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جلد : 6
نجاری
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مقدمه:
كارگران نجاری و افراد تعمیر كار این كارگاه ،در معرض خطرات با لقوهای هستند
كه در محیطها و موقعیت های كاری این كارگاه متنوع و گسترده است .خطرات
شامل مواد و چسبهای قابل احتراق و اشتعال ،گردو غبار ،صدای زیاد ،آسیبهای
چشمي ،كار در ارتفاعات و خطرات مربوط به باال رفتن و سقوط ،ابزارها و دستگاه
های پنوماتیکي و الکتریکي و تراشه ها كه در كارگاهها وجود دارد و ميتواند
كارگران را در معرض خطر قرار دهد .طبق مطالعات انجام شده روی  0111مورد
حادثه در كارگاههای نجاری مشخص شده است  4 ،درصد حوادث هنگام كار با
ماشین برش چوب با تیغه های باریک ،درصد بیشتری به علت گیر كردن لباس به تیغه
چوب بری و تعداد دیگر نیز به علت سهل انگاری به هنگام تمیز كردن دستگاه و یا
گذاشتن و برداشتن قطعات چوب روی میز كار ،قبل از توقف كامل دستگاه اتفاق
افتاده است .خطرات احتمالي كه سالمتي افراد را تهدید مي كند با استفاده از وسایل
حفاظت فردی و روش كار مناسب تحت كنترل در خواهد آمد.

-1كليات:
 1-1هدف:
هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انساني به عنوان سرمایه های ملي،
در برابر خطرات بهداشتي محیط كار از جمله آالینده های سمي و زیان آور ،اشکال
مختلف عوامل فیزیکي ،آسیب های مکانیکي و همچنین بیماریهای ناشي از كار در
نجاری و فرآیندهای مرتبط با آن مي باشد.
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دامنه شمول:

دامنه شمول این دستورالعمل كلیه كارگاه های كوچک در كشور مي باشد كه بطور
دائم یا موقتي ،ثابت یا سیار عملیات نجاری انجام مي دهند .اجرای این آئین نامه
توسط كارفرمایان  ،پیمانکاران  ،مدیران  ،سرپرستان و كارگران الزامي مي باشد
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-2شناخت فرآيند:
-1-2تاسيسات و ماشينهای چوب بری:
-1-1-2اره تسمهای:

نوعي از ماشین چوب بری است كه دارای یک یا چند تسمه فوالدی بي انتها ( دو سر
تسمه بههم پیوسته) بوده و در روی یک یا هر دو بعد آنها یک رشته دندانه وجود
دارد .این تسمه فوالدی بر روی دو فلکه سوار شده و محور این فلکهها در یک صفحه
افقي یا در یک صفحه قائم و در دو طرف میز كار قرار گرفته است .انواع ارههای
تسمهای عبارتند از :اره تسمهای قائم ،افقي ،دولبه و اره تسمهای قابل حمل.
-2-1-2ارههای گرد:

ماشین اره گرد عبارت از یک یا چند صفحه نازک فوالدی گرد كه محیط آنها به
صورت دندانههای اره درآمده است  .این صفحات روی محورهای افقي یا عمودی
نصب شده كه با گردش محور ،عمل برش چوب انجام ميگیرد .طرز قرار گیری این
محورها مي تواند به ترتیب زیر باشد:
 - 0محور در زیر میزكار قرار گیرد و صفحات اره از شیارهایي در سطح میز و در
مقابل آنها تعبیه شده ،بیرون آمده باشند.
- 2محور در باالی میز كار قرار گرفته باشد.
 - 3محور اره كه حركت دوراني خود را از محور ناقل نیرو اخذ ميكند روی بازویي
كه دارای حركت نوساني است قرار گرفته و عمل برش چوب بوسیله این بازو انجام
ميشود.
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-3-1-2ماشينهای تراش چوب:
ماشینهای تراش چوب عبارتند از :گندگي ،فرز نجاری ،كف رنده ،كام و زبانه
درآر و خراطي.
-1-3-1-2ماشين گندگی:

ماشیني است كه برای صاف كردن و پرداخت سطوح و لبههای قطعات چوب بهكار
ميرود .در این ماشین قطعه كار روی یک میز افقي حركت كرده ،پس از عبور از
مقابل تیغه رندهها به عرض و ضخامت مورد نظر شکل ميگیرد .این تیغه رندهها در
شیار روی استوانه یا محور گرداني كه در قاب كشویي قابل تنظیم نصب گردیده
محکم شده است .نوعي از ماشینهای كف رنده تراشهای قابهای در ،منبت كاری و
زبانه درآری جزء این دسته ماشینها محسوب مي شوند.
-2-3-1-2ماشين فرز نجاری:

