاب، با محـافظ جـانبی یـا    : عینک با تراز حفاظتی 

بدون محافظ جانبی عدسی و محافظ جانبی عینک معمولی باید به گونه اي باشد که با ساچمه فـوالدي  

. متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد 45گرم با سرعت  86/0میلیمتر و جرم  6با قطر 

محافظ چشمی است که بر روي صورت قرار گرفته و ناحیـه چشـم هـا را کـامالً     : یعینک با تراز ایمن

عدسی و محافظ جانبی عینک هاي ایمنی باید به گونه اي باشد که با ساچمه فوالدي . محصور می کند 

. متر بر ثانیه مقاومت مناسب را از خود نشان دهد 120گرم با سرعت  86/0میلیمتر و جرم  6با قطر 

محافظی است که تمام صورت را پوشانده و از درجه ایمنی بـاالیی برخـوردار   : محافظ صورتسپرهاي 

گـرم بـا    86/0میلیمتـر و جـرم    6این نوع سپر باید به گونه اي باشد که با ساچمه فوالدي با قطر . باشد

  . متر بر ثانیه مقاومت مناسب از خود نشان می دهد 190سرعت 

ست که براي کاهش تابش نورهاي فرودي در محدوده طول موجهاي نوعی عدسی چشمی ا: فیلتر نوري

  . مشخص به کار می رود 
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ویژگیهاي نور عبوري از فیلترهاي نوري توسط شماره درجه بنـدي آنهـا مشـخص    : شماره درجه بندي

شماره درجه بندي ترکیبی از کد عددي و شماره تیرگی می باشـد کـه بـا یـک خـط تیـره از       . می شود

   .کد عددي نشان دهنده نوع فیلتر می باشد. شده اندیکدیگر جدا 

خطرنـاك  ) اشعه(فیلتر مخصوصی است که براي حفاظت چشم در برابر درخشندگی : فیلتر جوشکاري

به کار مـی   (IR)و مادون قرمز  (UV)حاصل از جوشکاري و تابش کاهش یافته اي از اشعه ماوراء بنفش 

. رود

تنفس است که براي ایجاد فضایی محفوظ با حداقل درز بـر روي  ماسک وسیله محافظ دستگاه : ماسک

  . صورت استفاده کننده به کار می رود 

. پوششی است بر روي تمام صورت که چشم، بینی ، دهان و چانه را می پوشاند  :ماسک کامل

  . پوششی است مقابل صورت که دهان ، بینی و چانه را می پوشاند: نیم ماسک

  . است مقابل صورت که فقط دهان و بینی را می پوشاندپوششی : ربع ماسک

ماسکی است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشکیل می دهد و دهان و بینـی و  : نیم فیلتر ماسک

  . در حد امکان چانه را نیز می پوشاند

فیلتر مخصوصی است که در محیط هاي داراي اکسیدهاي نیتروژن و جیـوه اسـتفاده مـی    : فیلتر ویژه

  . گردد
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) پـاالیش (قسمتی از دستگاه محافظ تنفسی است که قابل تعویض بوده و از آن براي فیلتراسیون : فیلتر

  . هواي محیط استفاده می شود

د و غبـاردار و ذرات جامـد و مـایع    فیلترهایی هستند که از آنها در محیط هاي گـر : فیلترهاي ذره اي

  . معلق در هوا استفاده می شود

فیلترهایی هستند که در محیط هاي گازي استفاده می شوند و جذب کننده گازها و  :فیلترهاي گازي

  . بخارها هستند

ژول محافظت  200سرپنجه اي که پا را در برابر ضربه هایی با انرژي برخوردي حداقل  :سرپنجه ایمنی

. ندمی ک

ژول  200تا  100سرپنجه اي که پا را در برابر ضربه هایی با انرژي برخوردي : سرپنجه حفاظتی 

  . محافظت می کند

  . کالهی است که از قسمت هاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت می کند: کاله ایمنی

وسایل حفاظت فردي هستند که برحسب انواع آن ، می تواند انگشتان : دستکش ایمنی و بازوبند

  . دست تا باالي بازو را در مقابل عوامل زیان آور محیط کار محافظت نماید

نوعی وسیله حفاظت فردي است که حد فاصل فضاي خالی بین لبه شلوار تا روي کفش را می  :گتر

.هاي مختلف تهیه می شودپوشاند و بسته به نوع فعالیت از جنس و اندازه 
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  مطالب راهنما شرح .1

هاي محافظ، ها، لباسها، صورت، سر و انداموسایل حفاظت، شامل وسایل حفاظت فردي براي چشم

اطمینان که بعلت وسایل تنفسی، سپرهاي محافظ و موانع، بایستی فراهم شده و در شرایط بهداشتی و قابل

شیمیایی یا رادیولوژیک و یا خطرات مکانیکی، مستعد ایجاد  وجود خطرات فرایندها یا محیط، خطرات

جراحت یا نقص در عملکرد هر قسمت از بدن از طریق جذب، استشمام یا تماس فیزیکی هستند، استفاده و 

  .نگهداري شوند

   :دنشوتجهیزات حفاظت فردي به سه منظور استفاده می

.و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار داردبه عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روي محیط –

.به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است–

باشـد در ایـن صـورت    در شرایطی که اقدام اساسی جهت تأمین ایمنی مشکل و یا محتاج زمان مـی –

.خواهد بود تنها گزینه ممکن، ایجاد شرایط ایمنی براي افراد بطور موقت

  

  

  

  

                انواع وسایل حفاظت فردي . 1شکل 
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شود، طراحی و ساختمان ایمنی تمام وسایل حفاظت فردي بایستی متناسب با کاري که انجام می. طراحی

لذا . گیرداستفاده از وسایل استحفاظی فردي در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می .داشته باشند

کارکنانی که باید بطور دائم از وسائل ایمنی از قبیل کاله، کفش، عینک، دستکش و غیره استفاده نمایند 

  . دنباشمیین راهنما امشمول 

 .انجام کارهایی که مستلزم داشتن وسایل ایمنی است بدون استفاده از وسائل مربوطه مجـاز نیسـت  

کارکنان  .کارکنانی که مجهز به وسائل ایمنی نیستند خودداري نمایدسرپرست مربوطه بایستی از ارجاع کار به 

 .انـد پـس از انجـام کـار مسـترد دارنـد      باید وسائل ایمنی را که بطور موقت براي انجام وظیفه دریافت داشته

تواننـد از  که بعلت ضعف و نقـص بـدنی نمـی    کارکنانی .کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند

ه ایمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند توسط سرپرستان به اداره ایمنی معرفی شده تا از طریـق آن  وسیل

به پزشک صنعتی معرفی گردند و طبق نظر وي، مسئول ایمنی و رئیس اداره مربوطه باید تصمیم مقتضی در 

لباس و وسائل ایمنـی خـودداري   که بدالیل غیر موجه از پوشیدن  در مورد کارکنانی .مورد آنان اتخاذ نمایند

کلیه وسائل و البسه ایمنی بایـد در   .نمایند اقدامات انضباطی طبق مقررات داخلی شرکت اجرا خواهد گردید

.جاي مناسب و محفوظ نگهداري شوند

ویژگیهاي عمومی تجهیزات حفاظت فردي .1-1

  :تجهیزات حفاظت فردي بایستی داراي ویژگیهاي زیر باشند

.نوع کار باشندمتناسب با –

.حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید–

.استفاده از آنها آسان و راحت باشد–
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.اندازه آن براي فرد استفاده کننده مناسب باشد–

.خود وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد–

.با حداقل آموزش و براي عموم قابل استفاده باشد–

.مطابقت داشته باشد HSEهاي با استانداردها، طرحها و برنامه–

.مطابق با راهنماییهاي تولید کننده آن به کار گرفته شوند–

   تجهیزات حفاظت فردي جدول .1-2

تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز مشاغل مختلف بر اساس عوامل زیان آور محیط کار و خطراتی 

مورد بررسی قرار گرفته و موارد به تفکیک  بایستیکه کارکنان شاغل در هر شغل با آن مواجه هستند، 

تجهیزات  زمانی تحویل این اقالم در جدولی تحت عنوان جدول مشاغل کاري موجود و با تعیین تواتر

  .شوندفردي درج حفاظت 

  آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي.1-3

شده جهت ایمن سازي فعالیت کلیه کارکنان باید در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردي پیش بینی 

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

.علل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي–

.چگونگی تعیین نوع تجهیزات حفاظتی–

.تشریح قابلیتها و محدودیتهاي تجهیزات حفاظت فردي–

.ري تجهیزات حفاظت فرديتشریح روش صحیح بکارگی–

.اي جهت استفاده عملی کارکنان از تجهیزات حفاظت فرديایجاد زمینه–
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.تشریح نحوه نگهداري، بازرسی، پاکسازي و نظافت تجهیزات حفاظت فردي–

  ارزیابی تجهیزات حفاظتی مورد استفاده .1-4

بـه   بایسـتی بـا توجـه    و کارگران شاغل در پروژه هاي مختلف شرکت مهندسـی و توسـعه گـاز   کارکنان 

نسبت به بازرسی روزانه تجهیزات حفاظت فردي خود اقدام نموده و در صـورت وجـود    ،آموزشهاي ارایه شده

  :تواند شامل موارد زیر باشداین نواقص می. هر گونه نقص، موارد را به سرپرستان خود اطالع دهند

که فرد با مواد شیمیایی یا رادیواکتیو بویژه در شرایطی ... پارگی البسه، دستکش، پیش بند، گتر و –

.کندفعالیت می

.آزمون نشتی یا پارگی ماسکهاي حفاظتی و آزمون راندمان پاالیش فیلترهاي مربوطه–

.آزمون عدم نشتی یا پارگی ماسکهاي حفاظتی و آزمون راندمان پاالیش فیلترهاي مربوطه–

ده به عینکهاي ایمنی و محافظهاي بازرسی بصري میزان خش ایجاد شده و یا پلیسه چسبیده ش–

.صورت

  انواع تجهیزات حفاظت فردي راهنماي استفاده از .1-5

  تجهیزات حفاظت از سر.1- 1-5

چه غیرشغلی ناحیه سر  شغلی و چهبرابر حوادث  انسان در بدن بحرانی بدون شک یکی از اعضاي

اعضاء حیاتی انسان نظیر سیستم اعصاب  زیرا این ناحیه محل قرارگیري بسیاري از اندامها و ،می باشد

 آسیبهاي شدید و ن می تواند باعث مرگ فرد یا جراحات وآچکترین ضربه به ومرکزي است که وارد شدن ک

با توجه . شودبراي حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار از کاله ایمنی استفاده می .دائمی بشود
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هاي مکانیکی است لذا باید طوري طراحی شود که 

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

 بایستی اي ایمنی براي اینکه بتوانند اثرات سوء ناشی از ضربه به سررا به حداقل مقدار کاهش دهند

د که این امر از نفشار وارده به جمجمه رااز طریق توزیع نیروي وارده در حداکثر سطح ممکن محدود نمای

عامل تعلیق ساز و  )Shell(پوسته خارجی 

اي شکل که عامل تعلیق ساز از چهار یا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کاله و یک قطعه ستاره

 ها را بر عهده دارد و یک بند که جهت ثابت ماندن کاله بر روي سر استفاده می

   :ایمنی در شکل زیر نشان داده شده است

  اجزاء تشکیل دهنده کاله ایمنی
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هاي مکانیکی است لذا باید طوري طراحی شود که مقاومت در مقابل ضربه به اینکه کاربرد اصلی کاله ایمنی

ها باشد و در عین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد امکان مستهلک نمایدقادر به تحمل این ضربه

اي ایمنی براي اینکه بتوانند اثرات سوء ناشی از ضربه به سررا به حداقل مقدار کاهش دهند

فشار وارده به جمجمه رااز طریق توزیع نیروي وارده در حداکثر سطح ممکن محدود نمای

.طریق طراحی شکل هاي خاص براي کاله ایمنی امکان پذیر می شود

پوسته خارجی ایمنی از دو قسمت تشکیل شده است که شامل 

  .می باشد )

عامل تعلیق ساز از چهار یا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کاله و یک قطعه ستاره

ها را بر عهده دارد و یک بند که جهت ثابت ماندن کاله بر روي سر استفاده مینقش مستهلک کننده ضربه

ایمنی در شکل زیر نشان داده شده استقسمتهاي مختلف کاله . شود، تشکیل شده است

اجزاء تشکیل دهنده کاله ایمنی .2شکل 

نوار تنظیم

ضربه گیرنوار 

عرق گیرنوار 
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به اینکه کاربرد اصلی کاله ایمنی

قادر به تحمل این ضربه

اي ایمنی براي اینکه بتوانند اثرات سوء ناشی از ضربه به سررا به حداقل مقدار کاهش دهنده کاله

فشار وارده به جمجمه رااز طریق توزیع نیروي وارده در حداکثر سطح ممکن محدود نمای

طریق طراحی شکل هاي خاص براي کاله ایمنی امکان پذیر می شود

ایمنی از دو قسمت تشکیل شده است که شامل  بطور کلی کاله

)Suspension Agent(

عامل تعلیق ساز از چهار یا شش پایه جهت اتصال به پوسته خارجی کاله و یک قطعه ستاره

نقش مستهلک کننده ضربه

شود، تشکیل شده است
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:مشخصات ظاهري مهم در کاله ایمنی عبارتند از

