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صحيح بهداشتي دستورالعمل شستشو و گندزدايي به روش

كف كليه 

قسمتها

اگر آلوده به خون و 

ترشحات نباشد 
.شستشو با آب و ماده شوينده و خشك كردن كافي است 

اگر آلوده به خون و 

 ترشحات باشد 

( CC  03كمتر از ) 

بــم مــد ( مسـبت آب   99يــك مســبت آب  او  %)1ـ ابتــدا م ـل آهــوده  ا بـا آب  او      1

 .دميقم گندزدايي كنيد 11 

. ـ سپس با آب و ماده شوينده كف  ا شستشو داده و خشك كنيد  2

اگر حجم آلودگي به 

ترشحات زياد خون 

باشد  

 . ا  وي ترش ا  بيندازيد ( پا چم تنظيف يا هر پا چم جاذب ) حوهم يكبا  مصرف  -1

د كيسـم زباهـم    دستكش با احتياط جبـ  و ـ ترش ا   ا بم كبك حوهم مذكو  و با استفاده از   2

 .عفوني بيندازيد

ترشـ ا   ا  بـم مـد (  مسـبت آب  9يـك مسـبت آب  او  و  (% 11با م لـو  آب  او   -3

 .دميقم گندزدايي كنيد11

خشك كنيد( تي د  نظر گرفتم شده براي مسبت هاي عفوني )سپس با تي مخصوص  -4

.دهيد ـ با آب و ماده شوينده م ل  ا شستشو  5

ديوارها 
از جنس قابل )

(شستشو

 .ـ شستشو با آب و ماده شوينده و خشك كردن بم طو يكم فامد هكم و گرد و غبا  باشد 

. گندزدايي گردد %   1كم بم خون يا ترش ا  آهوده باشد بايد با م لو  آب  او   ـ د  صو تي

.نيازانجام شودگردگيري و  ف  هكم بم صو   دو ه اي بر حسب  سقف ها

توالت
 .ـ  وزانم با آب و مواد شوينده شستشو و با م لو  ضدعفوني شده و كف خشك گردد

.گندزايي گردد % 1ـ پس از استفاده بيبا ان عفوني بايد بالفاصلم با  استفاده از آب  او 

سينك 

دستشويي

 . ـ با آب ومواد شوينده  بم صو    وزانم شستشوگردد

م هاي شـير دستشـويي گنـدزدايي    سينك و دست% 1آهوده شدن بم خون و ترش ا  با كبك م لو  آب  او  ـ د  صو   

.گردد

 برانكارد،

تخت بيمار،  

تشك و 

بالش

 .گردد ب داغ و مواد شوينده شستشو و خشكـ با آ

ي سـوو يهـاي گنـدزدا  ـ د  صو   آهوده شدن بم خون و ترش ا  با آب و ماده شوينده ،شستشو داده و باكبك م لـو   

 .گندزدايي گردد( HPمانندساياسپت )

دستگاه 

ساكشن

ي آن  ا بـا آب داغ و مـاده شـوينده    ـ ابتدا بايد مخزن  ا د  م ل مخصوص بم فاضالب تخليم كرده و سپس كليم مسـبتاا 

 .شستشو داده و خشك نبود

س بـا  دميقم گندزايي نبوده و سپ   11بم مد % 11 او ـ د  مو د بيبا ان عفوني پس از تخليم م تويا  با استفاده از آب 

.آب و موادشوينده شستشو دهيد

ترمومتر
د جم غوطـم و  گـردد و پـس از      01دميقم د  اهكل  31ـ ابتدا با آب و مواد شوينده شستشو داده و سپس بم مد  حدامل 

.خشك كردن تا استفاده بعدي د  م ل مناسب نگادا ي گردد
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محفظه آب 

مقطر مانومتر 

اكسيژن

 .ـ د  فواصل بين استفاده بيبا ان بايد با آب و مواد شوينده شستشو داده شود

 . ـ شستشو چاد  اكسيژن با آب و مواد شوينده و خشك كردن كافي است

.براي پركردن م فظم از آب مقور استفاده شود و نبايد بم مد  طوالني آب  ا د  م فظم نگادا ي نبود -

نوار دستگاه 

((EKGقلب

 . ـ  وازنم دستگاه با دستبا  مرطوب گردگيري گردد

. ا با آب و مواد شوينده شستشو داده و با اهكل گندزايي نباييد    EKGـ هيدهاي 

بازوبند 

(كاف ) 
.با آب و مواد شوينده شستشو دهيد 

دستگاه 

عكسبرداري 

( Xاشعه ) 

 ( .دستگاه مبل از استفاده بايد خشك شود .) ـ باپا چم تبيز و مرطوب نظافت  گردد

(بم دستو  كا خانم سازنده توجم شود)د جم استفاده شود  01ـ د  صو   نياز بم ضد عفوني از اهكل 

قيچي
 .ـ با آب و مواد شوينده شستشو و خشك گردد

.ـ براي استريل كردن ميچي از اتوكالو استفاده كنيد

تي و جارو

 .شوينده شستشوگرددـ با آب گرم و مواد  1

گندزايي %  1بم كبك آب  او  ـ د صو   آهودگي بم خون و ترش ا  بعد از شستشو با آب گرم و مواد شوينده  2

 .گردد

د  صو   امكان باتر است د  فضاي باز وزير نو  آفتاب ) .اطامك تي شوي خانم آويزان و خشك گردد د  ـ تي بايد 3

ن وه . بم كبك  نگ بايد جدا باشند( مثل بخشااي عفوني)تبيزوكثيفضبنا تي مكانااي (.خشك گردد

.تي كشيدن بم پيوست مي باشد

لوله و ظروف 

آزمايشگاهي

 .دميقم گندزدايي گردد 11حدامل بم مد  % 11ـ ابتدا باآب  او   1

 .ـ بم كبك برس ومواد شوينده شستشوو با آب معبوهي آب كشي گردد 2

 .قور آبكشي و خشك گرددـ هوهم و ظروف با آب م 3

 .ـ د  صو   نياز بم كبك فو  استريل شود 4

.نصب پروتكل شستشوي ظروف آزمايشگاه د  كنا  سينك شستشو اهزامي است

روي كمدها ، 

فايلها و نقاط 

گرد گير

.از هرگونم هكم و گرد و غبا  گرددـ با استفاده از پا چم مرطوب گردگيري شود ، بوو يكم عا ي 

پرده ها 
از جنس غيرقابل ) 

(آب نفوذ به

 ( هفتگي ، ماهيانم ، هر چندماه يكبا  .) اي شستشو گردد ـ با آب داغ وموادشوينده برحسب ضرو   بم صو   دو ه

آب  او  د  موا ديكـم  %  11با استفاده از پا چم آغشـتم بـم م لـو     ... ( خون و ترش ا  و ) ـ برطرف كردن آهودگياا 

.ده شوندها آهو پرده

ملحفه ها 

 ـ پاك نبودن ترش ا  و مواد عفوني طي چند مرحلم شستشو با آب سرد

 ـ شستشو با آب داغ و مواد شوينده

دميقم  11بم مد  ( د صد  11هيپوكلريت سديم ) آب  او  %    11ـ گندزدايي با استفاده از م لو  

ترالي 

 تزريقات

و پانسمان

 ـ شستشو با آب داغ و شوينده د  شروع كا   وزانم 

( د جم 01مثل اهكل )ـ گندزدايي سوح تراهي با مواد گندزدا سوح متوسط 
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يخچالها
 ـ گردگيري  وزانم سوو  آن با پا چم تبيز و مرطوب

... ( هفتگي ، ماهيانم و ) اي  ـ شستشو با آب و مواد شوينده و خشك كردن آن برحسب نياز بم صو   دو ه

وسايل اداري 
 ،كمدها ،صندليها )

 ميزها ، مبلها 

... (و 

استفاده از م لو  ضدعفوني كننده سوو با دستبا  نم دا  با ـ تبيز كردن و گردگيري  وزانم سوو  اين وسايل 

روش تهيه مواد گندزدا و ضدعفوني كننده 

 %1آب ژاول

هيپوكلريت )

( سديم

. مسبت آب معبوهي مخلوط كنيد   99ـ يك مسبت آب  او   ا با 

(سي سي آب  911+ سي سي آب  او   111مثالً . ) مسبت آب معبوهي مخلوط كنيد   9ـ يك مسبت آب  او   ا با %13آب ژاول

الكل 
 .سي سي آب مقور مخلوط كنيد  41د جم  ا با   99اهكل سي سي  111ـ 

.استفاده كرد C1V1= C2V2ـ بدين منظو  مي توان از فرمو  

.رعايت موارد ذيل الزامي است  :توجـه

 با جوهر نمك جداً خودداري نمايید زيرا با آزاد شدن گاز كلر مسمومیت اتفاق( هیپوكلريت سديم )ـ از مخلوط كردن آب ژاول  1

 .مي افتد

 .خودداري نمايید ( پودر رختشويي) ومواد شوينده(  هیپوكلريت سديم )ـ از مخلوط كردن آب ژاول  2

 .باشد یكي و پاراكلینیكي الزم نميـ گندزدايي قسمتهاي غیرمرتبط با اقدامات كلین 3

.درصورت امكان پنجره ها را باز كنیدويا .بهنگام استفاده از مواد ضد عفوني كننده وگندزدا تهويه محل را روشن نمايید-4

 : تذكـر 

( آب ژاول)هیپوكلريـت سـديم     CDCـ با توجه به خصوصیات الزم براي مواد گندزدا و با توجه به توصیه هاي منابع معتبر از جمله   1

 .باشد زينه براي گندزدايي محیط ميبهترين گ

اسـتفاده  ( آب ژاول)لريت سـديم  مورد تايید به مدت كوتاه بجاي هیپوكتوان از سايرمواد گندزداي  ـ در فاصله مشخص زماني مي   2

 .كرد

 .باشد شود بطور كلي ممنوع مي ـ استفاده از مواد فنلي از جمله افروز در بخش نوزدان و ساير مكانهايي كه از نوزادان مراقبت مي 3

 .گردد ط مناسب نبوده و  توصیه نميـ ساولن براي گندزدايي محی 4

 .باشد د عفوني پوست در تزريقات ميدرجه بهترين و سريعترين ماده ض  07 ـ الكل 5

.اثر میكروب كشي هر گند زدا با آب داغ بیشتر خواهد شد -6

.مواد ضد عفوني كننده را نبايد با هم مخلوط كرد -0
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(