ماشین فرز نجاری ماشیني است كه برای برش و شکل دادن به قطعات چوب به كار
ميرود .در این ماشین قطعه كار با فشار از مقابل تیغه فرز عبور ميكند.
-3-3-1-2ماشين كف رنده:

ماشین كف رنده ماشیني است شبیه به ماشین گندگي ،با این تفاوت كه فقط دارای
یک محور حامل تیغه رنده در روی میز كار ميباشد.
-4-3-1-2ماشين كام و زبانه درآر:

ماشیني است كه معموالً در آن ابزار مخصوص كام یا زبانه درآری روی یک محور
قائم یا افقي در باالی میز كار سوار شده قطعه كار را كه با میز متحركي بسته است از

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری5

كنار ابزار عبور ميدهند .در بعضي از موارد عمل كام یا زبانه درآری را با بستن قلمهای
مخصوص بر روی ماشین فرز و عمل كام درآری را با ابزار زنجیری انجام ميدهند.
-5-3-1-2ماشين چندكاره:

ماشیني است كه با آن ميتوان عمل اره ،سوراخ ،فرز و رنده كردن و همچنین كام و
زبانه درآوردن را انجام داد.
-6-3-1-2ماشين خراطی:

ماشین خراطي چوب تقریباً شبیه یک ماشین تراش فلزات است كه كارهای ساده از
قبیل تراشهای گرد ،استوانهای و شکلدار و دایره همچنین سوراخ كردن و تهیه پیچ-
های چوبي را انجام ميدهد.

-3خطرات بهداشتی محيط كار:
به منظور ایجاد ،حفظ و ارتقاء بهداشت كاار در عملیاات نجااری ،ابتادا ضروریسات
كلیه خطرات این عملیات شناسایي شده و سپس كنتارل هاای ضاروری بارای كااه
ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.
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-خطرات شيميايی:

-1-1-3مواجهه با گرد و غبار چوب:

یکي از مشکالت اساسي كه كارگران كارگاههای چوببری با آن مواجه هستند،
وجود گرد و غبار چوب ،در فضای كارگاههاست .گرد و غبار چوب هنگامي بوجود
مي آید كه ماشین ها یا ابزارهایي جهت برش و یا شکل دهي مواد چوبي بکار رود.
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عملیاتي كه مولد گرد و غبار در مقادیر باال مي باشند عبارتند از اره كاری چوب
تراشي ،پرداخت كاری و خراطي.
تنفس گرد و غبار موجب ته نشین شدن آن در بیني ،گلو و سایر مجاری هوایي ماي
شود .میزان گرد وغبار ته نشاین شاده بساتگي باه انادازه ،شاکل و دانساتیه ارات ,نیاز
قدرت (سرعت و تالطم) جریان هوا دارد .ارات با قطر بیشتر از  5میکرومتر (ارات غیر
قابل استنشاق ) تقریبا بطور كامل در بیني و حلق تهنشین مي شاوند  .ارات باا قطار باین
 1/15تا  5میکرومتر (ارات قابل استنشاق ) در مجاری هوای پایین تار ریاه و هامچناین
كیسه های هوایي ته نشین مي شوند كه بیشترین خطر را بارای استنشااق كنناده دارناد.
زیرا بافت پوششي ریه در این ناحیه بسیار ضعیف و نازک است زیرا الزم اسات تاا در
مدت زمان كوتاه چند ثانیه ،تبادل گازهای تنفسي را با هوای داخل كیسه ها انجام دهد.
به این صورت ارات معلقي كه در این ناحیه ته نشین مي شوند ماي توانناد در رطوبات
داخل ریه حل شده و یا حتي پس از عبور از بافت پوششي كیسه های هاوایي باه خاون
راه یابند.