  .گرم بیشتر باشد 400وزن کاله ایمنی نباید از . الف

تـا بـاالترین قسـمت پوسـته     ) اي شکلستارهقطعه (حداقل فاصله سطح باالیی عامل تعلیق ساز . ب

  .سانتی متر باشد 3خارجی کاله باید حداقل 

عـایق   Bو  Aهـاي  کاله ایمنی باید از مـواد غیـر قابـل احتـراق سـاخته شـده باشـد و در گـروه        . ج

  .ولت بازمین راداشته باشد 20000وتوانایی تحمل اتصال برقی معادل بافاز .الکتریسیته باشد

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

کننـد بایـد آب و گـاز در آن    کاله ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار می.  ه

  .کنند باشدنفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادي که با آنها کار می

  . جنس کاله با توجه به ریسکهاي موجود در محیط انتخاب شود. و

  :توان بصورت زیر تقسیم بندي نمودهاي ایمنی را از نظر جنس می کاله

.شودمتداولترین ترکیبی است که در ساخت کاله ایمنی استفاده می  ):Poly Ethylene(پلی اتیلن –

یـک ترکیـب سـخت پلیمـري اسـت کـه در         ):Butadiene Styrene(اکریلونیتریل بوتادین استایرن –

از نظر شکل ظاهري شبیه به نـوع پلـی اتیلنـی اسـت     . شودفرآیندهاي پیچیده شیمیایی ساخته می

.ولی با مقاومت مکانیکی باالتر، کارایی مؤثرتر و قابلیت انعطاف کمتر و بالطبع گرانتر

تی خوبی دارند به همین دلیـل در  این ترکیبات مقاومت حرار  ):Fiber Glass(ترکیبات پشم شیشه –

.شودهر جایی که خطر آتش سوزي و ذوب وجود دارد از این نوع کاله استفاده می
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این ماده مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل پاشش مواد مذاب داشته و داراي خاصیت ضـربه  : آلومینیوم–

-ایمنی استفاده می گیري است به همین دلیل در صنایع پتروشیمی از آلومینیوم جهت ساخت کاله

.شود

زیـرا مقاومـت   . شـود از فوالد جهت ساخت کاله ایمنی جهت کاربردهاي نظامی اسـتفاده مـی    :فوالد–

  .نسبتاً خوبی در مقابل اصابت گلوله و ترکش دارد

براساس دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردي شـرکت ملـی گـاز     رنگ کاله ایمنی پیشنهادي

 :در واحدهاي مختلف به صورت جدول ذیل است ، IN-S-104(0)-85ایران با کد 

  رنگ کاله ایمنی. 1جدول 

  رنگ کاله ایمنی  نام واحد  ردیف

  زرد  ایمنی  1

  قرمز  آتش نشانی  2

  سفید  بهره برداري  3

  آبی  تعمیرات  4

  سبز  خدمات فنی  5

  نارنجی  واحدهاي غیرفنی و افراد میهمان  6

  خاکستري  پیمانکاران  7
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  تجهیزات حفاظت از صورت و چشم .1-10-2

-یکی از مسائل مهم از لحاظ پیشگیري در صنعت، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشی از کار می

کنـد،  به همین دلیل انواع عینکهاي ایمنی متناسب با نوع مخاطراتی که سیستم بینایی را تهدیـد مـی  . باشد

  .طراحی و ساخته شده است

  )Safety Spectacles(عینکهاي دسته دار . الف

  )Safety Goggles(عینکهاي فنجانی . ب

عینـک ایمنـی، گاگـل      :انواع تجهیزات حفاظـت چشـم و صـورت از لحـاظ نـوع کـاربرد عبارتنـد از       

)Goggles (مقـاوم در برابـر ضـربات     هـاي  د مثل گاگـل نکه خود نیز انواع مختلف دار)Impact Resistant

Goggles(و گرد و غبار  ، مقاوم  در برابر ذرات)Dust & Particle Resistant Goggles( مقاوم در برابر مواد ،

 Laser Resistant) (لیـزر (هـاي شـدید   ، مقاوم در برابـر اشـعه  )Chemical Resistant Goggles(شیمیایی 

Goggles( مقاوم در برابر جوشکاري ،)Welding Resistant Goggles.(  

، ماسک محافظ جوشکاري )Face Shields(ن به نقاب محافظ صورت همچنین از وسایل محافظ صورت میتوا

)Welding Shields (اشاره کرد.  

مقاومت لنز در مقابل برخورد ذرات پرتاب شده به سمت : مشخصات کلی حفاظهاي چشم عبارتند از

و چشم، داشتن پوششهاي حفاظتی جانبی و مقاومت شیمیایی در مقابل ترشحات مواد جهنـده و سـوزاننده   

هـاي ایمنـی را عمومـاً از    هاي عینـک به همین جهت جنس عدسی. قدرت فیلتراسیون پرتوهاي مضر محیط

سازند که ضمن نشکن بودن، خـش  جنس طلقهاي پالستیکی مقاوم نظیر پلی کربنات و ترکیبات استات می
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ز درجات پایین تا در صورت مواجهه با خطر پرتوهاي مضر درجه تیرگی آن ا

کننـد بایسـتی   طرفین عینک ایمنی کسانیکه با مواد شیمیایی کـار مـی  

در مقابل حرارت نیز تنها عینکهائی بایستی مورد اسـتفاده  

 Anti(هاي ایمنی بدون منفذ بایستی از نوع ضـد مـه   

هـایی از کاربردهـاي   نمونـه  .باشد تا از تجمع بخارات بر روي شیشه و کاهش دید فرد جلوگیري نماید

  انواع عینک هاي حفاظتی
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در صورت مواجهه با خطر پرتوهاي مضر درجه تیرگی آن ا  ناپذیر بودن و مقاوت شیمیایی،

طرفین عینک ایمنی کسانیکه با مواد شیمیایی کـار مـی  . درجات باالي آن وجود داشته باشد

در مقابل حرارت نیز تنها عینکهائی بایستی مورد اسـتفاده  . بسته بوده ولی امکان ورود هوا وجود داشته باشد

هاي ایمنی بدون منفذ بایستی از نوع ضـد مـه   لنز عینک .قرار گیرد که بافت سیمی نازك داشته باشد

باشد تا از تجمع بخارات بر روي شیشه و کاهش دید فرد جلوگیري نماید

   :انواع عینکهاي حفاظتی در جدول زیر نشان داده شده است

انواع عینک هاي حفاظتی. 2جدول
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ناپذیر بودن و مقاوت شیمیایی،

درجات باالي آن وجود داشته باشد

بسته بوده ولی امکان ورود هوا وجود داشته باشد

قرار گیرد که بافت سیمی نازك داشته باشد

Fog (باشد تا از تجمع بخارات بر روي شیشه و کاهش دید فرد جلوگیري نماید

انواع عینکهاي حفاظتی در جدول زیر نشان داده شده است
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استفاده از عینک یا دیگر وسایل حفاظتی چشم، براي کارکنان اعم از اینکه در کارهاي مشروحه زیر 

-االجرا میرأساً کار را انجام بدهند یا دستیار بوده و یا در نزدیکی آن به کار مشغول باشند ضروري و الزم

   :باشد

آسفالت، سنگ،   خرد کردن، شکستن، بریدن، کندن و یا سوراخ کردن موادي از قبیل سیمان، آجر،–

.چدن و سایر مصالح ساختمانی

برداشتن آستر و تمیز کرن داخل ظروف پاالیشگاه و کارخانجات دیگر مثل جدار سیمانی و آجري و –

.غیره

.کار کردن با چرخ سمباده حتی اگر چرخ مذکور مجهز به حفاظ باشد–

.هاها و گرم کنندهها، دودکشبه هنگام تمیز کردن یا کار کردن داخل کوره–

.کند و جوشکاري سربکارهائیکه ایجاد گرد و غبار و پراکندن ذرات می–

کند براي انجام کارهائی از قبیل خرد کردن، درز گیري، بکار بردن ابزاري که با هواي فشرده کار می–

.ها و همچنین مته کردن و سمباده کردن و کارهاي مشابهبریدن میخ و مهره

.کار کردن با ابزار ماشینی–

.ادن بوسیله چرخ و یا برش سیمی، تراشیدن، پوسته گیري کردن، ضربه زدن و کارهاي مشابهجال د–

.چرخ کردن و درز گیري پرچ–

.جابجا کردن و جمع آوري مواد زائد–

.آهنگري–

.هاي سرباز با هواپاك کردن لوله–
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ه با آن لوله و هاي برنده و غیره و چکشی کاستفاده از چکش و پتک براي کوبیدن ابزار، قلمها، میله–

.شودظروف بازرسی می

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

کار کردن با انبردست در موقع کشیدن شیئی، قطع سیم و نوار و شیئی دیگري که تحت کشش –

.ر داشته باشدباشد و یا در مواردیکه ممکن است کار کردن با سیم مخاطراتی در بمی

.باشدتنظیم آب بندي کمپرسور، تلمبه، موتور و غیره که در حال کار کردن می–

.باشدایکه تحت فشار و یا خالء میدر موقع کار کردن با وسایل شیشه–

.رنگ زدن بوسیله هواي فشرده–

.کارهاي بنایی و نجاري–

.جابجا کردن قیر گداخته–

کنند مثل سود سوز آور، گوگرد، سیمان، خاك گرد و غبار میتخلیه و جابجا کردن بارهائیکه ایجاد –

.مواد شیمیایی و غیره  ها،نسوز، کاتالیست

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

ام صورت با فیلتر گرد و غبار شود که از ماسکهاي تمدر این شرایط توصیه می. است نباید بکار برده شود

.استفاده شود

براي نمونه گیري، بار گیري، تخلیه و جابجا کردن مایعات خورنده و سوزش آور از قبیل اسید، سود 

شود خود ضد اسید و ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدي توصیه میسوز آور یا امثال آن، کاله

ات را خواهد داد همچنین ممکن است عینک ضد اسید و نقاب که حفاظت کامل در مقابل ترشح مایع
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است از عینک ضد اسید در مواردیکه احتمال خطر کم . مخصوص متصل بر روي کاله ایمنی بکار رود

هنگام تعمیرات، پاك کردن و سرویس کردن کلیه ظروف و دستگاههائی که مواد اسیدي و . استفاده شود

باشد و نیز هنگام باز و بستن شیرهاي خطوط لوله و به کار انداختن و یا میسود سوز آور در داخل آنها بوده 

ضد اسید، از نقاب و عینک ضد اسید و یا ماسک تمام صورت با  "خودکاله"هاي اینگونه مواد، باید از تلمبه

.فیلتر جذب بخارات اسیدي استفاده شود

  ه شیشـه مخصـوص کـه عـدد تیرگـی      جوشکاري مجهز ب) ماسک(جوشکار برق باید از کاله یا سپر 

)Shade Number ( آن به تأیید واحدHSE     عـدد تیرگـی عینکهـاي    . مربوطه رسـیده باشـد اسـتفاده نمایـد

دهد در انواع جوشکاریهاي اختصاصی متفـاوت و بـه تناسـب سـایز     حفاظتی که پاسخ نیازهاي صنعتی را می

  :باشدگیرد به شرح جدول زیر میالکترود، جریان قوس و قطر ورقی که تحت جوشکاري قرار می
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  کدورت عینک هاي جوشکاري وبرشکاري. 3جدول 

  حداقل عدد کدورت  جریان قوس  )اینچ 32/1( سایر الکترود  نوع عملیات

  جوشکاري با قوس الکتریکی

  7  60کمتر از   3کمتر از 

5-3  160 -60  8  

8-5  250-160  10  

  11  250-550  8بزرگتر از 

  گازجوشکاري 

  7  60کمتر از   

  160 -60  8  

  250-160  10  

  550-250  11  

  جوشکاري با گاز تنگستن

  8  50کمتر از   

  150-50  8  

  500-150  10  

  برشکاري با قوس هوا کربن

  10  500کمتر از   سبک

  11  500-1000  سنگین
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  جوشکاري پالسما

  6  20کمتر از   

  100-20  8  

  400-100  10  

  800-400  11  

  برشکاري پالسما

  8  300کمتر از   سبک

  9  300-400  متوسط

  10  400-800  سنگین

  3      لحیم کاري با مشعل

  2      جوشکاري با مشعل

  14      جوشکاري کربن

  

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

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

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

جوشکاري فاقد این شیشه باشد باید از عینک نشکن روشن استفاده نماید تا ذرات فلز بداخل چشمهاي او 

کنند باید براي محافظت چشم خود از عینک کمک ا جوشکار کار میکمک جوشکار و کسانی که ب. نپاشد

. استفاده نمایند) Flash Goggle(جوشکار 
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. شیشه گران باید از عینک مخصوص شیشه گري استفاده نمایند

باید لباس مخصوص که مجهز به وسائل حفاظتی چشم و داراي ) Sand Blasting(براي ماسه پاشی 

شود که از ماسکهاي هوا رسان شیلنگی با کالهخود و یا در این عملیات توصیه می .تهویه است پوشیده شود

. ماسک تمام صورت جهت حفاظت توأم سیستم تنفسی و صورت و چشمها استفاده شود

اي و یا معدنی ساخته شده و همچنین براي عایق بندي یا برداشتن عایقهایی که از الیاف شیشه