شرکت کار و تامین

دستورالعمل اقدامات فوري هنگام تماس با خون و سایر مایعات بدن 
نیدل استیک(

 .بالفاصله زخم يا محل اصابت اشیاء نوك تیزرا با صابون و آب ولرم شستشو دهید-

 .از فشار دادن ويا كمك به خونروي در محل اولیه زخم يا موضع تماس خوداري نمايید -

 .از مالش موضعي چشم به هنگام پاشیدن شدن ترشحات به داخل چشم پرهیز نمايید -

. چشم ها و غشاهاي مخاطي آلوده شده را با مقادير زياد آب سرم فیزيولوژي شستشوي دهید -

نسخه تكمیل  3درمان سرپايي در  فرم رخدادهاي پرخطرتوسط كارشناس بهداشت در بیمارستان ها ورابط بهداشت در مراكز  -

نمونه . )نسخه سوم به مديريت درمان ارسال گردديك نسخه در پرونده پزشكي فرد ويك نسخه در پرونده پرسنلي و.بت گرددوث

 ( بعدفرم صفحه 

و ارسال نمونه ها به همراه ( ترجیحا جدا نمودن سرم )سي سي خون از منبع تماس و همچنین از همكار آسیب ديده 17تا  5گرفتن  -

مارستان دكتر شريعتي ويا درمانگاه به آزمايشگاه بی( به بیمار درصورت دسترسي)كپي فرم مذكور وكد ملي همكاروبیمارمربوطه  

 .قدس جهت بررسي بیماريهاي هپاتیت و ايدز 
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 فرم گزارش رخدادهاي پرخطر
مشخصات همكار حادثه ديده 

 :كار محوله هنگام حادثه                         : سمت :                               نام و نام خانوادگي 

 :محل وقوع حادثه           :تاريخ و ساعت بروز حادثه 

 :نوع آسيب 

   Needle  stick    جراحت با وسايل و ابزار پزشكي

پاشيدن خون و مايعات آلوده به چشم                   بريدگي پوست با وسايل تيز و برنده 

 ساير موارد 

 : توضیح 

واكسيناسيون    نوع واكسن دريافت شده  تاريخ آخرين 

 :اقدامات انجام شده پس از حادثه 

 :مشخصات آخرين بيمار  

 :شماره شناسنامه  : سال تولد    :                                   نام و نام خانوادگي 

 :شماره تلفن  :         آدرس 

 :بيماري تشخيص داده شده  : علت مراجعه به مركز 

 آيا از بيمار نمونه گيري خون جهت بررسي بيماريهاي واگيردار خطرناك انجام شده است ؟

 :نتيجه آزمايشات 
 :ساير بيماريها  HCVوHBSآلوده به  HIVآلوده به  فرد سالم است  

 :اقدام الزم 

 :نام تكميل كننده فرم 

 :تاريخ تكميل 

 رئيس مركز بهداشتي درماني 
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 دستورالعمل استفاده از اشعه ماوراء بنفش

 .اتاق ها توصیه نمي گرددبه تنهايي براي ضدعفوني سطوح و ( UV)بنفش  استفاده از چراغ اشعه ماوراء -

 .از تايمر و يا يادداشت زمان مصرف جهت كنترل زمان كاركرد المپ استفاده شود -

 .به طور دوره اي سطح المپ با الكل تمیز شود -

هش هنگام استفاده از چراغ اشعه، پنجره ها و شیشه ها پوشیده و محیط كامال تاريك شود، زيرا در نور مدت زمان باكتري كشـي كـا   -

 .يابد مي

 .، افراد بايد از لباسهاي محافظ و عینك مخصوص استفاده كنندUVدر صورت نیاز به تماس مستقیم با اشعه  -

 .استريلیزاسیون موثر بستگي به عملكرد صحیح پرسنل و سالمت دستگاه دارد -

 .فعال مي شوند فقط میكروارگانیسم هايي كه در شعاع تابش اشعه قرار مي گیرند، از بین رفته و غیر -

طول عمر المپ بستگي به دستورالعمل كارخانه سازنده دارد و بهتر است جهت بررسي كارآيي المـپ، دسـتگاه مجهـز بـه سیسـتم       -

 .هوشمند باشد

درصدي تعداد میكروارگانیسم هاي زنده در داخل اتاق عمـل مـي شـود ولـي كـاهش در       57چراغ اشعه ماوراءبنفش باعث كاهش  -

 .عفونت زخم به دنبال استفاده از اشعه ماوراء بنفش ثابت نشده است تعداد موارد

 (آب ژاول)دستورالعمل استفاده از هيپوكلريت سديم 

 : مشخصات و خواص

هـا،   گاز كلر توانـايي كشـتن اغلـب بـاكتري    . داراي خاصیت ضدعفوني كنندگي با اثر سريع بر روي فعالیت میكروارگانیسم ها مي باشد

 .ويروس ها و پروتوزوئرها را داردمخمرها، 

 : موارد مصرف

جهت ضدعفوني و شستشوي زمین، كف، ديوارها تمامي قسمتهاي متشكل از سنگ، دستشويي، توالت، % 1محلول به صورت رقیق شده  

 .در كلیه بخشها كاربرد دارد... حمام و 

بايستي شستشو مطابق دستورالعمل مربوطه توسط ايـن   همچنین در مواردي كه خون و مايعات آلوده بر روي سطوح پاشیده شوند،

 .محلول انجام شود

 :نكات قابل توجه

. سـاعت پرهیـز شـود    24محلول بايستي به صورت تازه و روزانه تهیه و مصرف گردد و از مصرف محلول رقیق شده پس از گذشت 

ـ   زيـرا باعـث تحريـك    . خـودداري شـود  % 1یش از زيرا ماده اثربخشي خود را از دست مي دهد، همچنین از مصرف ماده با غلظـت ب

بـه دلیـل اثرخورنـدگي بهتـر اسـت از مصـرف       . دستگاه تنفسي شده و براي بیماران و پرسنل به صورت جدي آزاردهنده مـي باشـد  

ر يا هیپوكلريت سديم براي اشیا فلزي و استیل خودداري شود بايد به خاطر داشت كه در زمان كاربرد اين محلول درجه حرارت ابزا

 .درجه سانتیگراد تجاوز ننمايد 47وسیله مورد نظر از 

 :عوارض

تنفس بخارات هیپوكلريت و كلر آزاد شده آن باعث سرفه و تحريك شديد دستگاه تنفس مي شود و اين خاصیت خصوصـا در هنگـام   

كـه  . بر روي پوست نیز مي باشـد  همچنین داراي اثر تحريك كننده. استفاده همزمان اسیدها و مواد اكسید كننده تشديد خواهد شد

 .در صورت تماس بايستي موضع با آب فراوان شسته شود
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گـرم پـودر پركلـرين     15به جاي آب ژاول نیز استفاده نمود كه جهت تهیه آن بايستي ( هیپوكلريت كلسیم)توان از پودر پركلرين  مي

 .لیتر آب حل نمود 17معادل يك قاشق غذاخوري را در 

 :ژاول  با آب  نكات ايمني كار

 .ها و پنجره ها را باز كرده و ترجیحاً از تهويه مكانیكي محل نیز استفاده گرددهنگام استفاده از آب ژاول در -

 .در مكان مورد استفاده پرهیز گرددآب ژاول از توقف در زمان اثر  -

 .و عینك ايمني استفاده كنیددر هنگام كار با آب ژاول از ماسكهاي حفاظتي با فیلترهاي جاذب گاز و بخارات  -

دقیقـه چشـم را شستشـو     15درصورت پاشیده شدن آب ژاول به چشم با چشم شوي اضطراري يا جريان آب آشامیدني بـه مـدت    -

 .هیدد

 درجه و روش ساخت آن 03دستورالعمل استفاده از الكل اتيليك 

 .فعال شدن آنها مي شود الكل با تخريب ساختارهاي پروتئیني میكروارگانیسم ها باعث غیر -

اگرچه الكل ها داراي اثر كشندگي روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي، باسیل سل، قارچ ها و ويـروس هـاي پوشـش دار ماننـد     

 .هرپس و ويروس آنفوالنزا مي باشند، ولي بر روي اسپورباكتري ها مؤثر نمي باشد

بـه طـور قابـل تـوجهي اثـر      % 57و كمتـر از  % 07در غلظت هاي بیشتر از  بوده و% 07بهترين غلظت مورد استفاده جهت ضدعفوني 

 .كشندگي الكل كم مي شود و فاقد اثر ضدعفوني كنندگي مي گردد

 .الكل اثرات میكروب كشي سريعي دارد ولي اثرات پايدار قابل مالحظه اي ندارد

 :موارد استفاده از الكل

 ضد عفوني پوست قبل از انجام تزريقات  -

 عفوني ترمومترهاي دهاني و مقعديضد -

، مـانیتور، آمبوبـگ، سـیني و ترالـي دارو،      EKGضدعفوني سطوح خارجي بعضي از وسايل و تجهیزات مانند گوشي پزشكي، دستگاه  -

 ونتیالتور ابزارهاي اولتراسوند

 ضدعفوني الستیك سر ويالهاي دارويي -

 .نتیجه بايد در محیط خنك و با تهويه مناسب نگهداري شوندالكل ها قابل اشتغال هستند و در  :شرايط نگهداري 

 . استفاده نمود C1V1 = C2V2درجه مي توان از فرمول  07براي تهیه الكل : طرز تهیه 

سـي سـي آب مقطـر يـا معمـولي بـه آن        223بايد  درجه 07به الكل  درجه 06سي سي الكل  677يبعنوان مثال جهت تبديل يك بطر 

 .اضافه نمود

  C 96الکل(درجه)غلظت 600 = 70  V2

1V حجم الکل

V2823=  حجم آب V2=
600  96 

70       
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823 – 600 = 223 CC
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TSTاتوكالو ( برچسب تست)انديكاتور 

موفقیت يك فرايند استريلیزاسیون تنها در صورتي امكان پذير است كه بخار آب در فشار ، دما و زمان كافي با كلیه سطوح داخلـي و  

 .ندازه گیري شودبنابراين بايد در سیكل استريلیزاسیون میزان نفوذپذيري بخار به داخل بسته ها ا. خارجي لوازم تماس داشته باشد

طراحـي گرديـده اسـت و يكـي از كامـل       EN-ISO-11140-1طبق استاندارد  6انديكاتور شیمیايي تست صحت عملكرد اتوكالو كالس 

، (Temperature )مي باشـد سـه پـارامتر دمـا      TSTاين انديكاتور كه معروف به تست . ترين روشهاي تست عملكرد اتوكالو مي باشد