-2-1-3سرطانزايی:

بر مبنای مدارک كافي كه از مطالعات انساني سرطانزایي حاصل شده است ،گارد و
غبار چوب ميتواند بعنوان یک سرطانزای انساني شاناخته شاود .یاک اشاتراک میاان
مواجهه با گرد و غبار چوب و سارطان بیناي در گزارشاات ماوردی فاراوان ،مطالعاات
كوهورت و مطالعات كنترلي موردی كه مخصوصاً سرطان بیني را مطالعه كرده بودند،
مشاهده شده است.
در مطالعات روی افرادی كه شغل آن ها مواجه با گرد و غبار چاوب باود و بررساي
هایي كه مستقیماً مواجهه باا گارد و غباار چاوب را تخماین ماي زدناد ،ارتبااطي قاوی
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ومنطقي میان هر دوی آن ها و سرطان حفرات بیني و سینوسهای اطراف بیني مشااهده
گردید .احتمال خطر ابتال به آدنوكارسینوما ،خصوصاً میان جمعیت اروپایي در باالترین
سطح مي باشد .مطالعات جمعیت های آمریکایي ارتباطهای مثبت مشابه علمي را نشان
داد .یک آنالیز حاصل از  02مطالعه كنترلي موردی نشان داده است كه در بین مردان با
بیشترین مواجهه احتمال خطر نسبي آدنوها سینومای بر آورده شده بسیار باال بوده است
( 45/5درصد) و دیگر اینکه احتمال این خطر با افزای

زمان مواجهه ،بااال رفتاه اسات

(دمرز و همکاران  .)0995ارتباط میان مواجهه با گارد و غباار چاوب و خطار افازای
یافته سرطان بیني در تعداد زیادی از مطالعاات مساتقل و باا مشااغل مختلاف فاروان در
بسیار از كشورها گزار ش شده اسات در برخاي از ایان مطالعاات نیاز افازای

ریساک

سرطان زایي گرد و غبار چوب به علت مواجهات موازی با سایر موارد نظیار فرمالدئیاد
یا نگهدارنده های چوب افزای

نشان داده است.

انواع دیگری از سرطان مثل سرطان لوله گوارش و لوسمي هم بین كارگراني كه با
چوب سر و كار دارند ،مشاهده شده است .اما اثر سرطانزایي گرد و غبار چوب روی
آن ها ثابت نشده است و به نظر ميرسد موادی كه در تهیه و آمادهسازی چوب به كار
ميرود ،علت بهوجود آمدن آن سرطانها شده باشد .گاهي استنشاق گرد و غبار چوب،
باعث ایجاد تومور بدخیم در بیني ميشود .این تومور بین افراد 51تا  61ساله كه به
مدت  41سال یا بیشتر با انواع چوب سر و كار داشتهاند ،بیشتر مشاهده شده است .در
تماسهای كمتر از  21سال ،موردی از این بیماری مشاهده نشده است.
 -3-1-3آلرژیهای تنفسی :

این بیماری بیشتر بین كارگراني دیده ميشود كه با قطعات چوب درخت افرا كه از
مدتي قبل بریده شدهاند ،سر و كار دارند .در این نوع درخت ،بین پوسته و تنه در طول
زمان كپک ایجاد ميشود و این كپکها ایجاد تحریکات تنفسي ميكند.
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 -4-1-3آسيب به چشم:

گاهي ممکن است گرد و غبار چوب به داخل چشم رود و موجب آسیب های
چشمي شود.
-5-1-3ايجاد مشکالت پوستی:
-1-5-1-3كهيرهای شغلی:

كارگران چوب بری كه با درخت كاج در تماس هستند ،بر اثر تماس با كرمهای
انگل این درختان دچار كهیر ميشوند .كرکهای ریز این كرمها در پوست فرو رفته،
باعث ترشح هیستامین ميشود و پالکهای كهیری بهوجود ميآورد.
-2-5-1-3آلرژیهای پوستی:

چوب های خارجي از عوامل ایجاد آلرژی و حساسیت در نجاران هستند .گاهي
چوبهای محلي هم آلرژی زا هستند مثل اگزمای گسترده و وسیع ناشي از خزه درخت
بلوط و درماتیت آلرژیک ناشي از تماس با عصاره درخت كاج و آلرژی به درخت
صنوبر .گاهي اوقات نیز كارگران نجاری به علت استفاده از چسبها ،حاللها ،روغنها
و مواد شیمیایي دچار آلرژی و تحریکات پوستي ميشوند.
-6-1-3مسموميت:

در مواردی ممکن است چوب را رنگ روغن و جال بزنند یا از آرسینک استفاده
كنند .سپس روی چوب را تر كنند و روی آن تراشکاری و سمباده كاری كنند كه این

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری9

كار باعث مي شود تکه های مرطوب رنگ كه ممکن است روی آن قارچ بنشیند جدا
شده و مسمومیت های ناشي از سرب را داشته باشند.