ه ماشین اره باید براي محافظت چشم از عینکهاي فنجانی بدون منفذ استفاده بریدن ورقه پنبه نسوز بوسیل

.نمود و دستگاه تنفسی را نیز با استفاده از وسایل ایمنی مناسب حفاظت نمود

ها بایستی از عینک مخصوص و یا نقاب قابل اتصال هنگام روشن کردن، بازدید و تنظیم شعله کوره

. فاده نمودبه کاله ایمنی و یا هر دو است

براي کار کردن با گاز و بخارات مضر براي چشم بایستی عینک ضد اسید و یا ماسک تمام صورت با 

. فیلتر جذب بخارات اسیدي بکار برد

. گیري مواد شیمیایی بایستی نقاب متصل به کاله ایمنی بکار برده شودهنگام نمونه

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

. مناسب و متناسب استفاده نمود

کند در موقع انجام کارهائیکه مخاطراتی کلیه سرپرستان و اشخاصی که مسئولیت آنها ایجاب می

.براي چشم دارد حضور داشته باشند مکلفند از عینک مناسب استفاده نمایند
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  فاظتیکاربرد انواع عینک ح. 4جدول 

عینک مقاوم دربرابر ذرات وگردوغبار

عینک هاي ایمنی

عینک ضد مه

عینک مقاوم در برابر موادشیمیایی

ماسک محافظ صورت

  

عینک مقاوم در برابر اشعه هاي شدید
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عینک مقاوم در مقابل ضربه

ماسک محافظ جوشکاري

عینک مقاوم درمقابل جوشکاري
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  حفاظت در برابر انرژي تشعشع) ب( 

بایستی بعنوان راهنما براي انتخاب شماره  5شماره جدول . انتخاب شماره براي فیلتر جوشکاري

شماره هاي  .شود، بکار گرفته شودمناسب فیلتر براي لنزها یا صفحه عینکی که در جوشکاري استفاده می

  .براي رفع نیاز افراد خاص استفاده نمودتوان که ذکر شده، می باالتر

  ضخامت لنز فیلتر براي حفاظت در برابر انرژي تشعشعات. 5 جدول

  عملیات جوشکاري
شماره 

  ضخامت

  10  ..........................................................اینچ   16/1، 32/3، 8/1،  32/5جوشکاري فلزات با الکترودهاي با قطر  

  11  )اینچ 16/1، 32/5،8/1،32/3الکترودهاي از جنس غیر آهن با قطر(جوشکاري حفاظت شده در برابر گاز 

  12  ) .......اینچ 16/1، 32/5،8/1،32/3الکترودهاي از جنس آهن با قطر(جوشکاري حفاظت شده در برابر گاز 

  12  ......................................................................اینچ  16/3، 32/7،  14/1جوشکاري فلزات با الکترودهاي با قطر  

  14  ............................................................................................................................اینچ  16/5، 8/3الکترودهاي با قطر 

  10-14  .............................................................................................................................................ی جوشکاري هیدروژن اتم

  14  ....................................................................................................................................................جوشکاري قوس کربن 

  2  ........................................................................................................................................................................کاري لحیم

  4یا  3  ...................................................................................................................................................................شعله جوش با 

  4یا  3  ..................................................................................................................................................برش سبک تا یک اینچ 

  5یا  4  ..................................................................................................................................ط، یک تا شش اینچ  سبرش متو

  6یا  5  ................................................................................................................................برش سنگین، بیش از شش اینچ  
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  5یا  4  ........................................................................................................................اینچ  8/1، تا )سبک(جوشکاري با گاز 

  6یا  5  ............................................................................................................اینچ  2/1تا  8/1، )متوسط(جوشکاري با گاز 

  8یا  6  ...........................................................................................................اینچ  2/1، بیش از )سنگین(جوشکاري با گاز 

  

  حفاظت در برابر لیزر

هاي ایمنی کند تا در معرض لیزر قرار گیرند، بایستی عینکگرانی که شغل یا حرفه آنها ایجاب میرکا. الف

مناسب براي بینایی در رابطه با  توانهاي خاص لیزر محافظ هستند و در برابر لیزر که در مقابل طول موج

  . ، بپوشندرا میزان انرژي تحت مواجهه

  8تا  5اي دیداري از هحداکثر توان الزم براي محافظت در برابر انرژي با توجه به ضخامت .6 جدول

  انتخاب شیشه عینک محافظ در برابر لیزر  

  میرایی  شدت

  فاکتور میرایی  چگالی اپتیکی  حداکثر توان

5  

6  

1.0  7  

10.08  

  .ضخامت بینایی باالتر را باید لحاظ نمودبراي سطوح نهایی بین خطوط جدول، 
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  :باید داراي برچسبی با مشخصات زیر باشندتمام عینکهاي حفاظتی ) ب(

  هاي لیزر که عینک براي آن درنظر گرفته شده استطول موج. 1

  ضخامت بینایی الزم براي این طول موجها. 2

  انتقال نور قابل رؤیت. 3

کارکنان باید درکلیه کارهائیکه ممکن اسـت ایجـاد خطـري بـراي چشمهایشـان بنمایـد از وسـایل        

.استفاده نمایند  حفاظتی مخصوص چشم

استفاده از عینک محافظ چشم در برابر مواد شیمیایی. 3شکل 

-اي هستند باید از عینـک هاي نمرهچشم ضعیف بوده و محتاج به داشتن عینک داراي کارکنانی که

  :هاي حفاظتی به شرح زیر استفاده نمایند 

  .کارکنان را تأمین نماید هاي حفاظتی که توأماً نمره دید و حفاظت چشم عینک –الف 
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  گیرند به شرط آنکه هیچگونه تغییري اي قرار میهاي نمرههاي حفاظتی که روي عینکعینک –ب 

  .در وضع استقرار عینک اصلی ایجاد نشود 

  .اي آن زیر شیشه حفاظتی قرار دارد هاي حفاظتی که شیشه نمرهعینک –ج 

  شوند باید هاي حفاظتی ساخته میبراي عینکشیشه و یا هر گونه ماده پالستیکی شفاف که 

  .در مقابل کاري که عینک به منظور آن کار اختصاص داده شده مقاومت کافی داشته باشد  –الف 

  .موج و یا هر گونه عیب دیگري باشد  –ترك  –عاري از حباب هوا  –ب 

وازي بوده و هیچگونه هاي حفاظتی باید ماي ، سطح داخلی و خارجی شیشههاي نمرهبغیر از شیشه

  . خمیدگی نداشته باشد 

   .مربوطه باشد HSEهاي عینک حفاظتی باید مطابق استاندارد و مورد تأیید واحد ابعاد شیشه

  .میلیمتر باشد  50اي باید الاقل هاي مدور غیر نمرههاي عینکقطر دایره شیشه

-جسام و ضربه اختصاص داده میهایی که منحصراً جهت حفاظت در مقابل خطر پرتاب ذرات اشیشه

  . نور سطح کار را داشته باشند % 80بایستی الاقل قدرت عبور  ،شوند

هاي عینک باید سبک و محکم بوده و کامالً روي صورت چسبیده باشند و در صورت لزوم مجهز زه

  .هاي جانبی گردند به حفاظ

هاي حفاظتی براي کارهاي برش ، پرچ کاري ، سنگ زدن و صیقل کردن هاي عینکمقاومت شیشه

  .برسد  HSE، کار با سنگ سمباده ، سنگ تراش و سایر کارهاي مشابه بایستی به تأیید واحد 
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کنند باید قابل هاي حفاظتی براي کارکنانی که در مقابل باد و یا گرد و غبار کار میقاب عینک

  .ورت فرد تطبیق نماید انعطاف بوده و کامالً با ص

کنند باید در مقابل حرارت استقامت هاي حفاظتی براي کارکنانی که با فلزات مذاب کار میعینک

  . شرکت انتخاب گردد  HSEداشته و نوع آنها با تشخیص و تأیید واحد 

  کنندسید ها و قلیاها کار میهاي حفاظتی براي کارکنانی که با مایعات خورنده از قبیل اعینک

باشند تا عینک ) مانند عینک اسکی ( در اطراف داخل زه مجهز به جنسی نرم و نسوز و قابل انعطاف باید

کامالً در اطراف چشم به صورت فرد چسبیده و مانع نفوذ ترشح مایعات مذکور از منافذ تهویه به داخل چشم 

  .گردد

  یا ناراحت کننده براي هاي حفاظتی براي کارکنانی که در مقابل دودهاي خطرناك عینک

کنند باید داراي قابی باشند که از طرف داخل مجهز به جنسی نرم و نسوز و قابل انعطاف میچشم ها کار 

  .بوده و کامالً روي صورت فرد چسبیده و هیچگونه منفذي نداشته باشند 

- جوشکاري میهاي حفاظتی کاله با ماسک جوشکاري براي کارکنانی که با استیلن یا برق عینک

باشند باید مجهز به هایی که داراي تششعات خیره کننده هستند مشغول کار میکنند و یا در مقابل کوره

باید به هاي آنها میجهت جذب تششعات مذکور بوده و تعیین نوع و اندازه شیشه) فیلتردار ( شیشه رنگی 

  .شرکت رسیده باشد  HSEتأیید واحد 

ظت صورت و چشم در مقابل ضربات خفیف و جرقه باید کامالً شـفاف و  هاي طلقی براي حفاماسک

  .نسوز و بدون عیب باشند به قسمی که مانع از دید فرد نشوند 
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  هاي طلقی براي حفاظت صورت و چشمماسک. 4شکل 

  : عینک حفاظتی که مورد استفاده قرار گرفته است قبل از آنکه به فرد دیگري داده شود باید 

  .ضدعفونی گردد  –الف 

  .هاي آن که غیر قابل ضدعفونی کردن است تعویض شوند کلیه قسمت –ب 

گیرند باید در جلد مخصوص هاي طلقی در موقعی که مورد استفاده قرار نمیها و ماسککلیه عینک

  .نگهداري شوند تا در اثر تماس با روغن و چربی و سایر مواد خراب نگردند 

  هاي هاي طلقی مرتباً باید مورد بازدید و کنترل قرار گیرند و قسمتکهاي حفاظتی و ماسعینک

.آسیب دیده آنها فوراً تعویض شوند 
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  شماره درجه بندي فیلترها .7جدول 

  فیلترهاي ماوراء بنفش  فیلتر جوشکاري
فیلتر هاي 

  مادون قرمز

  فیلترهاي آفتابی

  )نور خورشید(

  6کد عددي   5کد عددي  4عددي کد  3کد عددي  2کد عددي   شماره تیرگی

  شماره درجه بندي

2/1  2/1 -2  2/1 -3  2/1 -4  1/1 -5  1/1 -6  

¼  4/1 -2  4/1 -3  4/1 -4  4/1 -5  4/1 -6  

1/7  7/1 -3  7/1 -4  7/1 -5  7/1 -6  

2  2-3  2-4  2-5  2-6  

2/5    5/2 -3  5/2 -4  5/2 -5  5/2 -6  

3  3-3  3-4  1/3 -5  1/3 -6  

4  4-3  4-4  1/4 -5  1/4 -6  

4A          

5  5-3  5-4      

5A          

6          

6A    6 -4      

7          
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7A          

8      8-4      

9    9-4      

10    10-4      

11          

12          

13          

14          

15          

16          

  

  : کدهاي مورد استفاده در فیلترها به شرح زیر هستند

فیلتر هاي جوشکاري= بدون کد عددي –

بنفشفیلترهاي ماوراء =  2کد عددي –

فیلترهاي ماوراء بنفش با تشخیص خوب رنگ =  3کد عددي –

فیلترهاي مادون قرمز=  4کد عددي –

فیلترهاي آفتابی بدون خصوصیت جذب مادون قرمز =  5کد عددي –

آفتابی با خصوصیت جذب مادون قرمزفیلترهاي =  6کد عددي –
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شماره هاي تیرگی و توصیه هاي مورد نیاز در جوشکاري. 8جدول 
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  UVنحوه انتخاب و کاربردهاي ویژه فیلترهاي  .9جدول 

  نوع منبع انتشاري  کاربردها  تشخیص رنگ  شماره درجه بندي

2/1 -2  

امکان ضعف در 

تشخیص رنگ وجود 

  دارد

براي استفاده در برابر منابعی که داراي 

تابش فراوان ماوراء بنفش بوده و 

دخشندگی، عاملی با اهمیت به شمار 

  .نمی آید

المپ هاي جیوه اي فشار 

ضعیف همچون المپ هاي 

فلورسنت یا المپ هیی که با نور 

کار  UVنامرئی با خواص تابش 

می کنند یا المپ هایی با 

  کارکرد مشابه

1/4-2

امکان ضعف در 

تشخیص رنگ وجود 

  دارد

براي استفاده در برابر منابعی که داراي 

تابش فراوان ماوراء بنفش بوده و جذب 

معینی از تابش نور مرئی نیز مورد مقدار 

  نیاز می باشد

المپ هاي جیوه اي فشار 

ضعیف همچون المپ هاي 

  اکتینیک

  )ماوراء بنفش(

2/1 -3  

  

4/1 -3  

  

  

بدون تأثیر قابل توجه 

  در تشخیص رنگ

براي استفاده در برابر منابعی که داراي 

تابش فراوان ماوراء بنفش در طول موج 

بوده و  nm 313هاي کمتر از 

درخشندگی، عاملی با اهمیت با شمار 

  .نمی آید

و اغلب باند  UVCاین فیلترها، اشعه 

UVB را جذب می کنند.  