 .را در يك سیكل كاري اتوكالو اندازه گیري مي كند( Time)زمان و ( Steam)بخار 

:  TST( برچسب تست اتوكالو)استفاده از انديكاتور 

را در میان وسايل و يا در محلي كه امكان نفوذ بخـار بـه آن كمتـر اسـت      TSTپس از قراردادن كلیه وسايل در اتوكالو انديكاتور  -1

 .قرار دهید

 .در نظر گرفته شود TSTه از اتوكالو حد اقل يك ست مجهز به نوار تست در هر بار استفاد -2

.اتوكالو را در سیكل مناسب تنظیم كنید و اجازه دهید سیكل به طور كامل اجرا شود -2

برچسـبيك نوار قرمز رنگ و سه دايره قرمز، نارنجي و مشـكي روي  . پس از اتمام سیكل كاري اتوكالو، انديكاتور را خارج نمايید -3

در صورت عدم وجود بخار و فشار، نوار قرمز . در صورت عملكرد صحیح دستگاه،نوار قرمز رنگ كامال مشكي خواهد بود. وجود دارد

و در صورت عدم وجود بخار، فشار و دماي كافي در زمان مناسب، نوار به رنگ قرمز باقي ( نارنجي رنگ)رنگ، همرنگ دايره میاني 

 (.ورنگها در نوارها ی مختلف متفاوت میباشددایره ها .)خواهد ماند

در صورت صحت عملكرد اتوكالو برچسب را در يك دفتر مخصوص چسبانده و با ذكر نام كاربر و تاريخ انجام كار سوابق دسـتگاه -4

 .را ثبت كنید

.با مسئول فني تماس بگیريد اگر رنگ نوار انديكاتور به هر دلیلي به رنگي به جز مشكي تغییر يافت، جهت رفع اشكال موجود -5

 .تا رفع نقص فني نبايد  از اتوكالو استفاده گردد( TSTپاس نشدن نوار تست )در صورت عدم عملكرد صحیح اتوكالو-6

 دستورالعمل جمع آوري و انتقال پسماندهاي عفوني و غيرعفوني در درمانگاه

خطر مـواد  »انجام شود، بطوريكه زباله هاي عفوني با كیسه زردرنگ با آرم تفكیك زباله هاي عفوني و غیر عفوني در منشاء تولید  -1

در سطل زرد و زباله هاي غیرعفوني با كیسه مشكي در سطل آبي جمع آوري شده و در پايان هر شیفت به محل نگهداري «بیولوژيك

 .ارويي وشیمیاي  در نظر گرفته مي شودوسطل زباله قهوه اي وكیسه سفید براي جمع آوري زباله هاي د.موقت زباله منتقل گردد

.درب دار مجهز به پدال با حجم متناسب با حجم زباله روزانه هر واحد استفاده گردد( سطل)از كیسه و زباله دان  -2

 .ظرفیت كیسه زباله پر شود بايد كیسه زباله به محل نگهداري موقت منتقل شود 3/2چنانچه  -3

د ترجیحاً مسقف، خنك و به دور از دسترس افراد دورگرد و بازيافـت كننـده و همچنـین حیوانـاتمحل نگهداري موقت زباله باي -4

 .مانند سگ و گربه و موش باشد

به منظور نگهداري موقت زباله مي توان از بین هاي مخصوص دربدار با حجم متناسب با زباله تولیدي روزانـه درمانگـاه اسـتفاده -5

 .نمود

زباله در كنار پیاده رو و خیابان اكیداً خودداري شود بدين منظور با در نظر گرفتن برنامه زمانبندي جمـع آورياز تلمبار نمودن  -6

 .زباله، انتقال زباله به خارج از درمانگاه با حداقل زمان انتظار انجام شود
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.شوينده شستشو شود قبل از كیسه گذاري در زباله دان چنانچه سطل آلوده باشد بايد به كمك آب گرم و مواد -0

.از فشردن كیسه هاي حاوي زباله به منظور كاهش حجم جداً خودداري شود -8

 .جمع آوري گردد Safety Boxپسماندهاي تیز و برنده ماننده نیدل و بیستوري ، شیشه هاي خرد شده بايد توسط  -0

 .گرددپر شود نسبت به انتقال و دفع آن اقدام  Safety Boxحجم  4/3چنانچه  -17

 .طوري انتخاب گردد تا زمان ماند آن در واحد استفاده كننده به حداقل زمان برسد Safety Boxحجم  -11

 .طوري انتخاب گردد كه به راحتي قابل دسترس بوده و ترجیحاً به ديوار يا ترالي مورد نظر محكم گردد Safety Boxمحل نصب  -12

ها بايد از دستكش و ماسك مناسب استفاده نمايند و چنانچـه دسـت يـا     Safety Boxا و نیروهاي خدماتي هنگام جابجايي زباله ه -13

بدن و يا لباس آنها به پسماندهاي عفوني آلوده شد بالفاصله طبق دستورالعملهاي مربوطه نسبت به برطرف نمودن آلـودگي اقـدام   

 .نمايند

.نحو مطلوب انجام دهندتا حجم زباله عفوني به حداقل ممكن برسد كلیه كاركنان مكلفند تفكیك زباله هاي عفوني وغیر عفوني به-14

. غیر عفوني الزم است وجود سطل زباله عفوني و در واحدهايي كه هر دو نوع زباله تولید مي شود

:ها تي از استفاده دستورالعمل

تي . شود نگهداري مناسب محل در و خشك بصورت بايد تي نخ ها، سطل قبیل از نظافت به مربوط وسايل

.شوند نگهداري آزاد هواي در امكان صورت در و باشند آویزان همیشه بايد ها

و شوند مي آلوده منفي گرم هاي باسیل با براحتي زيرا بوده الزم زمین كننده تمیز وسايل نمودن خشك

 .شود مي منتقل زمین سطح به موقت بصورت آلودگي

.وبه مناطق آلوده ياكثیف ختم گرددواز انتهاي اطاق شروع وبه در اطاق منتهي شودتي كشیدن بايد از مناطق تمیز شروع 

:شوند مي مشخص دسته رنگ نوع 4با  ها تي بخش هر در

بخش ي اتاق بیماران و راهرو مخصوص  دسته آبي-1

اتاق هاي ايزوله مخصوص دسته زرد-2

سرويس هاي بهداشتي مخصوص دسته قرمز-3

استراحت كاركناناتاق   مخصوص گدسته بدون رن-4

 .كنید كشي تي مارپیچي دادن حركت با شکل زیر با مطابق را زمین كف سطوح
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 دستورالعمل موارد شستن و ضد عفوني دست

در صورتي كه دستها آشكارا كثیف و يا آلوده به مواد پروتئیني ، خون و مايعات بدن هستند، بايد با آب و صابون شسته وبـا محلـول    -

 .ضد عفوني  مالش داده  شود

 .اگر دستها آلودگي قابل رويت ندارند ترجیحاً از محلول ضدعفوني كننده مالش دست بدون  آب استفاده گردد -

 :در موارد زير بهداشت دستها بايد رعايت شود

 .قبل و بعد از تماس با پوست سالم بیمار مانند گرفتن نبض يا بلند كردن بیمار -

قبل و بعد از تماس با مايعات يا ترشحات بدن ، مخاط ، پوست آسیب ديده يا پانسمان زخم  -

 حین مراقبت از بیمار در صورت حركت دست از قسمت آلوده بدن به قسمت تمیز -

 .بعد از تماس با وسايل و تجهیزات پزشكي كه در مجاورت تخت بیمار مي باشد -

 قبل از پوشیدن دستكش استريل -

 قبل از كارگذاري سوند ادراري، كاتتر وريدي محیطي يا ساير وسايل تهاجمي -

 بعد از خارج كردن دستكش ها از دست -

 قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذير مانند نوزادان و افراد داراي نقص سیستم ايمني -

 قبل از تهیه داروهاي بیمار -

 ادانقبل از ورود به بخشهاي مراقبتهاي ويژه و نوز -

 قبل و بعد از مراقبت از بیماران ايزوله -

 قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به دستشويي -

 .عفونتهاي بيمارستاني را كاهش داد% 03بايد توجه داشت كه با شستن دستها مي توان 
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 دستورالعمل نگهداري و ضد عفوني دستگاه ساكشن

 .در نظر گرفتن مقدار مايع آسپیره شده بايستي در هر شیفت تخلیه گرددشیشه مربوط به ساكشن در صورت استفاده، بدون  -

الزم به ذكر است كـه قبـل از   . شیشه ساكشن را مي توان داخل فاضالب تخلیه نمود و پس از شستشوي با آب و دترجنت خشك كرد -

 .اتمام كار الزامي است تخلیه محتويات ساكشن، استفاده از دستكشهاي غیر استريل و همچنین شستشوي دستها پس از

 .در صورتي كه هنگام تخلیه ترشحات، امكان پاشیده شدن آنها وجوددارد بايد از عینك مخصوص يا محافظ صورت استفاده گردد -

 .در هر بار استفاده از دستگاه ساكشن براي بیمار، بايستي كاتتر جديدي مورد استفاده قرار گیرد -

 .بايد مقداري سرم شستشو آسپیره شود تا مسیر لوله ها از وجود ترشحات و خون پاك شودپس از هر مرتبه ساكشن نمودن،  -

ولي در صورتي كه احتمـال آلـودگي محـیط توسـط ترشـحات      . استفاده از مايع ضدعفوني كننده در ريشه ساكشن توصیه نمي شود -

ني ، به داخـل شیشـه اسـپیره نمـود و حـداقل بـه       جهت ضدعفو% 1آسپیره شده وجود داشته باشد مي توان به مقدار كافي آب ژاول 

 .دقیقه قبل از تخلیه و شستشو به همین حال باقي گذاشت 17مدت 

 .را به داخل آن آسپیره و بعد از يك دقیقه آب كشي نمود% 1براي ضدعفوني مجاري ساكشن مي توان آب ژاول  -

بايستي به صورت خشك نگهداري شود و كاتتر جديد تـا قبـل از    در مدتي كه دستگاه ساكشن مورد استفاده قرار نمي گیرد ، شیشه -

 .استفاده، به دستگاه وصل نشود
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نحوه تعویض ملحفه و روبالشی در مراکز سرپایی 

.باید تعویض گردد ملحفه  وروبالشی در آخر هر شیفت  در مراکز درمانی سرپایی -0

و لک بالفاصله باید تعویض گردد و در در صورت آلوده شدن ملحفه و روبالشی به خون و ترشحات آلوده -0