 -2-3خطرات فيزيکی:
-1-2-3سروصدا:

حد مجاز مواجهه با صدا در كشور ما  85دسي بل است اما معموالً در نجاری ها
میزان صدا به  011دسي بل مي رسد و حتي گاهي اوقات كه از اره برقي استفاد مي
شود به  001دسي بل هم مي رسد .مواجهه طوالني مدت (بی
صداهایي موجب مي شود كه به دنبال آن كاه
كاه

از یک سال) با چنین

شنوایي دائمي ایجاد شود .این

شنوایي بدون درد و پیشرونده است و وقتي ایجاد مي شود هیچ درماني برای آن

وجود ندارد .چرا كه در این عارضه گوش داخلي آسیب مي بیند و كاه
حسي صورت مي گیرد .این افراد در اوایل كار ،متوجه كاه
هنگامي كه كاه

شنوایي

شنوایي نمي شوند ولي

شنوایي بیشتر شد ابتدا در تشخیص صداهای "سین" " ،شین " و

"ت " دچار مشکل مي شوند و سپس در تشخیص صداهای بچه ها و زنان به خطا مي
افتند .تنها راه تشخیص زودرس این كاه

شنوایي ،انجام تست شنوایي یا اودیوگرام

است كه بهتر است برای كارگران محیط های پر سر و صدا هر سال یکبار انجام شود.
 -2-2-3ارتعاش:

از عوامل فیزیکي دیگر ارتعاش به خصوص در دست و بازو است كه بیشتر بهعلت
استفاده از ابزارهایي مانند سمباده برقي ،دریل و اره برقي ایجاد ميشود و عوارض آن
شامل اختالالتي شبیه سندروم رینوز و درگیری عصب دست است و ابتدا به صورت
اختالالت عروقي خود را نشان ميدهد بطوریكه هر زمان فرد با ابزار ارتعاش آور كار
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ميكند ،انگشتان

سفید و رنگ پریده ميشود و پس از اتمام كار به حالت اول برمي-

گردد.
هم چنین در هنگام ارتعاش ممکن است اختالل حسي نیز ایجاد گردد و در مرحله بعد
ظرافت كاركردن از فرد گرفته ميشود و در نهایت در موارد شدیدتر آسیب استخواني
و غضروفي ایجاد ميشود و در مواردی هم محدودیت مفصل مشاهده ميشود ،لذا
ابزار باید كامال در دست جا گیرد  ،همچنین بهتر است دستگاه گرم باشد چراكه سرما
خونرساني را ضعیف ميكند .بهتر است از دستک های ضد ارتعاش استفاده نمود و
همچنین بهتر است فرد پس از یک ساعت كار با ابزار ،یک ساعت استراحت نماید.
-3-3خطرات ارگونوميکی :
در مورد عوارض ارگونومیک این كار ،بیشترین درگیری مربوط به عصب دست
است كه به دنبال ارتعاش و حركات تکراری مانند سمباده زدن و كوبیدن با نیروی زیاد
ایجاد ميشود .بیشترین درگیری در انگشت شصت دست است و سپس انگشت دوم و
سوم .این افراد حالت بيحسي و گزگز بهخصوص در شبها را دارند و ناحیه كف
دست و در مواردی نیز به ناحیه بازو و ساعد انتشار ميیابد.
بیماریهای اسکلتي عضالني نجارها بیشتر كمردرد ميباشد كه به دنبال خم شدن-
های مکرر ،بلند كردن اجسام سنگین ،چرخ

كمر ،كشیدن و هل دادن اجسام اتفاق

ميافتد.
راهنمائي های زیر مي تواند در كاه

وضعیت بدني نامناسب نجارها نق

مهمي ایفا

كند ،مفاد این دستورالعمل ها مي تواند به شرح زیر باشد:

كاه

از وضعیتهای بدني نامناسبي كه ميتوانند باعث خستگي ،كاه
كیفیت نجاری شوند ،خودداری نمائید.

تمركز و

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری11



جهت پیشگیری از كشیدن بدن و خم كردن كمر ،ابزار و مواد را تا حد امکان

در محدوده دسترسي قرار دهید.