المپ هاي جیوه اي فشار 

ضعیف همچون المپهاي مورد 

استفاده براي گندزدایی و 

  میکروب کشی
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7/1 -3

2-3

3-2/5

بدون تأثیر قابل توجه 

  در تشخیص رنگ

براي استفاده در برابر منابعی که داراي 

تابش فراوان ماوراء بنفش در ناحیه طیف 

بوده و تضعیف تابش نور  UVمرئی و 

  مرئی مورد نیاز می باشد

المپ هاي جیوه اي فشار 

متوسط همچون المپ هاي 

  فتوشیمی

3-3  

  

4-3

المپ هاي جیوه اي فشار قوي و 

المپ هاي هالوژن همچون 

  خورشیديالمپ هاي 

5-3

المپ هاي جیوه اي خیلی فشار 

قوي و فشار قوي و المپ هاي 

زنون همچون المپ هاي 

  خورشیدي یا سیستم 

  المپ هاي پالسی

  

را با توجه به درجه حرارت منبع تابشی  IRنحوه انتخاب و خصوصیات ویژه فیلترهاي  10جدول شماره 

  : نشان می دهد
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  IRانتخاب و کاربردهاي ویژه فیلترهاي  .10جدول 

oCکاربرد ها بر حسب میانگین دماي منابع حرارتی   شماره درجه بندي

  1050  درجه حرارت کمتر یا برابر   2/1-4

  1070  درجه حرارت کمتر یا برابر   4/1-4

  1090  درجه حرارت کمتر یا برابر   7/1-4

  1110  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-2

  1140  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-2/5

  1210  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-3

  1290  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-4

  1390  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-5

  1500  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-6

  1650  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-7

  1800  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-8

  2000  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-9

  2150  درجه حرارت کمتر یا برابر 4-10
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   شنواییتجهیزات حفاظت از .1-10-3

  حفاظت از شنوایی

وازم زمانی که کنترل صدا از طریق کم کردن شدت آن و یا کم کردن زمان مواجهه میسر نباشد از ل

  .حفاظت شنوایی استفاده می شود

دهد که باید از وسایل حفـاظتی  که سیستم شنوایی را تحت تأثیر قرار می سر و صدا از عواملی است

  . گوش در مقابل این عامل فیزیکی استفاده نمود

  : هاي ایمنی استفاده شود کهزمانی باید از گوشی

سـاعته از کـار قـرار     8دسی بل و یا بیشتر براي یـک دوره زمـانی    85در معرض صداهایی با شدت –

  . بگیرد

  . ار دهنده وجود داشته باشدصداهاي آز–

  . صداهایی مانند انفجارهاي کوتاه به گوش برسد–

. هایی که عالئم استفاده از گوشی نصب گردیده است قرار گرفته باشید در محل–

تراز فشار صـوتی  . تراز فشار صوتی در بسیاري از فعالیت هاي ساختمانی از حد مجاز باالتر می باشد

.نشان داده شده است 5ختمانی در شکل در بعضی از فعالیت هاي سا

    :هاي حفاظتی بر دو نوعندگوشیاین : گوشی هاي حفاظتی

نـوعی کـه روي اللـه گـوش قـرار گرفتـه و مجموعـه          ):Ear Muff(هاي بیرون گوش یـا ایرمـاف   گوشی

  . کندساختمان گوش را بدون تماس مستقیم با آن محافظت می
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نـوعی کـه در داخـل گـوش و درون مجـراي گـوش       ): Ear Plug(هاي داخل گوشی یا ایر پـالگ  گوشی

نوعی از این گوشی ها نیز به  .کندخارجی قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبی مسدود می

   .نامیده می شوند (Chanal Cap)نام گوشی هاي درپوش مجراي شنوایی 

  

  ساختمانی تراز فشار صوتی در بعضی از فعالیت هاي. 5شکل 
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  انواع گوشی حفاظتی .6شکل 

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

باشد مشکالت بهداشتی کمتري گوشی ایر ماف بدلیل اینکه با قسمتهاي داخل گوش مرتبط نمی–

میکروبی دارد به این ترتیب که استفاده مشترك از ایر پالگ بین افراد، امکان انتقال عفونتهاي 

  . کند در حالی که این حالت در ایر ماف صادق نیستقارچی را از گوشی به گوش دیگر زیاد می

هاي محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد گوشی ایر پالگ امکان انتقال آلوده کننده–

.شودکند و عموماً باعث خارش میمی

  . ز گوشی ایر ماف استگوشی ایر پالگ سبکتر و مهمتر اینکه ارزانتر ا–

  حفاظ رو گوشی                                حفاظ تو گوشی                      درپوش مجراي گوش                       

              (Earmuff)                                    (Earplug)                                    (Chanal Cap)   
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هاي ایر ماف به لحاظ ویژگیهاي مثبت فراوان آن در مجموع با توجه به نکات ذکر شده استفاده از گوشی

. شودبیشتر توصیه می

شود که انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیکون بوده و براي هر فرد بطور مجزا ساخته می

  . موسوم است) Ear Mold(ی به گوشی قالبی پوشاند این نوع گوشداخل گوش را می

دسیبل باشد باید توأماً از گوشی ایر مـاف و گوشـی داخـل گـوش      110در صورتی که صدا بیش از 

  . استفاده شود

هایی استفاده کنند که میزان جذب صدا شود که افراد در معرض سر و صدا از گوشیتوصیه می

هاي دیگر جذب کمتر و در فرکانس) فرکانس مکالمه(هرتز  4000الی  500توسط آنها در فرکانسهاي 

تر مکالمات همکاران و مسئولین خود را بشنوند، ضمن اینکه کاهش قابل بیشتري داشته باشند تا راحت

  . اي در آلودگی صوتی فرکانسهاي دیگر داشته باشدمالحظه

  هاتجهیزات حفاظت از دست .1-10-4

  دستکشهاي حفاظتی 

دست انسان را . باشدحوادث 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 خطرات متعددي از جمله لبه

آشنایی با الزامات کند که جهت پیشگیري از این آسیبها و پرتوهاي رادیواکتیو در محیطهاي کاري تهدید می

. عمومی بکارگیري این تجهیزات حفاظتی و انواع دستکشهاي حفاظتی ضروري است
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  انواع دستکش حفاظتی .7شکل 

  الزامات عمومی 

تـا روي  (که بایستی مورد حفاظت قرار گیرند، به سـاق کوتـاه    دست هااز  نواحیها از نظر دستکش

همچنـین بسـته بـه میـزان     . شـوند تقسیم مـی ) تا روي آرنج(و ساق بلند ) تا روي ساعد(، ساق متوسط )مچ

در . شـوند قابلیت تحرك مورد نیاز انگشتان به انواع پنچ انگشتی، دو انگشتی و تک انگشتی دسته بندي مـی 

تکشها بویژه دستکشهاي حفاظتی در برابر حـرارت و برخـی مـواد شـیمیایی، از آسـترهاي      برخی از انواع دس

  .  شودکتانی در جدار داخلی دستکش استفاده می

توان از عالیم مشخصه ثبت شـده بـر   هاي حفاظتی جهت فعالیتهاي مختلف میدر انتخاب دستکش

   :روي دستکش جهت مصارف گوناگون به شرح جدول زیر استفاده کرد

  



  وسایل حفاظت فردي

ProjectDepartmentCompany
OO020  IGEDC

دستکشهاي چرمی، الستیکی ضخیم، کاموایی، اشبالتی، کف اشبالت پشت برزنتی و برزنتی 

بسته به میزان قابلیت . شودمتداولترین دستکشهاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی محسوب می

همچنین شدت صدمات احتمالی، جنس و قطر دستکش مناسب تعیین 

هاي فوالدي است که براي هاي زره دار نوعی دستکش با شبکه فلزي بافته شده از سیم

  . گیردهاي تیز از جمله چاقو و یا کاترهاي صنعتی مورد استفاده قرار می
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  : دستکشهاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی

دستکشهاي چرمی، الستیکی ضخیم، کاموایی، اشبالتی، کف اشبالت پشت برزنتی و برزنتی 

متداولترین دستکشهاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی محسوب می

همچنین شدت صدمات احتمالی، جنس و قطر دستکش مناسب تعیین  تحرك مورد نیاز انگشتان و

هاي زره دار نوعی دستکش با شبکه فلزي بافته شده از سیم

هاي تیز از جمله چاقو و یا کاترهاي صنعتی مورد استفاده قرار میحفاظت دست در برابر لبه

  برابر مواد شیمیاییدستکشهاي حفاظت در 
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  انواع دستکشها

دستکشهاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی

دستکشهاي چرمی، الستیکی ضخیم، کاموایی، اشبالتی، کف اشبالت پشت برزنتی و برزنتی –

متداولترین دستکشهاي حفاظت در برابر ضربات مکانیکی محسوب می

تحرك مورد نیاز انگشتان و

  . گرددمی

هاي زره دار نوعی دستکش با شبکه فلزي بافته شده از سیمدستکش–

حفاظت دست در برابر لبه

دستکشهاي حفاظت در 
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  ، )PVC(از جنس الستیک طبیعی یا ترکیبات پلیمري نظیر پلی وینیل کلراید   این دستکشها عموماً

- می )Butyl(و بوتیل ) Neoprene(، نئوپرن )Viton(، وایتون )Nitrile(، نیتریل )PVA(پلی وینیل الکل 

   :باشدمختلف بر اساس جدول زیر می کاربرد این دستکشها در حفاظت در برابر مواد شیمیایی. باشند

  دستکشهاي حفاظت در برابر حرارت 

  . هاي مقاوم در برابر سرما تقسیم میشودهاي مقاوم در برابر گرما و دستکشاین دستکشها به دو نوع دستکش

جنس دستکشهاي مقـاوم در برابـر حـرارت معمـوالً از جـنس چـرم، پارچـه پوشـش داده شـده بـا           –

شیشه، پنبه نسوز، آرامیـد، پشـت اشـبالت، کـف پشـم شیشـه پشـت آلومینـایزد،         آلومینیوم، پشم 

هـاي کـف فورتامیـد پشـت آلومینـایزد و      هاي کف فـورتکس پشـت آلومینـایزد، دسـتکش    دستکش

  . باشندهاي تمام فورتامید میدستکش

. باشندجنس دستکشهاي مقاوم در برابر سرما معموالً از جنس شیشه و آرامید می–
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  مختلف تقسیم بندي دستکش ها در حفاظت در برابر مواد شیمیایی. 11 جدول

نوع ماده 

  شیمیایی
  نئوپرن

الستیک 

  طبیعی
  نیتریل

وینیل پلی

  کلراید
  واتیون  بوتیل

وینیل پلی

  الکل

  متوسط  متوسط  کتونها
پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود
  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

  اسیدها
بسیار 

  خوب
  متوسط  بسیار خوب

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

  بازها
بسیار 

  خوب
  بسیار خوب  بسیار خوب

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

  الکلها
بسیار 

  خوب
  بسیار خوب  متوسط

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

  متوسط  استاتها
پیشنهاد 

  نمیشود
  متوسط

پیشنهاد 

  نمیشود
  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود
  بسیار خوب

روغنها و 

  گریسها
  متوسط

پیشنهاد 

  نمیشود
  متوسط  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

مشتقات 

  نفتی
  متوسط

پیشنهاد 

  نمیشود
  متوسط  بسیار خوب

پیشنهاد 

  نمیشود

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

حاللهاي 

  آروماتیک

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود
  متوسط

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

حاللهاي 

  کلردار

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود
  متوسط

پیشنهاد 

  نمیشود

پیشنهاد 

  نمیشود

بسیار 

  خوب
  بسیار خوب

  

هاي هاي فوالدي هستند که براي حفاظت دست در برابر لبهشده از سیم دار نوعی دستکش با شبکه فلزي بافتههاي زرهدستکش* 

   .گیرندتیز از جمله چاقو و یا کاترهاي صنعتی مورد استفاده قرار می
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  دستکشهاي حفاظت در برابر حرارت .8شکل 

  دستکشهاي حفاظت در برابر الکتریسیته

شده و میزان مقاومت الکتریکی آنها به این دستکشها از جنس الستیک یا مواد پلیمري خاصی تهیه 

  . باشندتناسب ولتاژ متغیر می

  

  

  

  

  دستکشهاي حفاظت در برابر الکتریسیته. 9شکل 
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  دستکشهاي حفاظت در برابر ارتعاش

توانند جنسـهاي  این دستکشها بر حسب فرکانس ارتعاشی ناشی از ابزارهاي دستی مولد ارتعاش می

) Sorbothane(و سوربوتان ) جهت جذب ارتعاشهاي با فرکانس باال(یک مختلفی همچون چرم ضخیم و الست

  جهت جذب ارتعـاش در فرکانسـهاي   ) (Poron(و پورون ) Hz 1400-5جهت جذب ارتعاش در فرکانسهاي (

Hz 5000-5 (انتخاب شوند .  