صورت کثیف شدن و آلودگی غیرعفونی و یا به درخواست بیمار باید خارج از وقت تعیین شده در بند یکک  

.تعویض گردد

.نیروی خدماتی آموزش دیده به هنگام تعویض ملحفه و روبالشی باید از ماسک و دستکش استفاده نماید -3

تالطککم و ض ملحفککه و روبالشککی بککه خوککوب آلککوده بککا حککداقل   نیککروی خککدماتی بککه هنگککام تعککوی   -1

.ی باید اقدام نماید تا از پراکندگی میکرو ارگانیسم های بیماری زا جلوگیری گرددگبهم خورد

ملحفه و روبالشی های آلوده به خون و مایعات بدنی و ترشحات و مواد دفعی بدن بیمکار بایکد بکا رعایکت -5

جمع آوری و در کیسه هکای زرد رنکم مخوکوب    ( پوشیدن دستکش و ماسک)های استاندارد کامل احتیاط

.زباله عفونی قرار گیرد و به وسیله ماشین مخووب و جدای از البسه عادی شستشو گردد

در صورتی که آلودگی ملحفه و روبالشی زیاد و غیرقابل شستشو باشد باید با کیسکه زبالکه زرد رنکم بکا -6

.عفونی دفع گردد آرم عفونی همراه با زباله های

تخت و تشک باید طبق برنامه حداقل هفتگی یک بار تمیز گردد و در صورت آلوده شدن به خون و ترشحات -0

.و ضدعفونی گردد( یا شستشو)بیمار بالفاصه باید با رعایت احتیاط های استاندارد پاکسازی 

.باشدرابط بهداشت مرکز درمانی مسئول نظارت بر رعایت این دستورالعمل می  -1
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 دستورالعمل ايمني برق در درمانگاه

به منظور پيشگيری از خطر برق گرفتگي به عنوان يک خطر بالقوه، رعايت نکات ايمني برق برای کليه »

«کارکنان الزامي است

 .متر مي باشد 37/1 بايد از ساختمانها  فاصله افقي برق فشار ضعیف -1

.متر مي باشد 3 بايدفاصله افقي برق فشار متوسط از اولین سیم تا ساختمان  -2

متـر 5برابـر   ولـت  كیلو 27در شـبكه هـاي    2متـر مـي باشـد و حـريم درجـه       3لـت  كیلوو 27حريم درجـه يـك در شـبكه هـاي      -3

، ولي درختكاري بالمـانع  است  ساختمان ممنوعدر حريم درجه يك احداث ساختمان و درختكاري و در حريم درجه دو احداث . باشد مي

 .باشد می

دخالت و انجام هرگونه تعمیرات تابلوهاي برق يا وسايل و تجهیزات برقـي توسـط افـراد غیرمسـؤول و آمـوزش نديـده ممنـوع -4

 .باشد مي

ل مربوطه قطع و درب تابلو قفـلدر هنگام خرابي يا تعمیرات دستگاهها وتجهیزات برقي، برق دستگاه از تابلوي اصلي توسط مسؤو -5

گردد و از تابلوهاي هشدار دهنده روي دستگاه در حال تعمیر استفاده شود و وصل شدن برق دستگاه با هماهنگي كامل تكنسین بـرق  

 .انجام گردد

طع شدن كلید اصـليهرگاه كلید اصلي تابلوي برق و يا فیوزها باعث قطع شدن جريان در تابلوي برق شده باشد ابتدا بايد علت ق -6

 .و يا سوختن فیوزها مشخص شود سپس نسبت به وصل كلید اصلي و يا تعويض فیوزها اقدام نمود

هنگام قطع و وصل كلید فیوزها حتي االمكان بايد صورت شخص دور نگه داشته شود تا در معرض قـوس الكتريكـي احتمـالي قـرار -0

 .نگیرد

مجهز به سیستم ارت باشـند و حـداقل سـالي يكبـار توسـط مسـؤول ت،سیسـات، سیسـتم ارتكلیه دستگاهها و تجهیزات برقي بايد  -8

 (اهم باشد 2مقاومت سیستم ارت بايد كمتر از . )بازرسي و از عملكرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد

.ار تابلوهاي برق اصلي بايد كفپوش عايق الكتريكي نصب شده باشدكن -0

.بايد فوراً تعمیر يا تعويض گردند... معیوب از جمله كلیدها، پريزها، كابلها، اتصاالت، فیوزها و  كلیه تجهیزات و وسايل برقي -17

 .نصب گردد و نحوه استفاده از آن به كاركنان آموزش داده شود co2تابلوهاي برق بايد كپسول اطفاء حريق نوع كنار-11

.مرطوب و هنگامي كه زير پا خیس باشد اكیداً خودداري گردداز كار با وسايل برقي، تابلوهاي برق با دست يا بدن  -12

مسیر عبور سیمها و كابلها بايد به گونه اي انتخاب گردد كه در معـرض سـايش، گرمـا و ضـربه نباشـد و بـراي حفاظـت بايـد از -13

 .هاي محافظ مخصوص استفاده نمود لوله

.رهاي الكتريكي مطمئن شويدمدا كابل وقبل از سوراخكاري روي ديوار از مسیر عبور -14

: رقـايمني ب
در پیشرفت تكنولوژي ورفاه  بشر ايفاء نموده است و زندگي امروز بشر با انرژي الكتريسیته عجین شده  را مهمي  برق نقش بي شك

 .است

خطرات آنرا نشناسیم و نحـوه  علیرغم مزايايي كه برق براي انسان دارد خطرات آن نیز جان و مال انسانها را تهديد مي كند و چنانچه 

يكي از خطرات مهم الكتريسته ، بـرق  . برخورد و بهره گیري ايمن از اين انرژي پاك را ندانیم دچار خسارتهاي مالي و جاني خواهیم شد

 .گرفتگي است كه به تفصیل به آن مي پردازيم
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 :ي برق گرفتگ
ن يك جسم نیمه هادي مي تواند جريان برق را از خود عبـور دهـد و   بدن انسان داراي ساختار فیزيولوژيكي مخصوصي است كه بعنوا

 .با اختالف ولتاژ قرار گیرد با برقراري جريان مي تواند دچار برق گرفتگي شود( مدار)چنانچه بدن انسان بین دو نقطه 

ر تغییـر ايـن مقاومـت مـؤثر     مقاومت بدن در عبور جريان برق بسیار مهم است و در افراد مختلف با هم فرق دارد و عوامـل زيـر د  

 .باشد مي

 ضخامت پوست -

 وضع رطوبت پوست -

 سطح تماس پوست با قسمت برق دار -

 شدت جريان الكتريكي -

 مسیر عبور جريان -

 مدت عبور جريان  -

 نوع جريان الكتريكي و فركانس -

...(حالت خنده ، هیجانات، گريه و )وضعیت رواني فرد  -

 :گردد عبارتند از احتمال خطر برق گرفتگي ميعواملي كه باعث افزايش 

كاهش مقاومت بدن -1

(ولتاژ)افزايش اختالف پتانسیل  -2

(آمپر)افزايش شدت جريان   -3

 اختالف پتانسيل
 .ولت براي انسان قابل تحمل است 57تا  7 -

 .باشد ولت براي انسان غیر قابل تحمل وبشدت كشنده مي 387جريان بیش از  -

 :جريان شدت 
 (برق زدگي)میلي آمپرباعث تحريك شبكه چشم مي گردد  72/7جريان  -

 (فیبريالسیون بطني. )میلي آمپرباعث آسیب جدي قلب مي گردد 177تا  87جريان  -

 .میلي آمپرباعث توقف مركز تنفسي مي گردد 377جريان  -

 :انواع برق گرفتگي 
 :تماس مستقیم  -1

 .م بوده و انسان سهواً يا در اثر بي توجهي با هادي برقرار در يك يا دو منطقه تماس حاصل نمايدهنگامي كه سیستم كامالً سال

 :تماس غیرمستقیم  -2

هنگامي كه در اثر خراب شدن عايق بندي يا به هر علت ديگر يك هادي برقدار با سطوح فلزي در دسترس مربوط به سیستم با بدنه 

 .يا تابلوي برق از يك طرف و از طرف ديگر انسان هم با بدنه هادي در تماس باشدهادي مانند بدنه موتور يا دستگاه 

 : چگونگي برق گرفتگي 

تماس بدن با هر دو سیم فاز و نول -1

تماس بدن با فاز و يك نقطه از بدن با زمین -2

يا زمین تماس بدن با بدنه فلزي دستگاهي كه به فاز متصل شده از يك طرف و از طرف ديگر به نول -3
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: عوارض ناشي از برق گرفتگي 

(فیبريالسیون قلبي)گشاد شدن درچه قلب و انبساط قلب و لخته شدن خون : اختالالت قلبي -1

اختالل مشاعر و هذيان گويي سیر درد عصبي و از دست دادن حافظه: اختالالت و ضايعات عصبي  -2

كر و كور شدن: اختالالت حسي  -3

سوختگي عضو در محل تماس با برق: برق گرفتگي  سوختگي ناشي از -4

 :خطرناكترين شكل برق گرفتگي كه مي تواند منجر به كشته شدن فرد گردد عبارتند از 

.عبور جريان از قلب و مركز تنفسي كه در فرد باعث ايست قلبي و توقف تنفس مي گردد -1

(ضربه مغزي و يا قطع نخاع)نمايد فرد در اثر تماس با برق پرت شود و يا از ارتفاع سقوط  -2

سوختگي شديد بدن در اثر تماس مستقیم با جسم برق دار -3

 :مراحل كمكهاي اولیه در برق گرفتگي 

 .از كلید اصلي جريان را قطع كنید 

 :اگر نمي توانید جريان برق را قطع كنید  

ايستید و مصدوم را با يك چـوب خشـك از منبـع بـرق جـدا      روي يك جسم خشك عايق مثل روزنامه ضخیم يا يك زيرانداز الستیكي ب -

 .كنید

 .با استفاده از يك پارچه خشك  آنرا به دور اندام مصدوم قالب كنید و مصدوم را ازجسم برقدار جداكنید -

 .مصدوم را از جايي كه آزاد و خشك است بگیريد و از هادي برق جدا كنید -

(ولت 1777)در مورد جريان برق با ولتاژ باال  -3

 .متر دورتر ممكن است شوك كشنده به شما    برسد 37كامال از مصدوم جدا باشید تا جريان برق قطع شود تا فاصله 

اگر جريـان هنـوز قطـع نشـده اسـت بـه مصـدوم. اجسام عايق نمي توانند شما را در برابر جريانهاي با فشار باال محافظت كنند: نكته 