از كار كردن در یک وضعیت بدني ثابت ایستاده و یا نشسته ،خوداری نمائید.



تا حد امکان سطح كار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.



از صندلي ارگونوم یک كه دارای پشتي و ارتفاع قابل تنظیم است استفاده

نمائید.



در صورت ایستادن به مدت طوالني از زیرپایي های مناسب استفاده نمائید.



به ازاء  0ساعت كار  01دقیقه استراحت نمائید.
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خطرات بيولوژيك:

درودگری از مشاغل قدیمي است كه در محیط های متنوع خشک و مرطوب انجام
مي شود .گرچه این رشته صنعتي با وسایل فلزی و چوبي سروكار دارد كه به ظاهر نباید
موجب رشد میکروب ها شود  ،ولي خاک اره مرطوب مي تواند محیط مناسبي را برای
رشد میکروارگانیسم ها و خصوصا كپک ها فراهم آورد كه انتشار غبار ناشي از آن ها
مي تواند در بروز بیماری های تنفسي مهم باشد .همچنین در این كارگاه ها مانند هر
كارگاه دیگری به علت كار در محیط پر گرد و غبار و احتمال بریدن دست ها و سایر
اعضا بدن ،خطر آلوده شدن زخم ها با گرد و غبار وجود دارد كه خود ریسک بروز
بیماری كزاز را در پي دارد .لذا اكیدا توصیه مي شود كلیه كارگران نسبت به تکمیل
و اكسیناسیون بطور كلي ،و دریافت صحیح واكسن كزاز بطور اختصاصي اقدام نمایند.
درودگری اغلب در مقیاس كارگاه های كوچک و نسبتا فاقد تاسیسات رفاهي و
بهداشتي استاندارد صورت مي گیرد ،لذا كارگران باید مواظب باشند كه قبل از خوردن
و آشامیدن ،حتما دستان خود را با آب و صابون كامال تمیز نمایند ،از وسایل غذا
خوری شخصي استفاده نمایند و از غذاهای مانده كه خارج از یخچال و در شرایط غیر
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بهداشتي نگهداری شده باشند ،استفاده ننمایند .زیرا عدم رعایت موارد یاد شده مي
تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گردند.

-4كنترل خطرات بهداشتی محيط كار:
 -0-4توصیه های عمومي:
-

آموزش عمومي و بهداشت كار كارگران در سرلوحه كار قرار گیرد و همه از

خطرات استنشاق غبار چوب و همچنین بخارات حالل ها و رنگ های مورد استفاده
مطلع گردند.
-

تراشه ها وگرد و غبار ها را هرگز نباید با دست جمع آوری نمود .برای تمیز

كردن همیشه از یک برس استفاده نمائید.
-

از كاربرد هوای فشرده برای بادگیری و مقاصد دیگر در كارگاه ها خودداری

شود.
-

نظافت عمومي در كارگاه رعایت و غبارها و خاک اره ها زود به زود تمیز و

تخلیه گردند.
 -2-4سيستمهای تهويه :
استنشاق گردوغبار چوب ميتواند ناراحتيهایي برای این افراد بهوجود آورد .بهترین
راه مبارزه با این گرد و غبار ،جلوگیری از تولید آن یا خنثي كردن آن قبل از انتشار در
محیط كار است .وقتي گرد و غبار در هوا پخ

شود ،كنترل آن مشکلتر خواهد شد.

برخي دستگاههای چوببری طوری طراحي و ساخته شدهاند كه با داشتن سیستم مک
در لحظه برش چوب ،گرد و غبار را جمع آوری كرده و اجازه پخ

آن را در هوای
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كارگاه نميدهند .این بهترین روش برای كنترل گرد و غبار در یک كارگاه نجاری
است .استفاده از تهویههای عمومي هم ميتواند به تخلیه گرد و غبار از فضای كارگاه
كمک كند ،به شرط ای نکه در انتخاب و نصب آن از متخصص تهویه كمک گرفته
شود .
گاهي نصب سیستم تهویه نامناسب عالوه بر صرف هزینه خرید و نصب و مصرف
انرژی ،هیچ بهره وری نخواهد داشت و با انتقال گرد و غبار ،شرایط پرخطری برای
كاركنان ایجاد ميكند .یکي از راههای دیگر كنترل گرد و غبار ،استفاده از تصفیه
كننده های گرد و غبار در خروجي سیستم های تهویه است .جمع آوری گردوغبار
كارگاه های درودگری اگر با سیستم های تصفیه تکمیل نشود ،چه بسا زیان ناشي از
گردوغبار آن را بیشتر نیز بنماید .خوشبختانه خاک اره و گرد و غبار چوب به راحتي و
با كارایي باال توسط دستگاه های تصفیه كننده مانند فیلترهای كیسه ای و حتي سیکلون
ها قابل تصفیه مي باشد.
شستشوی كف كارگاه به كاه