  

  

  

  دستکشهاي حفاظت در برابر ارتعاش. 10شکل 

   رادیواکتیودستکشهاي حفاظت در برابر پرتوهاي 

این دستکشها بایستی حداقل تا نصف . شوندهایی با الیه سربی ساخته میاین دستکشها از پارچه

میلیمتر  55/0بازوها را پوشانده و قدرت حفاظتی حداقل برابر با قدرت حفاظتی ورق سربی به ضخامت 

عالوه بر حفاظت دستها،  ضمن اینکه با توجه به جرم حجمی باالي سرب طوري تهیه شده باشند که. باشد

. سبک و نرم نیز باشند
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  آستینهاي حفاظتی

از آستینهاي   ساعد و بازوها نیز در معرض مخاطره قرار داشته باشند، در شرایطی که عالوه بر دستها، 

این آستینها ممکن است با دستکش و یا بدون آن استفاده شده و جنس آنها . شودحفاظتی استفاده می

  . باشدنس دستکش میمعموالً از ج

  

  

  

  آستینهاي حفاظتی. 11شکل 

هاي تیز اي که داراي لبهبراي پیشگیري از خطر بلند کردن ورقهاي فلزي و جامهاي شیشه. 1تذکر

. هاي مکنده استفاده گرددو برنده هستند، بایستی از الستیک

هاي تیز و همچنین قـرار دادن و برداشـتن   هاي آهن با لبهبه منظور حرکت دادن ورقه-2تذکر

) مگنـت (قطعات در زیر سنبه دستگاههاي پرس و برش بایستی از انبرهاي مجهز به آهـن ربـا   

  . استفاده نمود
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  تجهیزات حفاظت از پا  .1-10-5

   هاي ایمنیکفش

هانی هاي پا در اثر سقوط ناگعمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیطهاي صنعتی، له شدن پنجه

- ها و یا برخورد جلوي کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن پنجه پا میاجسام سنگین بر روي پنجه

بنابراین براي حفاظت پا در برابر این صدمات کفشهاي ایمنی در نظر گرفته شده است که در قسمت . باشد

ماده قابل انعطاف مثل پلی  هاي محافظ فوالدي استفاده شده و کفه کفش را از یکجلویی آنها از پنجه

 PVCیا ) عایق برق(تواند از جنس چرم قسمت پنجه کفش به تناسب شغل افراد می. سازندمی) PU(اورتان 

. نیز باشد) عایق شیمیایی(

کفش هاي ایمنی به طیف وسیعی از کفشهاي حفاظتی با شکل ، جنس وطرح مختلف اطالق می 

برابر انواع مختلفی از خطرات فیزیکی وشیمیایی ، بیولویکی ومکانیکی شوند که وظیفه آنها محافظت ازپا در 

از . جنش کفشهاي ایمنی می تواند از چرم ، الستیک ، الستیک مصنوعی ، پالستیک  وغیره باشد.می باشد 

نجایی که بین قسمتهاي مختلف پا، انگشتان آسیب پذیرتر از بقیه جاها هستند به همین دلیل دربعضی از آ

از کفش هاي ایمنی پنجه فوالدي استفاده می شود که براي راحتی  "هاي صنعتی ومیتوان گفت اکثرامحیط 

ارد هاي دنابیشتر کارکنان الزم است که پنجه هاي فوالدي حفاظتی تا حدامکان کم ضخامت ومطابق است

  .باشدANSI Z41.1پنجه هاي فوالدي کفش هاي ایمنی مطابق با آزمایش 

نانی که با برق سر و کار دارند یا در محل کارشان احتمال ایجاد جرقـه وجـود   کفشهاي ایمنی کارک

قسمتهاي مختلف یک نمونه کفش ایمنـی در شـکل زیـر نشـان داده     . دارد باید فاقد هر نوع میخ فلزي باشد

   :شده است
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  اجزاء تشکیل دهنده کفش ایمنی .12شکل 

استاندارد هاي اخیر کفشهاي ایمنی پنجه فوالدي رابراساس قدرت تحمل باراسـتاتیکی وضـربه بـه سـه      

خالصـه   12تقسیم بندي مینماید که تقسیم بندي فوق در جـدول شـماره    75و 30،50گروه با شماره هاي 

  :شده است

  

  ضربه استاتیکی و تقسیم بندي کفشهاي ایمنی براساس قدرت تحمل بار. 12دول شمارهج

  )اینچ(فضاي بازسرپنجه  )پوند(بارضربه اي  )پوند(بارثابت  گروه

75  2500  75  2/1  

50  1700  50  2/1  

30  1000  30  2/1  
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ایمنـی بایـد داراي برچسـب مشـخص      کفشـهاي ANSI الزم به ذکر است که براساس استانداردهاي

  :استدهنده اطالعات زیر  سب ها نشاناطالعات موجود در این برچ .ه باشندکنند

  جنسیت فرداستفاده کننده–

  سال انجام تست–

 قرارگیرد که بترتیب نشان 75و 30،50در کالسهاي  تتست فشردگی که ممکن است حفاظ–

     .راستاي پنجه به پاشنه کفش صورت میگیرد تست فشردگی در. پوند است 75و 30،50دهنده 

ممکـن اسـت کفـش در    مقاومت دربرابر ضربه از طریق سقوط وزنـه بـرروي پنجـه کفـش کـه      –

پوند است، تسـت   2000یا  1000،1500قرارگیرد که بترتیب نشاندهنده 75و 30،50کالسهاي 

  .فوتی انجام می گیرد 4سقوط از یک ارتفاع 

  )75و 30،50کالسهاي ( حفاظت ازروي پا –

PRوراخ شدنسکفش دربرابر  تختمقاومت –

  CPمقاومت دربرابر الکتریسیته–

SDالکتریسیته ساکن توانایی رسانایی دربرابر–

EDتوانایی رسانایی دربرابر الکتریسیته –
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مفاهیم موجود برجسب حفاظهاي کفش. 13جدول

  سطراول

  فشردگی ضربه و يدرجه بند جنسیت و

M:مونث  

F:مذکر  

  پوند.فوت :75-1

  پوند.فوت : 50-1

  پوند.فوت : 30-1

75-C:2500پوند  

50-C:1750پوند  

30-C:1000پوند  

  سطردوم

  ازروي پا حفاظت

  :رسانایی

کفـش اختصاصـی   -رساناي الکتریسیته ساکن به زمین براي پیشگیري ازایجـاد جرقـه  : 1نوع

  کارکنان خطوط برق فشار قوي

  خطر مربوطه به تماس با بخشهاي الکتریکی را کاهش میدهد: خطرالکتریکی

PR:داراي تخت مقاوم در برابر سوراخ شدن  

SD:ز حـد آنهـا   یسیته ساکن بـه زمـین از تجمـع بـیش ا    ترازطریق رسانایی بار الک: 2و1نوع

  .جلوگیري کرده وهمزمان با آن مقاومت باالیی دربرابر جریان برق از خود نشان می دهد

  

بعضی از فاکتورهاي دیگر به انواع مختلفی  حفاظهاي پا براساس شکل، ناحیه مورد حفاظت، جنس و

:ازتقسیم بندي می شوند که مهمتریت آنها عبارتند 

  هاي ایمنی چکمه

در شرایطی که خطر ریزش و یا تماس پا با مواد شیمیایی وجود داشته و یا پاها در تماس مداوم با 

در صورتیکه این شرایط با خطر سقوط . شودهاي ایمنی استفاده میآب یا مواد شوینده باشند، از چکمه
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با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن پنجه پا  ها و یا برخورد جلوي کفشناگهانی اجسام سنگین بر روي پنجه

  . هاي ایمنی مجهز به پنجه فوالدي بایستی استفاده گرددتوأم باشد از چکمه

  گترهاي حفاظتی

از این تجهیزات براي محافظت ساق پا از پاشش مواد شیمیایی، ریزش مواد مذاب در فعالیتهاي 

ناشی از عملیات جوشکاري و سنگ زنی به داخل کفش هاي ذوب فلزات و یا ممانعت از وارد شدن پلیسه

: هایی از گترهاي حفاظتی در شکل زیر نشان داده شده استنمونه. شودایمنی استفاده می

  

  

  

  

  

  

  

  گترهاي حفاظت .13شکل 
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  تجهیزات حفاظت از بدن .1-10-6

  لباسهاي حفاظتی 

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

لباسکار کارکنان داراي خصوصیات ذیل بوده و مطابق مقررات ذیل . مناسب محل کار در سر کار حاضر شوند

  .گیرنددر اختیار کارکنان قرار می

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

و نوع یکسره و از جـنس الیـاف   ) دو تکه(ساده ترین شکل لباس کار در دو فرم ظاهري بلوز و شلوار . کندمی

. شودطبیعی و یا درصدي الیاف طبیعی و مصنوعی و در مواردي تماماً از الیاف شیمیایی و صنعتی تولید می

البسـه  . تـی آن آسـانتر اسـت   تر باشد، تبادل حراربدیهی است هر چه الیاف بکار رفته شده در پارچه طبیعی

تـوان لبـاس عـایق سـرما و رطوبـت مخصـوص       اختصاصی در مشاغل ویژه و نیز فصول سرد که از جمله می

لباس حفـاظتی  . را نام برد PVCهاي لباس نسوز مخصوص کوره و لباس ضد حریق از جنس پارچه سردخانه،

دهد، ساخته اشعه مادون قرمز را برگشت می %90در برابر گرما از الیاف مخصوصی با پوشش آلومینیوم که تا 

.شودها و فرآیندهاي حرارتی استفاده میشده و به منظور کار در مجاورت کوره
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  خصوصیات کلی لباس کار

  : خصوصیات لباس کار ایمن عبارت است از

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

آالت مشغول کار هستند باید از کنند و یا در جوار ماشینمیکارکنانی که با ماشین کار .2

آویزان نمودن زنجیر . لباس کاري استفاده کنند که هیچ قسمت آن باز یا پاره نباشد

. ممنوع است  ساعت، کلید و نظایر آنها روي لباس کار اکیداً
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آفتاب (ري در محل کار که احتمال خطر انفجار و یا حریق باشد استفاده از یقه نورگی.3

اند و همچنین همراه و زه و دسته عینک که از انواع سلونوئید ساخته شده) گردان

. داشتن سایر مواد قابل اشتعال براي کارکنان مربوطه اکیداً ممنوع است

در صورتیکه انجام کاري ایجاب نماید که کارکنان آستین لباس کار خود را مستمراً باال .4

. آستین کوتاه استفاده نمایندبزنند بایستی از لباس کار 

کارکنانی که در محیطهاي آلوده به گرد و غبار، مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مسموم .5

را در بر ) دوبل شلوار(دار دار و یا لبهکننده بکار اشتغال دارند، نباید لباسهاي جیب

باس باقی داشته باشند، چون ممکن است گرد و غبار و مواد مزبور در چین و لبه ل

. بمانند

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

کنند در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادي که با آنها کار می

. باشد

لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حریق بایستی شامل کاله، دستکش و کفش .7

. بصورت یک تکه و سر هم باشد

کننـد بایـد بصـورت یکپارچـه و     لباس کارکنانی که با مواد اسیدي و رادیواکتیو کار می.8

بدون منفذ همراه با کاله مخصوص، کفش و دستکش از جنس خاص و غیر قابـل نفـوذ   

. باشد
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  حفاظت کامل بدن هنگام کار با قیر مذاب. 14شکل 

  

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

با رنگ مصوب ) جهت مناطق سرد سیر(و یا آستري پشمی ) جهت مناطق معتدل(

. تهیه شود
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آغشته شود باید فوراً لباس خود را شسته  مواد نفتی یا شیمیایی خطرناكه کارکنانی که لباسشان ب: 1تذکر 

هیچ یک از . هاي مناسب بشویندو یا تعویض نموده و آن قسمت از بدن را نیز که در تماس بوده با شوینده

کارکنان حق ندارند با لباس آغشته به مواد نفتی و یا مواد شیمیایی به آتش، شعله و دیگر منابع حرارتی 

  . دك و غیره روشن نمایندنزدیک شوند و یا کبریت و فن

خراب شدن و یا آلودگی بمواد نفتی یا شیمیایی خطرناك لباس کار باید براي  در صورت پارگی، : 2تذکر 

  . تمیز شدن آن اقدام نمایید و در صورت نیاز به تعویض به سرپرست مربوط ارائه شود

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

  . نماید

  جنس لباس کار 

جنس پارچه با توجه به شرایط کار و لزوم ظاهر لباس از نظر مقاومت در مقابل .1

پلی % 30پنبه و % 70چروکیدگی و نیز عدم تولید الکتریسیته ساکن از مخلوط حدود 

و با توجه به شرایط اقلیمی و فصول مختلف  gr/m2 420تا  gr/m2 320استر و با وزن 

در شرایطی که احتمال سوختن لباس کار در اثر ریختن پلیسه و یا . در نظر گرفته شود

، جنس لباس کار )مانند لباس کار جوشکاري(تحت تأثیر حرارت زیاد وجود دارد 

  . پنبه باشد% 90بایستی 

و نـخ  ) تار و یک پـود  2(راه با تراکم باال  به منظور استحکام بیشتر از پارچه با بافت کج.2

. استفاده گردد) Ring(چهل دوال از نوع رینگ 
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به منظور دوام بیشتر رنگ و پیشگیري از رنگ دادن پارچه پس از شستشو و همچنـین  .3