 . نزديك نشويد

.طع شداگر تنفس ق -4

 .بالفاصله تنفس دهان به دهان را آغاز كنید -

 .هنگامي كه تنفس از سر گرفته شد مصدوم را در وضعیت پايدار، خوابیده به پهلو قرار دهید -

 .عالئم حیاتي را كنترل كنید -

:اگر نبض وجود ندارد -5

 .را آغاز كنید CPRبالفاصه  -

 .د او را در وضعیت پايدار، خوابیده به پهلو قرار دهیدهنگامي كه نبض و تنفس مصدوم ازسر گرفته ش -

اگر مصدوم هوشیار نیست -6

 .عالئم حیاتي را كنترل كنید -

 راه هوايي -

 تنفس -

 گردش خون -

. در صورت لزوم كار احیاء را شروع كنید -

.اگر مصدوم هوشیار است -0

 .با استفاده از آب سرد سوختگیها را خنك كنید -

 .ها ممكن است عمیق تر از آنچه به نظر مي رسند باشند و سوختگي داخل بافتها ممكن است قابل مشاهده نباشند سوختگي -

.از امدادگر اورژانس ،درخواست كمك كنید -8

 .در حالي كه منتظر هستید به كنترل عالئم حیاتي ادامه دهید -
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 .اه كنیدامداد گر اورژانس را درباره مدت زمان تماس مصدوم با برق آگ -

.درمان را جهت به حداقل رساندن شوك انجام دهید -0

نكات ايمني مربوط به برق 

.مطمئن شويد.... قبل از استفاده از وسايل و تجهیزات الكتريكي از سالم بودن عايق ها و اتصاالت ،كلید هاوپريز ها و -1

.ي فقط توسط افراد مسئول و صالحیت دار انجام گرددنصب و راه اندازي و تعمیر و تنظم وسايل و دستگاههاي الكتريك -2

.قطع و وصل برق دستگاهها از كلید اصلي تابلو توسط افراد غیر مئول ممنوع مي باشد -3

سیمها و كابلهاي برق داراي روپوش عايق مناسب با فشار الكتريكي باشد و نبايد در معرض رطوبت ، گرما و سايش قرار گیرد -4

بررسـي و مسـیرها( بـرق، آب ، و گـاز   )ونه تخريب ، خاكبرداري ، بازسازي و سوراخكاري ديوارها، نقشـه ت،سیسـات   قبل از هر گ -5

 .مشخص گردد

كلیه وسايل برقي به سیستم ارت مجهز گردد -6

.حريم دكلهاي برق طبق جدول زير  بايد رعايت شوند -0

جريانهامتر 1درجه متر 2درجه 

5 3 1-20 KW

1553 KW

211363 KW

5121400 , 500 KW

 حريمي كه ايجاد ساختمان وزراعت در آن  ممنوع مي باشد ; 1حريم درجه 

 .حريمي كه فقط زراعت در آن مجاز مي باشد ;2حريم درجه 

.خودداري نمايید جداً (قبل از قطع برق )شستشوي محیط يا تجهیزات و وسايل الكتريكي با آب  از -8

 .معتبر دركنار تابلوها ودستگاههاي برقي مهم اطمینان حاصل كنید  CO2وجود كپسولهاي اطفاء حريق  از – 0

درصورت مشاهده هرگونه خرابي ،بوي سوختگي ،گرماي غیر طبیعي در وسیله برقي آنرا خاموش و بال فاصله به تكنسین برق يـا -17

. مسوول مربوطه اطالع دهید

.به وسايل برقي دست نزنید يا دست ،و ،كفش  هنگام خیس بودن لباسه ب -11

.تجهیزات الكتريكي بايد از روشنايي كافي برخوردار باشد اطراف تابلوهاي برق و -12

.خودداري گردد درتابلوهاي برق يا دستگاهها جداً(شخصي)دادن وسايل  قرار از -13

.خودداري كنیدهاي خودسرانه وموقت وغیر اصولي  سیم كشي از -14

.صورت قطع برق از فیوز قبل از شناسايي علت ورفع عیب اقدام به وصل بر ق نكنید در -15

.هنگام كار با وسايل برقي ممنوع مي باشده استفاده از زيورآالت فلزي ب -16

.هاي رابط يا وسايل برقي خوددار نمايید از باردهي بیش از حد به سیم -10

.جهت حذف يا كنترل آن تالش كند در و بشناسد د راهر فرد مكلف است خطرات محیط كار خو -18

 دستورالعمل ايمني حريق در درمانگاه

كلیه كاركنان بايد آموزش هاي عملي و تئوري الزم جهت آشنايي با حريق و راههاي پیشگیري از بروز آن و كار با كپسولهاي اطفاء -1

 .حريق را ديده باشند
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.احتمالي بايد داراي كپسول اطفاء حريق باشدهر واحد متناسب با نوع حريق  -2

بايد طوري انتخاب شود كه از زواياي مختلـف قابـل رويـت بـوده و ضـمن       kg 12محل نصب كپسول اطفاء حريق با وزن كمتر از  -3

 .عدم مزاحمت براي تردد وفعالیتهاي حرفه اي ، براي همه قابل دسترس باشد

 .سانتي متر انتخاب گردد 137-157ر كپسول بايد ارتفاع نصب كپسول ها از زمین تا زي -4

بايد مرتب كنترل( پلمپ، نازل، شیلنگ، شیرفلكه يا اهرمهاي بازكننده)تاريخ اعتبار شارژ كپسول و همچنین سالم بودن متعلقات آن  -5

 .گردد و در صورت ناقص بودن بالفاصله رفع نقص گردد

.وسايل و موانع در سر راه دسترسي به آن اكیداً خودداري گردد از جابجايي كپسول اطفاء حريق يا قراردادن -6

.كپسولها را بالفاصله بعد از استفاده شارژ نمايید -0

.از نگهداري مواد قابل اشتعال بدون رعايت اصول انبار داري پرهیز گردد -8

به آتش سـوزي گردنـد بايـد بالفاصـله تعمیـر يـا، كلیدها و پريزها، مدارها و وسايل الكتريكي معیوب كه مي تواند منجر اتصاالت -0

 .تعويض گردند

.شدن كاغذ، كارتن و زباله هاي قابل اشتعال در واحدها خودداري گردد از تلمبار -17

در هنگام بروز آتش سوزي در صورت عدم امكان همكاري در اطفاء حريق به منظور كاهش خسارتهاي مالي و جـاني از دربهـاي -11

 .ديگران را نجات دهید اضطراري خود و

 روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

.خونسردي خود را حفظ كنید -1

.كپسول مناسب نوع حريق را انتخاب كنید -2

.كپسول را به نزديكترين فاصله ممكن تا آتش منتقل كنید -3

.نشانه برويد( محل جدا شدن شعله از ماده سوختني)نازل كپسول را به سمت بن آتش  -4

(براي كپسولهاي بالن خارج، ابتدا شیر بالن را باز كنید. )ضامن را از محل خود خارج نموده و دستگیره را فشار دهید -5

.شعله را به صورت جاروب خاموش كرده و به پیش برويد -6

.تا اطمینان كامل از خاموش شدن آتش ، كار را ادامه دهید -0

 .متوقف مي شود CO2ا گاز با رها كردن دستگیره، خروج پودر ي -8

.بالفاصله كپسول را شارژ نموده و در محل خود قرار دهید -0

 دستورالعمل ايمني و بهداشتي كاركنان تأسيسات

به منظور حفظ و ارتقاء سطح سالمت كاركنان و جلوگیري از حوادث و بیماريهاي شغلي رعايت موارد ذيل توسط كاركنـان ت،سیسـات   

:الزامي است

.و نظافت را در محل كار رعايت نمايید نظم -1

.هنگام كار در محیطهاي پرسر و صدا نظیر ت،سیسات استفاده نمايید( ايرماف)از گوشي حفاظتي  -2

.از ماسك ضد گردوغبار و گاز و بخار هنگام كار در محیطهاي آلوده به گرد و غبار و گاز و بخارات استفاده نمايید -3

(.از خوابانیدن پشت كفش يا باز  بودن بند كفش هنگام كار خودداري كنید. )الدي هنگام كار استفاده نمايیداز كفش ايمني پنجه فو -4
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از كفـش ايمنـي ضـد( مسؤولین و تكنسـینهاي بـرق  )افرادي كه با مدارهاي الكتريكي، تابلوهاي برق و تجهیزات برقي كار مي كنند  -5

 .الكتريكي استفاده نمايید

.هنگام كار استفاده نمايید( بیلرسوت)مناسب از لباس كار  -6

.از عینك حفاظتي هنگام انجام فعالیتهايي نظیر جوشكاري، برشكاري، چكش كاري و سنگ كاري استفاده نمايید -0

هاز عینك ضد گاز و بخار هنگام انجام كار در محیطهاي آلوده به گاز و بخارات سمي و يا مواد محـرك و سـوزاننده و يـا خورنـد     -8

 .استفاده نمايید...( آمونیاك، اسیدها، حاللها، كلر و )نظیر 

.از كاله ايمني هنگام كار در مكانهايي كه احتمال سقوط اجسام از ارتفاع وجود دارد، استفاده نمايید -0

كاهش شديد بینايي و ياعروقي،  -كار در ارتفاع براي افراديكه محدوديتهاي جسمي داشته و يا سابقه بیماريهايي نظیر صرع، قلبي -17

 .بیماريهاي روحي رواني دارند، ممنوع مي باشد

.از كمربند ايمني و باالبرهاي قابل اطمینان جهت كار در ارتفاع استفاده نمايید -11

ت آناز وارد شدن به مخازن سربسته و يا اطاقك هاي آلوده به گازها و بخارات خفه كننده و خطرناك قبل از اندازه گیري غلظ -12

 .خودداري نمايید

روي مخازن حاوي مواد قابل اشتعال... جوشكاري، برشكاري، سنگ كاري، چكش كاري و : از انجام هر گونه عملیات گرمازا از نظیر  -13

 .و يا انفجار خودداري نمايید

ب شـده قبـل از انجـام هـر گونـهنصب عاليم هشداردهنده در مكانهايي كه خطرات بالقوه وجود دارد و توجه به پیام تابلوي نص -14

 .اقدام

قطع برق، قبل از انجام تعمیرات تابلوهاي برق، ماشین آالت و مدارهاي الكتريكي و اطالع رساني به همكـاران جهـت جلـوگیري از -15