انتشار گردوغبار از آن كمک ميكند .راه دیگر،

تمیز كردن كف كارگاه به طور مداوم است .بهتر است هنگام تمیز كردن از سیستمهای
مکشي گرد و غبار مانند یک جاروی برقي صنعتي استفاده شود و از روشهایي كه
باعث انتشار گرد و غبار در محل كار ميشود ،استفاده نشود.
 -3-4استفاده از وسايل حفاظت فردی:
 در مکانهائي كه كارگران در معرض گرد و غبار هستند باید ازماسک استفاده نمود.پوشیدن دستک  ،میزان صدمه به دستها را كاه

خواهد داد .واز فرو رفتن تراشه ها

در دست و گیر كردن دست بین الوارها جلوگیری مي كند.
كارشناس بهداشت حرفه ای مي بایستي به محل مراجعه و محیط را ارزیابي نماید وضرورت استفاده از ماسک را نیز مشخص نماید.
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لباس كار كارگران بایستي به نحوی باشد كه عالوه بر سهولت و راحتي در انجامكار ،از درگیر شدن قسمت های مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاهها
جلوگیری بعمل آورد .آستین لباسكار بایستي كامالً به دور مچ دست چسبیده باشد
و استفاده از عینک ویا طلق محافظ صورت الزامي است.
 -به دلیل آنکه احتمال سقوط اشیاء بر روی پا وجود دارد ،ضروری است از كف

و

كاله ایمني استفاده گردد.
 -4-4معاينات پزشکی:
متاسفانه اغلب بیماری های ناشاي از كاار درماان قطعاي ندارناد ولاي در مقابال بایاد
متذكر شد كه خوشبختانه اغلب آن هاا قابال پای

بیناي و پیشاگیری هساتند .یکاي از

ابزارهای مهمي كه در كنار اندازه گیری و ارزیاابي خطارات بهداشاتي در محایط كاار
مانند تعیین غلظت آالینده های شیمیایي مي تواند در كشف زودرس بیماری های ناشي
از كار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتي ،بسیار مفید خواهد بود ،برنامه معاینات دوره
ای است .معاینات دوره ای عالوه بر امکان كشف عالئم بیماری های ناشي از كاار ،باه
عنوان یک ابزار عمومي در كشف و پیشگیری و درماان بیمااری هاای عماومي تهدیاد
كننده بهداشت پرسنل ،مؤثر خواهد بود .كارفرمایان بهتر است حاداقل ساالي یاکباار
نسبت به انجام معاینات عماومي بارای هماه پرسانل و انجاام آزمایشاات و تسات هاای
اختصاصي مانند اسپیرومتری ،رادیوگرافي ،شنوایي سنجي و حتاي آزمایشاات عماومي
خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشات حرفاه ای
اقدام نمایند.
 -5-4آموزش:
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آموزش همیشه یک ركن اساسي در سالمت و بهداشت كار بوده است .برنامه
آموزش باید متناسب با نوع كار و همچنین سطح سواد ،دان  ،تجربه و گیرایي پرسنل
تنظیم گردد .به عنوان یک اصل اساسي باید در همه محیط های كاری در نظر داشت
كه هیچ پرسنلي بدون طي یک دوره آموزشي كه در آن وی با محیط كار ،نحوه كار،
شرایط و مشخصات كلي كارگاه ها و اصول حاكم بر محل آشنا مي شود ،شروع به
كار نمي كند و ضمنا برای افراد در رده های مختلف كاری و تجربي همیشه دوره های
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 مباني كار با ابزار و.آموزشي با شیوه های متنوع سمعي و بصری باید در نظر گرفت
تجهیزات و خطرات ناشي از كاركردن با آن ها و همچنین سمیت مواد شیمیایي و
 و عوامل شیمیایي به همراه خطرات ناشي از كار كردن در،خطرات ناشي از سر و صدا
شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل های اساسي در برنامههای آموزشي باید
.باشد
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