در رنگرزي پارچـه اسـتفاده   ) Reactive(جلوگیري از آب رفتن پارچه از رنگهاي راکتیو 

. شود

با انتخاب پارچه مرغوب و اعالء، بکار بردن دوخت محکم و نیز چرخکاري دوبله درزهـا،  .4

. لباس کار بادوام تولید گردد

هـاي  با استفاده از الگوي مناسب، باید لباس کار شکیل و خوش دوخت بوده و در اندازه.5

  .استاندارد تهیه شود

  طرح و رنگ لباسکار کارکنان

البسه و تجهیزات حفاظت فردي شرکت ملی گاز ایران بـا کـد    دستورالعمل کاربرد براسـاس  

IN-S-104(0)-85 ، طرح و رنگ لباس کار کارکنان شرکت بر حسب نوع سمت و کار در واحدهاي مختلف به

  : باشدمی 14هاي الزم از نظر ایمنی به شرح جدول منظور شناسایی و کنترل
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                              رنگ لباسکار طرح و .14جدول 

  رنگ لباس کار نوع و   نام سمت و موقعیت  ردیف

1  
مدیران، رئیس و معاون مجتمع، 

  رؤسا و معاونین بالفصل

، شلوار )ايترجیحاً سرمه(سه تکه شامل کاپشن 

  به رنگ طوسی، پیراهن به رنگ طوسی روشن

رئیس و معاون ایمنی و آتش نشـانی،    2

افسـران آتـش   رئیس و سرپرسـتان و  

  نشانی

اي و اي، شــلوار بــه رنــگ ســرمهکاپشــن ســرمه

  پیراهن به رنگ سفید

  رئیس و سرپرست و کارکنان ایمنی   3
بـا رنـگ زمینـه    ) کاپشن و شلوار(لباس دو تکه 

  آبی و یقه سرآستین و زیپ کاپشن به رنگ زرد

  سایر کارکنان ایمنی و آتش نشانی   4
آبـی و یقـه و ســر   ) بیلـر سـوت  (لبـاس یکسـره   

  آستینی و زیپ به رنگ قرمز 

رؤســاء، سرپرســتان و نوبتکــاران ارشــد   5

  واحدهاي بهره برداري 

  با رنگ طوسی ) کاپشن و شلوار(لباس دو تکه 

  به رنگ طوسی ) بیلر سوت(لباس کار یکسره   سایر کارکنان بهره برداري   6

ــان    7 ــتان و مهندسـ ــاء، سرپرسـ بـا رنـگ زمینـه    ) کاپشن و شلوار(لباس دو تکه رؤسـ
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  سبز تیره  تعمیرات 

  به رنگ سبز تیره ) بیلر سوت(لباس یکسره   سایر کارکنان تعمیرات  8

ــاي    9 ــی در کارگاهه ــان تعمیرات کارکن

تعمیرات و در ارتبـاط بـا ماشـینهاي    

  تراش و سایر تجهیزات دوار

  رنگ سبزروپوش و شلوار با 

10  
رؤساء، سرپرستان و مهندسین 

  خدمات فنی

بـا رنـگ زمینـه    ) کاپشن و شلوار(لباس دو تکه 

  آبی و یقه سرآستین و زیپ کاپشن سفید 

  به رنگ سفید ) بیلرسوت(لباسکار یکسره   کارکنان اداره بازرسی فنی   11

  روپوش با رنگ سفید   کارکنان آزمایشگاه  12

  انبارهاکارکنان تدارکات و   13

به رنگ زمینـه  ) کاپشن و شلوار(لباسکار دو تکه 

آبی و یقه و سرآستینی و زیپ کاپشن بـه رنـگ   

  طوسی 

کارکنان خـانم کـه بنـا بـه ضـرورت        14

شــغلی در واحــدهاي عملیــاتی تــردد 

  نمایندمی

لباسکار شامل مانتو و شلوار و مقنعه به رنگهـاي  

قید شده در این دستورالعمل با توجه بـه واحـد   

  مربوطه 
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  کلیه نفرات عملیاتی پیمانکار  15

آبی رنـگ آرم و نـام   ) بیلرسوت(لباسکار یکسره 

شرکت پیمانکار بایستی در پشت لباس کار حک 

  شده باشد

  پرسنل ایمنی پیمانکار   16

یکسره آبی، از جلیقه به رنگ قرمـز کـه   لباسکار 

در پشت و روي آن عبارت ایمنـی نوشـته شـده    

  باشد و همچنین از بازوبند ایمنی استفاده نمایند

MCپیمانکاران مدیریت یا   17

سـفید رنـگ کـه در    ) بیلرسوت(لباسکار یکسره 

پشت لباس آرم و نام شرکت حـک شـده باشـد    

  استفاده نمایند

  مشاوران طرحکلیه پرسنل   18

سـفید رنـگ کـه در    ) بیلرسوت(لباسکار یکسره 

پشت آن آرم و نـام شـرکت حـک شـده باشـد،      

  استفاده نمایند

  

  پیش بندهاي حفاظتی

جنس پیش بند با توجه به شرایط استفاده از . باشندپیش بند از جمله تجهیزات حفاظت از بدن می

، سربی )جهت پیشگیري از ریزش پلیسه جوشکاري(، چرمی )پیشگیري از ریزش آب(آن جنس نایلونی 
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  وانتخاب ) جهت حفاظت از مواد شیمیایی(، پلی وینیل کلراید )جهت حفاظت در برابر پرتوهاي رادیو اکتیو(

  . شودمی

   :د رعایت مقررات ایمنی زیر ضروري استدر استفاده از پیش بن

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

. باشدمجاورت آنها ممنوع می

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

باید پیش بندهاي مذکور دو تکه باشد بطوري که پایین تنه از قسمت باالتنه مجزا بوده و بطوري بسته 

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

. خطري متوجه کارگر نگردد

کنند بایستی تمام پیش بند مخصوص کارگرانی که در مقابل شعله و یا آتشهاي بدون حفاظ کار می.3

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

کنند بایستی از اسیدها و مواد قلیایی سوزاننده کار میپیش بند کارگرانی که با مایعات خورنده مثل .4

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

. سینه را بپوشاند

در فعالیتهاي حرارتی همچون جوشکاري و ذوب فلزات بر حسب مورد بایستی از پیش بند، گتر،  .5

 .بند و سربند چرمی استفاده گرددآستین، رو

  )High Visibility Clothing(لباسهاي با قابلیت دید باال 
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این گونه لباسها به منظور پیشگیري از حوادث ناشی از ضربه و برخورد و به صورت ژاکت، بلوز شلوار 

رویت فرد را در هاي مختلف ساخته شده و امکان با توجه به نوع محل کاربرد، به رنگهاي براق و از جنس

  . کنندشرایط مختلف آب و هوایی و ساعات مختلف شبانه روز فراهم می

در انتخاب این لباسها عالوه بر ارزیابی ریسکهاي ضربه و برخورد، الزم است مواردي نظیر شرایط 

  .دوشنایی نیز مورد توجه قرار گیرو ر... ) آفتاب، مه، باران، برف و (کاري گرم یا سرد، وضعیت هوا 

 رانندگان لیفتراك و جرثقیل، کارگران حاشیه جاده و خطوط لوله و نیز کارکنانی که مسئول واکنش

  .        در شرایط اضطراري هستند، از جمله کسانی هستند که به این لباسها نیاز دارند

توان به دسته بندي هاي مختلفی براي این لباسها ارائه شده است، از آن جمله میدسته بندي

  : اشاره نمود AS4602استاندارد استرالیایی 

  کالسD

Non(شود و از مواد فلورسنت یا سایر مواد غیر منعکس کننده تنها براي کار روزانه در فضاي باز استفاده می

– Retro reflective material (شودتهیه می .  

  

  کالسN
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اي روي زمینـه  )Retro reflective material(شود و از مواد مـنعکس کننـد   تنها براي کار شبانه استفاده می

  . شودمعمولی تهیه می

  

  

  

  

  

  لباسهاي با قابلیت دید باال .15شکل 

  کالسD/N
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  . شودشود و از ترکیب مواد فلورسنت و منعکس کننده تهیه میبراي کار روزانه و شبانه استفاده می

  

  لباسهاي با قابلیت دید باال .16شکل 

این لباسها نیز همانند سایر تجهیزات حفاظت فردي باید مطابق با راهنماییهاي تولید کننده، انبار شوند و به 

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

  تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی .1-10-7

بنا به ) Respiratory Protection Masks(تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی یا ماسکهاي تنفسی 

اند تا از استنشاق هواي آلوده تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده

  به وسیله ها از هواي استنشاقی و هم ماسکها این حفاظت را هم بوسیله گرفتن آالینده. جلوگیري نماید

این پاراگراف از کارفرمایان   1926- 103 .کنندهوا رسانی از طریق یک منبع هواي قابل استنشاق تأمین می

این مالحظات شامل فراهم کردن . میخواهد تا بدرستی روش استفاده از ماسک را بدانند و بکار گیرند

اي خطرناك و اطمینان از نحوه شرایطی مانند نشت قسمت دهانی، ممانعت از برداشتن ماسک در محیطه

  . باشدکارکردن درست ماسک می
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  حفاظت از قسمت دهانی 

هایی که بیش از حد با صورت فیت هستند استفاده شود؛ کارفرمایان نباید اجازه دهند تا ماسک–

  :بویژه براي افرادي که شرایط زیر را دارند

  موي صورت که بین قطعه صورت و صورت قرار میگیرد. 1

  .قطعه صورتی بوجود آورد -شرایطی که اختاللی در عملکرد دریچه تصفیه و صورت هر. 2

اگر فردي از عینک استفاده میکند باید اطمینان حاصل نمود که اختاللی در عملکرد قطعه صورتی –

  .ایجاد نکند

براي ماسکهایی که بشدت با صورت فیت هستند کارفرما بایستی اطمینان حاصل نماید که کاربر –

  . فیت بودن را انجام داده باشد تست

  

  

  

  فیلتر ماسک تنفسی. 17شکل 

  اثربخشی ماسک

  .بایستی مراقبت الزم از شرایط کاري و میزان مواجهه کارگران صورت گیرد–
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  :کنندجهت موارد زیر ترك میرا نواحی مواجهه کارگران کارفرمایان بایستی مطمئن شوند که –

  مخصوص صورت در ماسک جهت پیشگیري از التهاب پوست و صورت هشست و شوي صورت و قطع. 1

  در صورت شناسایی نشت گاز به داخل، تغییراتی در مقاومت تنفسی و نشت در قطعه صورت. 2

  تعویض ماسک یا فیلتر یا کارتریج آن. 3

در صورت شناسایی نشت گاز به داخل، تغییراتی در مقاومت تنفسی و نشت در قطعه صورت، –

  .بایستی ماسک را تعویض یا تعمیر نماید کارفرما

  :براي تمام این جوها کارفرما بایستی نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل نماید. IDLH روش کار براي جو

  .باشند تعدادي از کارگران در خارج از محدوده این جو قرار گرفته–

دارد و تعدادي از کارگران نیز ارتباط دیداري، شنیداري و با عالمت بین کارگران در این جو وجود –

  .انددر خارج از این جو قرار گرفته

اند به اندازه کافی آموزش دیده و مجهز هستند تا کارگرانی که در خارج از این محدوده قرار گرفته–

  .بتوانند اقدام فوري را انجام دهند

.هستند اینکه کارفرما نسبت به ورود کارگران به محدوده جو براي اقدام فوري آگاه–

  : د اطمینان حاصل نمایدیکارفرما با. روش کار براي سیستم اطفاء حریق داخلی

  حداقل دو کارگر در این هوا قرار دارند و با هم ارتباط دیداري و شنیداري دارند–

  حداقل دو کارگر در خارج از این هوا قرار دارند–

  ق را میدانندیهمه کارگران طریقه استفاده از سیستم اطفاء حر–
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رایط را براي حفظ، نگهداري و تعمیر ماسکها فراهم شکارفرمایان بایستی . حفاظت و نگهداري از ماسک

  :آورند

نگهداري و ضدعفونی کرده و در  ،کارفرمایان بایستی ماسکها را بطور منظم تمیز :تمیز و ضدعفونی کردن

  :ماسکها بایستی در موارد زیر تمیز شوند. اختیار کارگران قرار دهند

  شود ماسکی که منحصراً توسط یک نفر استفاده میشود، بایستی بطور مداوم تمیز و ضدعفونی–

ند نفر استفاده میشود، بایستی بطور مداوم قبل از استفاده نفر بعد، تمیز و چماسکی که توسط –

  شود ضدعفونی

تمیز و ماسکی که براي مواقع اضطراري درنظر گرفته شده است بایستی بعد از هرگونه استفاده –

  شود  ضدعفونی

ماسکهایی که براي تست فیت بودن و آموزش استفاده میشود، بایستی بعد از هر بار استفاده تمیز و –

  شود ضدعفونی

  :کارفرما بایستی اطمینان حاصل نماید که ماسکها طبق شرایط زیر نگهداري میشوند

ر خورشید، دماي باال، رطوبت تمام ماسکها بایستی جهت محافظت در برابر آسیب، آلودگی، غبار، نو–