 .برق گرفتگي الزامي است

.يیدقبل از انجام تعمیرات آسانسورها از عملكرد قفلهاي ايمني درب آن اطمینان حاصل نما -16

روي ماشین آالت ، آسانسورها، تجهیـزات و تابلوهـاي بـرق در هنگـام تعمیـرات      « در دست تعمیر » نصب تابلوي هشدار دهنده  -10

 .الزامي است

.از كفپوش عايق هنگام كار با تابلوهاي برق استفاده نمايید -18

.جسام بدبار خودداري نمايیدو يا ا( كیلوگرم 25بیش از )از حمل و جابجايي دستي بارهاي سنگین  -10

.از وسايل مكانیكي و يا مساعدت ديگران درحمل و جابجايي بارهاي سنگین استفاده نمايید -27

.از معلق نگهداشتن طوالني مدت بار و اجسام خودداري نمايید -21

.دستورالعمل سیلندرهاي گازهاي فشرده را رعايت نمايید -22

.رعايت نمايید دستورالعمل ديگهاي بخار را -23

.نسبت به آموزش نحوه اطفاء حريق اقدام نمايید -24

.نسبت به واكسیناسیون و انجام معاينات ادواري اقدام نمايید -25

 ايمني ،بهداشت وكنترل عفونت در دندانپزشكي

 :رعايت نكات زير در دندانپزشكي الزامي است

استفاده گردد و در فواصل بین بیمـاران دسـتكش هـا( روپوش  -عینك -ماسك -دستكش)هنگام كار از وسايل حفاظت فردي  -1

 .تعويض گردد
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.كلیه ترشحات، خون و مايعات آلوده به خون بیمار، عفوني تلقي گردد -2

(   Safety box)كلیه سرسوزنها، تیغ هاي جراحي و وسايل تیز و برنده استفاده شده مي بايست توسط مخـازن حفاظـت شـده     -3

 .دفع گردد جمع آوري و

.استفاده از دهان شويه كلرهگزيدين قبل از هرگونه مالحظات درماني، جراحي و كشیدن دندان الزامي است -4

.از نگهداري مواد خوراكي و خوردن و آشامیدن در محیط كار خودداري گردد -5

.امي استمصرف آب و نوشیدنیها به اندازه كافي جهت تسريع در فرآيند دفع ادراري جیوه الز -6

.شستشوي دستها با مايع دستشويي در پايان كار الزامي است -0

جیوه و آمالگاماتور در فضايي جداگانه از دندانپزشكي و مجهز به تهويه مناسب و يا حداقل در كنار پنجره و در مسـیر جريـان -8

 .خروجي هوا نگهداري شود

نگهداري پسماندها در محلول ظهور)و جمع آوري و دفع صحیح آنها از نشت و ريخت و پاش جیوه و آمالگام جلوگیري گردد  -0

 .به دقت انجام گیرد( و ثبوت

.معاينات ادواري سالیانه را با حساسیت پیگیري نمايید -17

درسـريعاً وسـايل   ... بالفاصله پس از اتمام استفاده از ابزارآالت پزشكي براي جلوگیري از ثابت شدن مواد آلي مانند خـون و   -11

 .يك محلول پاك كننده قرار داده شود

بهترين روش كنترل عفونت مي باشد كه الزم( اتوكالو ) پس از شستشو وسايل و جداسازي مواد آلي، استريلیزاسیون با بخار  -12

 .در دفتر مخصوص ثبت و ضبط گردد( TSTنوارهاي تست )است پس از هر بار انجام مستندات مربوطه               

 نحوه جمع آوری زباله های  دندانپزشکي

 برچسب رنگ ظرف كیسه نوع پسماند ردیف

 عفوني زردسطل در دار  زرد كیسه پالستیکي مقاوم عفوني 1

2 
دارای  -تیززز برنززده زرد با درب قرمزSafety boxاستاندارد  تیز و برنده

 خطر زیستي

 شیمیایي و دارویي قهوه ایدار سطل در كیسه پالستیکي مقاوم سفید شیمیایي و دارویي 3

 عادی آبي دردار سطل كیسه پالستیکي مقاوم سیاه پسماند عادی 4

 لیزاسیون یا ضد عفوني وسایل وابزار دندانپزشکيرینحوه است

 ضدعفوني كردن/ شیوه مناسب استریلیزاسیون مثال نوع وسیله

 بحراني

مقزززاوم بزززه  

 حرارت
وسایل جراحي اندودانتیك سر قلم

جززرم ریززری اولتراسززونیك   هززای

فورسپس های مخصوص كشزیدن  

 دندان

(Bاتوكالو )استریلیزاسیون با ررمای مرطوب 

حسزززاه بزززه 

 حرارت

 استریلیزاسیون با پالسما

غوطززه وری در محلولهززای )استریلیزاسززیون سززرد 

 (شیمیایي

 آنگل، توربین هندپیسهای دندانپزشکي
قبل از ( Bاتوكالو )استریلیزاسیون با ررمای مرطوب 

 هربار استفاده 
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 نیمززززززه

 بحراني

مقزززاوم بزززه  

 حرارت
(اتوكالو)استریلیزاسیون با ررمای مرطوب  فرزها، كاندانسور آمالگام

حسزززاه بزززه 

 حرارت
 آینه دندانپزشکي

 استریلیزاسیون با پالسما

غوطززه وری در محلولهززای )استریلیزاسززیون سززرد 

 (شیمیایي

 غیربحراني

 آلوده به خون
تیوب رادیوررافي، صندلي یونیت، 

 تابوره، كراشوار

استفاده از مواد ضدعفوني كننزده سزطم متوسز     

درجززه،  07محصززو ت كلززردار، الکززل ایزوپروپیززل )

 (تركیبات آمونیوم ید و فورها

بدون آلزودري  

 به خون
 (الکل)ضدعفوني كننده سطم پایین 

 بهداشتي هنگام كار با جيوه در دندانپزشكينكات مهم 

 .به منظور جلوگیري از عوارض تماس با بخارات جیوه رعايت نكات زير جهت كاهش آلودگیهاي دندانپزشكي توصیه مي شود

 كنترلهاي محيطي
حداقل در كنار پنجـره و در مسـیرنگهداري جیوه و دستگام آمالگاماتور در فضايي جدا از دندانپزشكي مجهز به تهويه مناسب و يا  -1

 جريان خروجي هوا از دندانپزشكي

تعبیه تهويه موضعي و عمومي براي آمالگاماتور و واحد دندانپزشكي -2

(نگهداري پسماندها در محلول ظهور و ثبوت)آوري و دفع صحیح آن  جلوگیري از نشت و ريخت و پاش جیوه يا املگام و جمع -3

خطر به جاي آمالگام اي بيجايگزيني كامپوزيته -4

به حداقل رساندن زمان ساخت آمالگام و مواجهه با بخارات جیوه -5

.باشد خود داري از افزايش دماي دندانپزشكي زيرا جیوه در هواي معمولي پايدار بوده و بخارات آن حداقل مي -6

اري از سوزاندن آندفع ضايعات و پسماندهاي آمالگام و جیوه به روش صحیح بهداشتي و خودد -0

آوري ضايعات خودداري از جاروي برقي براي جمع -8

جلوگیري از وارد شدن ضايعات به داخل فاضالب و كف شوي -0

.هرگز نبايد از موارد پاك كننده خانگي به خصوص آنهايي كه داراي آمونیاك و كلرات مي باشند براي تمیز كردن جیوه استفاده نمود -17

پايش و اندازه گیري میزان بخارات جیوه در هواي دندانپزشكي بصورت دوره اي -11

 بهداشت فردي

(دستكش، ماسك، لباس و كفش كار مناسب)استفاده از وسايل حفاظت فردي در هنگام كار  -1

خودداري از خوردن و آشامیدن در محیط كار -2

خودداري از نگهداري مواد خوراكي در محیط كار -3

شستشوي دستها با مايع دستشويي پس از پايان كار يا قبل از خوردن و آشامیدن -4

مصرف آب و نوشیدنیها به اندازه كافي جهت تسريع در فرآيند دفع ادراري جیوه -5

آوري اضافات آمالگام هاي ساكشن قوي مجهز به فیلتر جهت جمع استفاده از سیستم -6
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خودداري از جابجايي كفشهاي آلوده به جیوه -0

انجام معاينات ادواري و پايش هاي بیولوژيكي -8

 ضوابط بهداشتي در كلينيك هاي دندانپزشكي

كف ساختمان بايد از جنس مقاوم و سقف و ديوارها بايد سالم، بدون درز و شكاف و قابل شستشو و داراي سنگ حداقل به ارتفـاع -1

187 cm باشد. 

.درب و پنجره بايد سالم و پنجره هاي بازشو مجهز به تور سیمي ضد زنگ باشد -2

ضمن فراهم نمودن بـرودت و حـرارت قـادر بـه تهويـه نیـز بـوده تـا ازسیستم خنك كننده و گرمايش بايد به گونه اي باشد كه  -3

 .آلودگي هاي هواي داخل ساختمان جلوگیري شود

آب مصرفي بايد از شبكه هاي عمومي آب آشامیدني شهر ت،مین شود يا داراي شبكه آب خصوصي بـا رعايـت اسـتانداردهاي آب -4

به میزان كافي باشد و كنترل هاي بهداشـتي درمـورد مخـازان ذخیـره آب      همچنین داراي مخزن ذخیره آب. آشامیدني كشور باشد

 .صورت گیرد

بنـدپايان و جونـدگان بـه. سیستم جمع آوري فاضالب به گونه اي باشد كه سطوح، خاك، آبهاي سطحي و زيرزمیني را آلوده نكند -5

 .آن دسترسي نداشته باشند و متعفن و بدمنظوره نباشد

پسماندهاي عفوني در كیسه هاي زباله زردرنگ با برچسب شناسـايي زبالـه هـاي عفـوني و اجسـام نـوك تیـز جمع آوري زباله و -6

 .( Safety Box)وبرنده در ظروف سربسته غیرقابل دسترسي مجدد 

.زباله دان به تعداد كافي از جنس مقاوم با درپوش و پدال و كیسه زباله مناسب در واحد موجود باشد -0

متر مربع با كف مقاوم و قابل شستشو، كاشیكاري يا سرامیك تا زير سقف و مجهـز بـه    5/1تي شوي با حداقل به متراژ وجود اتاق  -8

، تهويه مجزا، قفسـه مـواد گنـدزاد و پـا      cm 60شیر مخلوط آب گرم و سرد و تي آويز و حوضچه داراي كفشوي فاضالب رو با عمق 

 .پرتابل بايد  فضاي مناسب براي نگهداري تي شوي در نظر گرفتهمچنین در صورت استفاده از تي شوي .كننده 

.همراه با هشدار دهنده حريق مناسب( كیلوگرمي 4متر مربع حداقل يك  كپسول  57براي هر ) تامین وسايل سیستم اطفاء حريق  -0

.ت،مین نور و تهويه مناسب -17

(اسب مجاور يونیت دندانپزشكيمحل من)در كلیه اتاقهاي معاينه ( دستشويي)نصب روشويي  -11

 وجود شیلدهاي حفاظتي متناسب OPGدر صورت استفاده از  -12

.استفاده از فیلم بج براي كاركناني كه پرتونگاري مي كنند الزامي مي باشد -13

 جدول تعيين وسايل حفاظت فردي برخي مشاغل مراكز بهداشتي ، درماني و بيمارستانها

 آزمایشگاه تشخیص طبیکارشناس و تکنسین : شغل

در شرايط  -يا ماسک كاغذي يا سلولزي FFP2: ماسك حفاظتي

 هنگام تماس با گاز و بخارات FFP3عادي و 

P650- A: عینك ایمني

 التكس يكبار مصرف: دستکش

 کارکنان دندانپزشکی: شغل

در  -مصرف ماسک سلولزي كاسه اي يا يكبار: ماسك حفاظتي

 هنگام تماس با گاز و بخارات FFP3شرايط عادي و 

 P650- Aشيلد روشن صورت و عينک : عینك ایمني

التكس يكبار مصرف: دستکش

سم با آن  هنگام کار با جیوه به عنوان یک

.رفتار کنید
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 كفش مخصوص: چکمه و كفش

 -:  پیش بند

  كفش مناسب: چکمه و كفش

 پالستيكي يكبار مصرف:  پیش بند

 کارکنان پاتولوژی: شغل

3mيا ماسک  moldexمدل  FFP3ماسك: ماسك حفاظتي

هنگام پاس بافت و تخليه تيشو پروسسور 

 A611-1: عینك ایمني

التكس يكبار مصرف: دستکش

  كفش مخصوص: چکمه و كفش

 پالستيكي هنگام پاس بافت:  پیش بند

  کارکنان رادیولوژی و تاریکخانه: شغل

تماس  -ضد گاز وپخارهنگام ظهور فيلم FFP3: ماسك حفاظتي

ه اتاق گرافي بالفاصله بعد از با محلول ظهور و ثبوت و ورود ب

 پرتودهي 

 A611-1: عینك ایمني

-: دستکش

  كفش مناسب: چکمه و كفش

 -:  پیش بند

  کارکنان آشپزخانه: شغل

هنگام تماس با شوينده و يا سرخ كردني  FFP3: ماسك حفاظتي

 و ماسكهاي يكبار مصرف در هنگام توزيع غذا

 -: عینك ایمني

 -التكس پالستيک جهت توزيع غذا: دستکش

 الستيكي جهت شستشوي ظروف

  چكمه و كفش سفيد ساقه بلند: چکمه و كفش

پالستيكي هنگام شستشو:  پیش بند

 خدمه آزمایشگاه و پاتولوژی: شغل

ضد گاز وبخار هنگام كار با مواد  FFP3: ماسك حفاظتي

ضدعفوني كننده و گندزدا و ماسک ضد گرد و غبار كاسه اي 

 در شرايط عادي( سلولزي)

 A611-1و  P650- A:  عینك ایمني

التكس الستيكي هنگام شستشو: دستکش

 چكمه و كفش سفيد ساقه بلند: چکمه و كفش

پالستيكي :  پیش بند

  سایر نیروهای خدماتی: شغل

–هنگام كار در محيطهاي آلوده به گرد و غبار : ماسك حفاظتي

هنگام كار در محيطهاي آلوده به گاز و  , ماسک كاسه اي سلولزي

 ضد گاز وبخار FFP3 –بخار 

P650- A: عینك ایمني

+ نخي+ پالستيكي)التكس جهت جمع آوري زباله : دستکش

(چرمي

 كفش ايمني پنجه فوالدي : چکمه و كفش

بر حسب نياز موردي :  پیش بند

  کارکنان تأسیسات: شغل

هنگام كار در محيطهاي بسيار آلوده به گاز و : ماسك حفاظتي

  750و در شرايط عادي ميالد  3mبخار ماسک 

جوشكاري  A611-1تماس با گاز و بخارات : عینك ایمني

A612برشكاري و سنگ كاري 

نخي -چرمي : دستکش

كفش ايمني پنجه فوالدي : چکمه و كفش

  -: پیش بند

جدول وسايل حفاظت فردي همراه با خطرات عمومي محيط كار 

وسايل حفاظت فردي مناسب خطرات قسمت بدن

عينك ايبني با جوانب، شيلد صو  ،  كاله سند بالست  پرتاب ذ ا  يا گرد و غبا 

عينك مناسب، شيلد صو  چشم  و صو   فلزا  مذاب

عينك مناسب، شيلد صو   مواد شيبيايي ماي 
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هنزهاي ايبني با فيلتر مناسب پرتو فرا بنفش يا فرو سرخ

كاله ايبني افتادن يا سقوط اجسام از باالي سر

سر
)عايق برق(كاله ايبني مناسب  هادي هاي اهكتريكي

پوشاندن سر يا كالهي كم كامال موها  ا بپوشاند ماشين هاي دوا 

كاله مقاوم د  برابر حرا  ، پوشاندن گردن مواد مذاب

كفش يا چكبم با پنجم فوالدي خرد شدن اجسام/ سقوط

پا

كفش با كف مقاوم د  برابر سو اخ شدن خور سو اخ شدن

كفش عايق برق هادي هاي اهكتريكي

گتر پا، م افظت از پاها مواد داغ

شلوا  مقاوم د  برابر مواد شيبيايي مواد شيبيايي

اساس چا   فروشنده دست كش مناسب، انتخاب بر 

،.. ،عبليا  صنعتي، شناخت فرايندكا 

مواد شيبيايي

دست
بريدگي و پا ه شدن

سو اخ شدن

حرا   بسيا  زياد

، كاله، سر بند، ماسـك، عینـك، گوشـي،    )كاسك(حفاظت فردي شامل لباسكار، پیش بند، كاله فلزي وسايل :انواع وسايل حفاظت فردي

. كمربند، دست كش، كفش، چكمه و گتر است

 مبارزه با حشرات و جوندگان
ـ  . در اغلب اماكن كنترل حشرات بستگي زيادي به تمیزي محیط دارد ار در خصوص حشراتي مانند پشه و مگس وجود آنها به محـیط ك

.آيد اي است كه در منطقه در مورد اين حشرات به عمل مي بستگي ندارد و كنترل آن بستگي به درجه مبارزه

 .اهمیت خاص دارند... حشرات و جوندگان در ايجاد و انتقال بیماري، وارد نمودن خسارات به اموال، غذا، دام 

تـوان   را مـي ... تولید حشرات، عدم دسترسي به غذا، بهسازي محـیط و   هاي مبارزه با اين موجودات از بین بردن كانون از اهم فعالیت

 .ذكر نمود

 :مگس
. اين حشره خاكستري رنگ و  داراي بدني با سه قسمت سر، سینه و شكم اسـت . ترين و بیشترين حشره نزديك به انسان است معروف

. گـذارد  تخم مي 157تا  07گذاري نموده و هر بار  تخم... و  در بهار روي مدفوع انسان و حیوانات، پسمانده غذا، سبزي پوسیده، زباله

 .روز است 25تا  15روز و طول عمر آن  27تا  8چرخه كامل تخم تا بلوغ 

از عـادات ايـن حشـره دفـع مـدفوع و اسـتفراغ،تمايل بـه پـرواز در. حرارت، رطوبت، باد، نور، محل استراحت براي مگس مهم است

توان ذكر نمود، اين حشره روي مواد استفراغ نموده تا محلول شده آنهـا   عمودي و اشیاي آويزان را ميروشنايي، استراحت بر سطح 

 .مند است مگس بالغ به ترشح زخم، مدفوع ، خلط عالقه. را در حالت مايع بمكد

ت و از طريق استفراغ، مـدفوع و  اس... هاي اسهال، حصبه، وبا، مسمومیت استافیلوككي، سالمونال، تراخم، سیاه زخم و  مگس ناقل بیماري

 .دهد بیماري را انتقال مي( پا و موي زير شكم)روش مكانیكي 
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آوري و قـرار دادن زبالـه در     شامل نابودي منبـع تولیـد، جمـع   ( بهترين و موثرترين روش)هاي بهسازي محیط  مبارزه با آن از روش

پاشي، طعمه، استفاده  سم)كش  ، حشره(مرغ، انگل و عقیم كردن)وژيكي ظرف بسته، دفع مناسب زباله، آموزش، توري، در فنر دار، بیول

 .گیرد صورت مي... و ( كلرووس از سمومي چون پاراتیون، دي

 :شپش

اين . بر سه نوع شپش سر، تن و عانه است. روز است 47تا  37طول عمر آن . شود اي كه در مناطقي با بهداشت پايین يافت مي حشره

اتـاق،  )شپش تن به طور غیر مسـتقیم  . و داراي زندگي انگلي است.( شكل تخم آن شبیه شپش بالغ است)دارد  حشره دگرديسي ناقص

كند و روزي يك  داخل درز لباس و نزديك پوست زندگي مي. شود يافت مي...( تماس در زندان، مدرسه و )و مستقیم ...( شانه، مبل و 

 .خواري روي پوست مي رود بار جهت خون

 .است( مدفوع)و تب خندق ( له كردن)، تب راجعه شپش (مدفوع)ناقل تیفوس اپیدمیك شپش بدن 

، روش (شستشوي مو، استحمام، تعويض مرتب لباس، شانه كـردن و كوتـاه كـردن مـو    )بهترين راه هاي مبارزه با شپش حفظ نظافت 

دقیقه حشـره را   17درجه به مدت  57قه و آب درجه سانتي گراد به مدت يك دقی 07حرارت نظیر اتوي لباس، تماس با آب )فیزيكي 

كش با موادي چون ماالتیون، بايگون، كوپكس و هگزاكلروسـیكلوهگزان   شامپو، پودر، لوسیون حاوي حشره)و روش شیمیايي .( كشد مي

(HCH )است. 