  .باال و مواد شیمیایی و جلوگیري از تغییر شکل آنها، بخوبی نگهداري شوند

  یماسکهاي اضطراري بایست

  .در دسترس و نزدیک محیط کار نگهداي شوند. 1

  .در شرایط و پوششهایی که نشاندهنده استفاده در مواقع ضروري باشد، نگهداري شوند. 2
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  .باشدطبق دستورالعمل کارخانه تولیدکننده نگهداري آنها  .3

  بازرسی

کارفرمایان بایستی اطمینان حاصل نمایند که تمام ماسکها طبق شـرایط زیـر مـورد ارزیـابی قـرار      –

  :گیرند

تمام ماسکهایی که در شرایط عادي مورد استفاده قرار میگیرند، باید قبل از هرگونـه اسـتفاده مـورد    . 1

  بازرسی قرار گیرند

اند، باید حـداقل بـه صـورت ماهانـه و طبـق      کهایی که براي مواقع اضطراري در نظر گرفته شدهماس. 2

  .دستورالعمل کارخانه تولیدکننده آنها مورد بازرسی قرار گیرند

  :کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که بازرسی شامل موارد زیر باشد–

  تست عملکرد، سختی و اتصاالت. 1

  قسمتها براي قابلیت انعطاف و عالئم تغییر شکلتست االستیسیته . 2

عالوه بر این موارد سیلندرهاي هوا و اکسیژن بایستی همواره پر باشند و مواقعی که فشار آنها به –

  .میزان اعالم شده از طرف کارخانه رسید دوباره شارژ شوند% 90

  :براي ماسکهاي اضطراري بایستی اطمینان حاصل نمود–

ها و شماره سریال شناسایی ماسک بازرسی شده زرسی و فرد بازرسی کننده و یافتهداراي تاریخ با. 1

  .باشد
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باید اطالعاتی در مورد ماسک روي برچسب در بخش نگهداري در دسترس باشد که ممکن است . 2

  . همراه ماسک یا در گزارشات بازرسی ماسک یا بصورت فایلهاي الکترونیک نگهداري شوند

  : ان بایستی ماسکها را طبق دستورالعمل زیر مورد تعمیرات قرار گیرندکارفرمای :تعمیرات

 NIOSH مطابق مقرراتاند و  تعمیرات بایستی تنها توسط افرادي که براي اینکار آموزش دیده–

  . صورت گیرد

  . تعمیرات بایستی طبق پیشنهادات کارخانه سازنده و به همان نوع و میزان مورد نظر انجام شود–

ها بایستی طبق دستور کارخانه و توسط نیروي  کننده ها و تنظیم ه کردن دریچهکم و اضاف–

  . آموزش دیده صورت گیرد

کارفرمایان باید اطالعاتی را مبنی بر ارزیابی پزشکی و تست فیت و ارزیابی برنامه  :نگهداري گزارشات

هاي مربوط به ماسک وانند در برنامهتواند به کارگران کمک نماید تا بهتر بتاین اطالعات می. نگهداري نمایند

  . تهیه نمایند OSHAمشارکت و در اجراي مناسب برنامه کمک کنند و گزارشی را جهت برآوردن ملزومات 

  .هاي پزشکی باید نگهداري و در دسترس قرار گیرندگزارشات ارزیابی :ارزیابی پزشکی

  تست فیت بودن 

  : کارفرمایان باید گزارشاتی را مبنی بر تست کمی و کیفی شامل موارد زیر را فراهم آورد–

  نام و کد شناسایی کارگر تحت تست. 1

  نوع تست. 2
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  مدل، نوع و اندازه ماسک تحت تست. 3

  زمان تست. 4

  ) رد شده/ تأیید شده(نتیجه تست . 5

، یک نسخه از برنامه ماسک باید قرار داده شوندتیار کارگران خاین گزارش باید تا تست بعدي، در ا–

  .نزد کارفرما قرار گیرد

  :هاي زیر بایستی در دسترس باشندنوشته

مواردي که جهت برآورده کردن الزامات باید انجام گیرند، نباید دیرتر از این تاریخ انجام  :تاریخ مؤثر .الف

  .شوند

  .تاریخی که باید اقدامات برآورده کردن الزامات صورت گیرد :تاریخ اجابت.ب

  : شوندماسکهاي حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می

 ماسکهاي تصفیه کننده هوا)Air Purifying Respirators(  

 ماسکهاي رساننده هواي اتمسفري)Atmosphere – Supplying Respirators(  

  وا ماسکهاي تصفیه کننده ه

گیرند و خود به چهار دسته تقسـیم  هاي موجود در هواي استنشاقی را میماسکهایی هستند که آالینده

  : شوندمی

  )Particulate Filtering Respirators(ماسکهاي حذف کننده ذرات . الف
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  )Vapor and Gas Removing Respirators(ماسکهاي حذف کننده گازها و بخارات . ب

–Powered Air(الکتریکی تصفیه کننده هوا ماسکهاي . ج Purifying Respirators (PAPR)(  

)Escape Masks(ماسکهاي نجات . د

  ماسکهاي حذف کننده ذرات . الف

و یـا  ) Fumes(ماسکهاي حفاظت در برابر گرد و غبار، به منظـور حفاظـت در برابـر گـرد و غبارهـا، فیومهـا       

نمد و یـا   در این ماسکها از مواد فیبري و الیافی همچون کاغذ، . گیرندیمورد استفاده قرار م) Mists(میستها 

  . کنندها استفاده میپارچه براي به دام اندازي آالینده

  . شوندطبقه بندي می Pو  N ،Rفیلترهاي این ماسکها بر اساس استاندارهاي اروپایی در سه گروه 

شود که منحصراً براي استفاده در اتمسفرهایی که ذرات آن پایه غیر روغنی ، ماسکهایی را شامل میNطبقه 

فیلترهاي عایق و نیز ماسکهایی با فیلترهاي مقاوم در برابر ذرات روغنی  Pو  Rطبقات . کاربرد دارد دارند،

  . گردندروغن را شامل می

  .گیردر آمریکا و کانادا قرار میدر کشواین استانداردها عموماً مبناي طبقه بندي ماسکهاي گرد و غبار تولیدي 

- در خصوص ماسکهاي حذف کننده به ترتیب جدول زیر می) استاندارد ایاالت متحده( NIOSHطبقه بندي 

  : باشد
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  در خصوص ماسکهاي حذف کننده NIOSHطبقه بندي  .15جدول 

  راندمان  نوع فیلتر  طبقه بندي ماسکهاي گرد و غبار

  )ذرات غیر روغنی( Nسري 

N9595%  

N99  99%  

N10097/99%  

  )ذرات مقاوم در برابر روغن( Rسري 

R9595%  

R99  99%  

R10097/99%  

  )ذرات عایق روغن( Pسري 

P9595%  

P99  99%  

P10097/99%  

  

  

، ماسکهاي گرد و غبار به طبقات زیـر  )BS-EN 149:2001 )British Standardsبر اساس استاندارد اروپایی 

  : شوندمی تقسیم

برابر حد مجاز تمـاس   5/4حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مایع غیر سمی با تراکم : FFP1طبقه . 1

  ).OEL(شغلی 
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حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مایع غیر سمی و یا با سـمیت کـم تـا متوسـط بـا        :FFP2طبقه . 2

  ).OEL(برابر حد مجاز تماس شغلی  12تراکم 

حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یـا بـا   : FFP3طبقه . 3

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

-BSبر اساس استاندارد )* حداکثر نفوذ مجاز گرد و غبار در ماسک(حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک 

EN 149:2001 دباشبه شرح جدول زیر می:   

  حداکثر نفوذ مجاز گرد و غبار در ماسک .16جدول 

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

  FFP1  20%  20%طبقه 

  FFP2  6%  6%طبقه 

  FFP3  1%  1%طبقه 

  

  ماسکهاي حذف کننده گازها و بخارات . ب

بخارات خاص، مانند گاز آمونیاك و بخار جیوه و ماسکهاي تصفیه کننده هوا براي حفاظت در مقابل گازها و 

  . گیرندگروههایی از گازها و بخارات مانند گازهاي اسیدي و بخارات آلی مورد استفاده قرار می

  : بطور کلی انواع ماسکهاي حذف کننده گازها و بخارات عبارتند از
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  )Chemical Cartridge Respirators(دار شیمیایی ماسکهاي کارتریج - 1

  )Gas Masks(ماسکهاي گازي  - 2

  ماسکهاي کاغذي یا نمدي پوشش داده با زغال فعال  - 3

)Combinations Particulate Removing and Vapor and Gas Removing(  

  )ماسکهاي فیلتر دار(دار ماسکهاي کارتریج. 1-ب

شوند که نوع تمـام صـورت ایـن    یاین ماسکها از نظر شکل ظاهري به دو نوع نیم صورت و تمام صورت طبقه بندي م

ماسکها براي حفاظت چشمها در برابر مواد شیمیایی است که عالوه بر سیسـتم تنفسـی بـر روي چشـمها نیـز اثـرات       

  . تحریک کننده دارند

  )ماسکهاي گازي(ماسکهاي کانیستر دار . 2-ب

در کانیسـترها از کارتریجهـا   باشند با این تفاوت که حجم ماده جاذب موجود کانیسترها مشابه کارتریجها می

بیشتر و از نظر سایز بزرگتر از آنهاست، بزرگترین تفـاوت میـان کانیسـترها و کارتریجهـا در ایـن اسـت کـه        

  . کانیستر و ترجیحاً ماسک آنها معموالً داراي دریچه استنشاقی است

  : انواع فیلترهاي مورد استفاده در ماسکهاي حذف کننده گازها و بخارات

ي موجود در کانیسترها و کارتریجهاي حذف کننده گازها و بخارات، بر اساس نوع گازهایی که قادر بـه جـذب   فیلترها

   :شوندبر اساس جدول زیر طبقه بندي می  آنها هستند،
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  انواع فیلترهاي مورد استفاده در ماسکهاي حذف کننده گازها و بخارات. 17جدول 

  ...)تصفیه کننده (کاربرد   نوع  ردیف

1  Aگازها و بخارات آلی مختلف  

2  Bگازهاي معدنی و اسیدي مانند مونوکسید کربن  

3  E دي اکسید سولفور و سایر گازهاي معدنی  

4  G
و مواد  Cْ25در  Pa13/0فشار بخار کمتر از (مواد شیمیایی با فشار بخار پایین 

  )شیمیایی کشاورزي

5  K آمونیاك و مشتقات آن  

6  MBمتیل بروماید  

7  AX نقطه جوش کمتر از (گروهی از ترکیبات آلی با نقطه جوش پایینCْ65(  

8  HGبخار جیوه  

9  NOاکسیدهاي نیتروژن  

  مواد شیمیایی که جزو مواد یاد شده نیستند    10

  

  

  ماسکهاي کاغذي نمدي یا پوشش داده شده با زغال فعال. 3-ب

شده با زغال فعال هستند که جهت حذف توأم گازها این ماسکها نوعی ماسک کاغذي یا نمدي پوشش داده 

  . شوندها بصورت توأم وجود دارند، استفاده میو بخارات و گرد و غبار در محیطهایی که این آالینده
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   اماسکهاي الکتریکی تصفیه کننده هو. ج

از  براي عبور دادن هواي آلوده) معموالً از طریق باطري(این ماسکها از یک دمنده الکتریکی 

- شود و نیز کمک به استنشاق هوا از ورودي ماسک بهره میها میداخل بخشی که باعث حذف آالینده

  . برند

  ماسکهاي نجات . د

از ) نه ورود یا بازگشت به محوطه آلوده(نوعی خاص از ماسکهاي گازي هستند که در حین فرار 

این ماسکها عموماً در مناطق با . گیرندمی هوایی با مخاطره آنی براي زندگی و سالمتی مورد استفاده قرار

ماسک مونوکسید (خطر بروز مسمومیتهاي تنفسی و کاهش اکسیژن در شرایط اضطراري مانند معادن 

  . گیرندمورد استفاده قرار می) ماسک دود(و یا در زمانهاي کوتاه همچون فرار از حریق ) کربن

  )ماسکهاي فشار مثبت(ماسکهاي هوا رسان 

این گروه از . کنندی هستند که هوا را از طریق منبعی غیر از هواي اطراف، تأمین میماسکهای

شوند که یا فیلتر مناسب جهت حذف آالینده موجود در هواي محیط وجود ماسکها در شرایطی استفاده می

-م میماسکهاي هوا رسان به دو دسته تقسی. باشد% 21نداشته باشد و یا تراکم اکسیژن در محل کمتر از 

   :شوند

– Self(ماسکهاي کپسول سرخود . الف Contained Breathing Apparatus(  

– Air(ماسکهاي هوا رسان شیلنگی . ب Hose Supplied Air Respirators(  
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ماسکهاي هوا رسان . 18شکل                                

  ماسکهاي کپسول سرخود. الف

  در این ماسکها، فرد هـوا یـا اکسـیژن مـورد نیـاز خـود را از یـک منبـع تنفسـی کـه بـر روي خـود حمـل              

توانند حداکثر تا چهار ساعت اکسیژن یا هـواي مـورد   این ماسکها بسته به طراحی وسیله می. کندنماید، تأمین میمی

  . نیاز استفاده کنند را تأمین نماید

  ماسکهاي هوا رسان شیلنگی . ب

این نوع از ماسکها، هواي مورد نیاز فرد را از طریق یک منبع ثابت هواي فشرده و یا یـک کمپرسـور   

طـول  . دهنـد دمنده هوا که با هواي سالم و تازه ارتباط دارد و از طریق یک شیلنگ تحت فشـار انتقـال مـی   

لنگ، وسـیله  ین طـول شـ  ترین فشار و باالتریدر پایین. فوت متغیر است 300الی  25شیلنگ این ماسکها از 

لیتر در دقیقه را داشته باشد و فشار دستگاه نیز نبایستی  170بایستی حداقل قابلیت ارسال هوایی به میزان 

  . بیشتر شود PSI125از 
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  تجهیزات جلوگیري از سقوط و افتادن  .1-10-8

هاي ن تعبیه سازهشود و در این شرایط امکامتر انجام می 5/3در فعالیتهایی که در ارتفاع بیش از 

این تجهیزات عالوه . شودحفاظتی براي جلوگیري از سقوط کارگران وجود ندارد، از این تجهیزات استفاده می

بر امکان پیشگیري از سقوط، با هدف کاهش ارتفاع سقوط و در نتیجه کاهش شدت صدمات وارده به فرد 

ن تجهیزات و اجزاي آنها در برابر نیروي کششی حداقل نیروي مقاومت ای. گیرندنیز مورد استفاده قرار می

این تجهیزات و ضمائم آنها بایستی مرتباً بازدید و قطعات فرسوده آن . کیلوگرم کمتر باشد 1150نبایستی از 

  : مهمترین تجهیزات پیشگیري از سقوط عبارتند از. تعویض شود

  ) Safety Belt( کمربند ایمنی

. روندتجهیزات بسیار متداول و ساده جهت پیشگیري از سقوط به شمار میکمربندهاي ایمنی از جمله 

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

از جمله تجهیزات پیشگیري  انتهاي مسیر سقوط از ارتفاع و در نتیجه احتمال ایجاد آسیب به ستون فقرات،

. شوندسقوط در ارتفاع کم محسوب می از
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  کمربند ایمنی. 19شکل 

 2/1یا نـایلونی بقطـر حـداقل     )اینچ 4/3 (سانتی متر2کمربند ایمنی باید به طناب کنفی به قطر حداقل

  : به هنگام استفاده از کمربند ایمنی رعایت نکات ذیل الزامی است. اینچ مجهز باشند

اي گره زد چون قدرت طناب را به اندازه قابل مالحظهطنابهاي نجات را نباید هرگز .1

. کندکم می

شخص استفاده کننده باید طناب نجـات را ببنـدد تـا در صـورت افتـادن وي را بـا       .2

. کمترین سقوط متوقف کند

کارکنانی که در داربستهاي معلق با ارتفاع بیش از دو متر در کار هستند، بایـد هـر   .3

. د ایمنی باشندکدام جداگانه مجهز به کمربن
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. براي کار کردن در ارتفاعات باید حتی المقدور سکو یا داربست بکار برده شود.4

قالب طناب نجات کمربند ایمنی باید به محل محکمی که بهتر است حتی االمکان .5

  . در باالي سر باشد قرار گیرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Safety Harness(حمایل ایمنی 

شـوند کـه بـه دلیـل     تجهیزات پیشگیري از سقوط در ارتفاع محسوب میحمایلهاي ایمنی از جمله 

ها و در برخی از انواع به سینه و رانها نیز اینکه فشارهاي وارده در حین سقوط را عالوه بر کمر به تنه و شانه

  توصـیه  از ایمنی باالتري نسبت به کمربندهاي ایمنی برخوردارند و جهت کار در ارتفاع زیاد   کنند،توزیع می

که در قسمت ) Lifeline(حمایلها و کمربندهاي ایمنی از طریق یک طناب موسوم به طناب نجات . شوندمی
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هـاي قابـل ارتجـاع    همچنـین تسـمه  . شـوند دار است به نقاط ثابتی متصـل مـی  سر آن داراي قالبهاي ضامن

)Lanyard ( و بعنـوان رابـط میـان     جهت ایجاد خاصیت ارتجاعی و کاهش اثر شوك ناشی از سقوط به بـدن

. شودطناب نجات و حمایل یا کمربند ایمنی استفاده می

  

  )Lifeline(طناب نجات  .20شکل 
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  مراجع

1.Construction   Health  and  Safety  Manual,2003

2-BS EN 397”Specifications  for  industrial  safety helmets”

3-BS EN 165”personal eye- protection-vocabulary”

4-BS EN 353 -1,2 personal protective  equipment against  falls  from  a height

5-BS EN 354 personal protective  equipment  against  falls  from  a height lanyards

6-EN 136 ”Specifications  for full face masks  for  respiratory  protective  devices.

7-EN 140  Half  masks and  quarter  masks  for  respiratory  protective  devices.

8-BS EN 405  respiratory  protective  devices : valved  filtering  half  masks to  

protect  against  gases  and  particles.

9-EN388 protective  gloves  against  meckanical  risks.

10-EN 420 General  requiremenrs  for  gloves.

11-BS 697 –Rubber  gloves  for  electrical  purposes.

12-.  www.osha.gov/SLTC/personal Protective Equipment/ Index.html

13-.  Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/ 

Program.html

14-.  Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings:

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

15-.  OHS Safety guides "High visibility clothing"
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16- A Short Guide to the Personal Protective Equipment, Avalable at: 

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

-IN-Sدستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردي، کد شرکت ملی گاز ایران، . 17

104(0)-85  

البسه ایمنی  حفاظت در برابر حرارت وشعله-6915استاندارد ملی  ایران  -17

  لباس جوشکاري وفرایند هاي مشابه –البسه ایمنی  1377استاندارد ملی ایران  -18

  پارچه هاي روکش شده با الستیک -6918استاندارد ملی ایران   -19

  1382 فن اوران–همدان  -ایرج محمد فام/تجهیزات حفاظت فردي -20

  پیوست

-IGEDC-020:چک لیست وسایل حفاظت فردي OO- HSE- CH-1030-00-92             

  



ان ه گاز ا و ی و  ند  ر 

   وسایل حفاطت فردي چک لیست

Sheet  1 of 5
YearRevSer. NoTypeDiscipline ProjectDepartmentCompany
9200  1030CH  HSEOO020  IGEDC

  :        ممیز:                  فعالیت/ عملیات:                   محل کار/ کارگاه:                شرکت

توضیحاتN/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

1  
          آیا ارزیابی خطرات در موارد مورد نیاز بطور کامل انجام شده است؟

2  
          شوند؟استفاده میو آیا تجهیزات حفاظت فردي فراهم شده 

3  
آیا کارکنان آموزش هاي الزم را براي استفاده از تجهیزات حفاظت 

  اند؟فردي دیده
        

4  
آیا در زمان جابجایی قطعات سنگین از کفشهاي ایمنی که پاها را از 

  صدمات حفاظت می نمایند استفاده می گردد؟
        

5  
          آیا طراحی و ساخت کفش ها مطابق استاندارد است؟

6  
          آیا در مواقع مورد نیاز از پا و مچ پا محافظت می گردد؟

7  

آیا در محیط هاي مرطوب از کفش حفاظتی مناسب استفاده می 

  گردد ؟
        

8  
کنند از کاله آیا تمام افرادي که در منطقه ساخت و ساز کار می

  کنند؟ایمنی استفاده می
        

9  

  

  

  

  

خطر صدمه به سر در اثر هایی که آیا کلیه کارکنان  در محیط

افتادن یا سقوط اشیاء یا احتمال ایجاد : برخورد وجود دارد مانند

یا سوختگی ، توسط کاله ایمنی  ضربه در اثر شوك الکتریکی

  شوند؟حفاظت می
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توضیحاتN/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

10  
          اند؟ها بطور استاندارد طراحی و ساخته شدهآیا کاله

11  
هاي ایمنی با صفحات کارکنان در موارد مورد نیاز از عینکآیا تمام 

  کنند؟جانبی استفاده می

        

12  
آیا در مواقعی که احتمال جراحت وجود دارد، تجهیزات حفاظت از 

  گردد؟چشم و صورت وجود دارد و استفاده می
        

13  
آیا این تجهیزات مناسب، بادوام و با قابلیت ضدعفونی و تمیزکردن 

  شوند؟و بخوبی نگهداري می بوده
        

14  

آیا این تجهیزات مورد تأیید هستند و محدودیتها و احتیاطات آنها 

به کارکنان منتقل شده است و ویژه عملیات ساخت و ساز طراحی 

  هستند؟ شده اند و مطابق با استاندارد

        

15  
          ؟آیا اینگونه تجهیزات به لنز هاي مناسب مجهز شده اند

16  
آیا از لنزهایی با شماره تیرگی استاندارد براي حفاظت در برابر 

  شود؟پرتوها استفاده می
        

17  

  

  

  

  

آیا تجهیزات حفاظت از چشم براي افرادي که در معرض پرتوي 

لیزر، پاشش اسیدوموادشیمیایی ، پرتوي ناشی از جوشکاري و برش 

  کاري و پرتاب جرقه و ذرات هستند، فراهم شده است؟
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توضیحاتN/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

18  
آیا در شرایطی که امکان اجراي کنترلهاي مهندسی و مدیریتی 

  وجود ندارد، ماسک تنفسی مناسب دردسترس می باشد؟
        

19  
آیا تجهیزات حفاظت از دستگاه تنفسی بدرستی نگهداري میشوند و 

  کارائی مناسبی دارند؟
        

20  
          کارکنان انجام می شود؟آیا معاینات پزشکی براي 

21  
          گردد؟آیا برنامه حفاظت تنفسی کارکنان طراحی شده و اجرا می

22  
وجود کار و طناب نجات در محل  حمایل ایمنی، آیا کمربند ایمنی

  گیرد؟دارد و مورد استفاده قرار می
        

23  

آیا کارکنـان بـه اقتضـاي شـغل از دسـتکش هـاي مناسـب ماننـد        

مناسب کارهاي ساختمانی ،جوشکاري   وبرشـکاري، دستکش هاي 

  ؟استفاده می کنندشیمیائی وخورنده وغیرو موادکاربا

        

24  
آیا کارکنان ساختمانی از کفش ها وچکمه هایی که کف آنها دربرابر 

  لغزندگی وسوراخ شدن مقاوم است استفاده می کنند؟
        

25  
استاندارد است کارکنان از ا در جاهایی که سروصدا بیش از حد آی

  ؟وسایل حفاظت شنوایی استفاده می کنند
        

26  
ادرجاهایی که کارکنان در معرض مواد خورنده هستند ،چشم آی

  ؟شوي ودوش اضطراري در دسترس وجود دارد
        

27  
 بدون است ایمنی وسایل داشتن مستلزم که کارهایی آیا انجام

  می باشد؟ مجازغیر مربوطه وسائل از استفاده

        



ان ه گاز ا و ی و  ند   ر 

   وسایل حفاطت فردي چک لیست

Sheet  4 of 5
YearRevSer. NoTypeDiscipline ProjectDepartmentCompany
9200  1030CH  HSEOO020  IGEDC

توضیحاتN/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

28  
مجهز به وسائل  که کارکنانی به کار ارجاع از مربوطه آیا سرپرست

  ایمنی نیستند خودداري می نماید؟

        

29  

آیا در مورد کارکنانیکه بدالیل غیر موجه از پوشیدن لباس و وسائل 

مقررات داخلی ایمنی خودداري می نمایند اقدامات انضباطی طبق 

  شرکت اجرا می گردد؟

        

30  

وکارمحیطونوعبامتناسبفرديحفاظتوسایلراآیا پیمانک

دررایگانصورتبهوتهیهتعداد کافیبهرااحتمالیمخاطرات

  دهد؟قرارمیکارگراناختیار

        

31  

آیا وسایل حفاظت فردي مورد استفاده مطابق با استاندارد ملی یا 

استانداردهاي مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور سایر 

اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  رسیده است می باشند؟

        

32  
، کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به پیمانکار آیا

  کارگران آموزش می دهد؟

        

33  

وسایل حفاظت فردي را در شرایط مطلوب نگهداري  آیا پیمانکار

نموده و در جایی قرار میدهد که دسترسی سریع به آنها امکانپذیر 

  باشد؟

        

34  
نسبت به جمع آوري و معدوم نمودن وسایل حفاظت  آیا پیمانکار

  فردي معیوب ، مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته اقدام می نماید؟

        

35  
بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردي  آیا پیمانکار

  نظارت کامل دارد؟
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توضیحاتN/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

36  

کلیه اطالعات مربوط به وسایل حفاظت فردي را اعم از  آیا پیمانکار

نوع وسایل ، زمان تحویل ، مکان مورد استفاده و عیوب احتمالی 

  ناشی از مصرف را ثبت و نگهداري می کند؟

        

37  
آیا وسایل حفاظت فردي براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین 

  ایمنی کامل مانع انجام کار نمی گردند؟ 

        

38  

آیا در محیط هایی که به لحاظ تجمع بارهاي الکتریسته ساکن 

احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد ، استفاده از وسایل حفاظت 

  فردي ضد الکتریسته ساکن الزامی می باشد؟

        

39  
آیا براي رعایت اصول بهداشتی ، استفاده از وسایل حفاظت فردي 

  به صورت مشترك ممنوع می باشد؟

        

  :تاریخ ممیزي                                      :    بررسی کننده و امضاءنام و نام خانوادگی 

  

  :پیشنهادات الزم 
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