 .ماند روز زنده مي 17شپش با تكر انسان حداكثر 

 :پشه
از انواع پشه، سه نوع كولكس، آنوفل و مانسونیا مهم .(. آن متفاوت با پشه بالغ است شكل تخم)اين حشره داراي دگرديسي كامل است 

 .است

پشه . نمايد پشه با نیش زدن بزاق ترشخ نموده و اثر نیش زدن در افراد حساس به شكل خارش، سوزش، سرخي و گاهي تب بروز مي

گـذاري   و اين خون خواري به منظور رسیدن به تخمك و تخم.( نمايد معموالً يك شب در میان خون خواري مي)ماده خون خوار بوده 

 .كشد ساعت طول مي 48ريزي  هر دوره تخم. گیرد صورت مي

 .نمايد پشه آنوفل ناقل ماالريا و پشه آيديس ايجاد تب زرد مي

دور كننده، محل زندگي دور از استفاده از پشه بند، توري، لباس آستین بلند، مواد )كنترل پشه از روش هاي پرهیز از نیش زدن پشه 

اسـتفاده از  )و بیولـوژي و ژنتیكـي   ( اسـتفاده از مـاده اي  ماننـد نفـت    )كاهش منابع الرو به روش شیمیايي )، مبارزه با الرو (آب باتالق

ت، .د.ننـد د كـش كلـره ما   اسـتفاده از حشـره  )و مبارزه با بالغین ( قورباغه، ماهي، میكروب، كرم، ويروس، عقیمي و تغییر تركیب جنس

كـش   كش كاربا مات مثل بايگون، حشـره   كش فسفره مانند ديازينون، ماالتیون، پاراتیون، حشره هگزاكلروسیكلوهگزان، ديلدرين، حشره

 .است( پیرتیروئید مثل پرمترين و كوپكس

را ( ، جلـدي مخـاطي  (سـالك )جلدي احشايي) و لیشمانیوز ( تب، سردرد، بي اشتهايي، خستگي و درد مفصل)پشه خاكي بیماري ويروسي 

 .دهد انتقال مي

 :سوسك
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تـرين آن دو   از معـروف . اي است با سه جفت پا و آنتن هايي در محل سر جهت شناسايي محل و سنجش رطوبـت محـیط دارد   حشره

 .توان ذكر نمود نوع سوسك آمريكايي و آلماني را مي

حمام، آشپزخانه، شوفاژخانه، زيرزمین، مجاري چـاه فاضـالب، اطـراف    محل زندگي اين حشره در اماكن گرم و مرطوب و تاريك مثل 

 .است... لوله آب گرم و 

مند به خلـط، مـدفوع،    عالقه. سوسك به زندگي دسته جمعي، ريختن مدفوع و استفراغ و ترشحات غدد خارجي در اطراف عادت دارد

 .پسماند مواد غذايي است

 :اين حشره

 .كند ل از مخزن آلودگي به ماده غذايي، ظروف و پوست بدن بیماري زايي ميبه طريق مكانیكي مانند حمل عام -

.است... در محیط هايي مانند بیمارستان عامل بیماري هاي عفوني اسهال، حصبه، سل، وبا و  -

.گردد مواد مترشحه از غدد بدن، مدفوع و استفراغ آن سبب حساسیت و و اكنش هاي رواني مي -

.نمايد، اما سوسك آمريكايي داراي قدرت پرواز است از نیست، سريع تكثیر ميسوسك آلماني قادر به پرو

ها، استفاده از كف شوي، نظافـت، جمـع و دفـع مناسـب      مسدود نمودن شكاف)هاي مبارزه با اين حشره، بهسازي محیط  بهترين روش

بـا مـوادي چـون بـايگون، فايكـام، نگـون، ديـازينون،        ( استفاده از محلول، گرد، مه و طعمـه )، مبارزه بیولوژيكي و سموم شیمیايي (زباله

 .است... كوپكس و 

 :آكارينه

 ...(.با عاليم خارش، تاول، چرك و )نمايد  هیره انگل انسان بوده و ايجاد بیماري گال مي. و كنه است( مايت)ها بر دو نوع هیره آكارينه

كنترل آن به صورت استفاده از بنـزوات بنزيـل   . نمايد مي( با نیش زدن)اي  خوار بوده و ايجاد بیماري تب راجعه كنه اي خون كنه حشره

درصد، لوسیون، جوشاندن لباس زير براي كنترل هیره و جدا كردن كنه با اتر يا گزيلل، دور كـردن حیـوان از انسـان، اسـتفاده از      28

 .موارد مذكور است هايي مانند بايگون ، دور كننده ها، حمام آب آهك توسط حیوانات از جمله كش حشره

 :جونده ها

جوجه . اغلب همه چیز خوار هستند. روند به خواب زمستاني مي. خورند سه برابر غذا، آب مي. جوندگان دسته اي از پستانداران هستند

 .تیغي، سنجاب و موش ها شبیه هم هستند

 .و موش قهوه اي است ها شامل موش خانگي يا موش خاكستري و سفید، موش بندري يا موش سیاه انواع موش

با عاليم تب، اسـهال، اسـتفراغ، بزرگـي كبـد، درد عضـالني و      )هاي طاعون، سپتي سمي، تیفوس، يرقان هموراژيك موش مخزن بیماري

ريـزي   در اثر گاز گرفتن موش، درد مفصل، تب و خون)، سالك و سودوكو (اسهال، استفراغ و ناراحتي گوارش)، سالمونلوزيس (زردي

 .است( پوست
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مانع آمدن موش به انبار، جنس كف انبار از سیمان، قرار دادن اجناس بر سكو، فاصله اجناس از )مبارزه با آن شامل رات پروف كردن 

هاي زياد و نزديك به هم، استفاده از گربه، استفاده از سموم شامل  گذاري شامل قراردادن تله به روش تله)و كشتن موش ...( ديوار و 

 .است( دي فناكوم حاد يا يك بار مصرف مثل فسفید روي و سموم مزمن ضد انعقاد خون مثل وارفارين وخوراكي و گازي 

 .توان نام برد از ساير سموم فسفر دو زنگ، تري اكسید ارسنیك، كلرات و سیانید كلسیم را مي

كش، دفن و سوزاندن  موش مرده با دستآوري  اعمالي مانند قرار دادن مواد غذايي در ظرف در دار، جمع و دفع صحیح زباله، جمع

.هاي كنترل اين جونده است از جمله ساير روش... الشه موش مرده و 

گندزدايي و ضدعفوني
...( ، بخـش هـاي نـوزادي و    ICUسـوختگي ،  )عفونت هاي بیمارستاني بعنوان يكي از عوامل عمده مرگ و میر در بخـش هـاي ويـژه    

.گردد( كاركنان، همراهان و ساير افراد جامعه )تواند سبب انتقال بیماري هاي عفوني به ديگران و از طرفي مي . محسوب مي شود

و كـاهش خطـر ايجـاد    ...( سطوح وسايل و دستگاهها، سـطوح و فضـاهاي امـاكن درمـاني و     ) لذا به منظور كنترل آلودگي هاي محیط

خشي آنها، كاهش مرگ و میر و هزينه ها، كـاربرد مناسـب گنـدزدا در    میكروب هاي مقاوم و استفاده كمتر از آنتي بیوتیك ها و اثر ب

 .   بیمارستان و مراكز درماني ضرورت دارد

تعاريف
( :Disinfection)گندزدايي -

سطوح بي جان مانند ) حذف اكثريت يا همه میكروارگانیسم هاي پاتوژني كه بر روي اشیاء بي جان وجود دارند به جز اسپور باكتريها  

... (  اماكن مسكوني ، البسه و ظروف ، آب ، سبزي و 

 ( : Disinfectant)  ماده گندزدا -

 .جان و اجسام بكار برده مي شودماده اي است كه براي كم كردن بار میكروبي از روي سطوح بي 

( : Antisepsis)ضدعفوني -

. (رود در مورد سطوح زنده بكار مي) بكارگیري ماده اي براي نابودكردن يا مهار میكروارگانیسم ها در پوست يا بافتهاي زنده 

 (:Antiseptic)ماده ضد عفوني كننده -

.بافت هاي زنده استماده اي است كه بازدارنده فعالیت ارگانیسم ها از روي  

به همین دلیل ضدعفوني كننده ها . غلظت ضدعفوني كننده ها بايستي كمتر از گندزداها باشد تا از آسیب به بافت ها جلوگیري شود

.(نسبت به گندزداها سمّیت كمتري دارند

سترون سازي يا استريليزاسيون   -

كه طي فرآيند شیمیايي يـا فیزيكـي در داخـل    ( باكتريها نیز انجام مي شودكه شامل اسپور ) حذف يا نابودي كامل تمام انواع میكروبها

 .بیمارستان 

 سطوح گندزدايي
H.L.D(High Level Disinfectant) سطح باال  -
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بجـز انـواع   ( در كلیـه اشـكال فعـال و غیـر فعـال      ... ) در اين فرآيند تمام میكروارگانیسم ها از جمله باكتريها ، قارچ ها ، ويروس ها ، و 

 –كلـرين دي اكسـید    –پراستیك اسید  -گلوتارآلدنید . )مختلف اسپور باكتريها در مدت زمان مواجهه با ماده گندزدا از بین مي روند

.(مواردي از اين گروه مي باشند... هیپوكلريت سديم و  –فرمالدئید  –وژن پراكسیدئیدر

I.L.D(Intermediate Level Disinfectant) سطح متوسط -

الكل .) ، ويروس هاي پوشش دار و قارچ ها از بین میروند(حتي مايكو باكتريوم توبركولوزيس )در اين فرآيند تمام باكتريهاي رويشي 

 . (تركیبات كلرين ، برخي از تركیبات فنلي و يده مواردي از اين گروه مي باشند -% 07تا % 07ها 

 Low Level Disinfectant (L.L.D)سطح پايين -

، ويروس هاي پوشش دار و بعضي از ويـروس هـاي بـدون پوشـش و بعضـي از      (به جز توبركولوز) در اين فرآيند باكتريهاي رويشي 

. اسپور قار چها را از بین مي روند

 انتخاب روش گندزدايي

بر مبناي كاربرد وسیله ، سطوح و احتمال تماس آن با میكروارگانیسم ها -1

است كه با خون يا بافت استريل يا سیستم عروقي بدن در تماس مستقیم مـي باشـد و قبـل از    وسايلي  :  (Critical)حساس  -

... (سوزن ها، كاتترهاي عروقي، لوازم جراحي، كاتترهاي ادراري ، .) استفاده بايد حتما استريل شوند

دارند ولي وارد آنها نمـي  وسايلي است كه با پوست آسیب ديده و يا غشاهاي مخاطي تماس : (Semicritical)نیمه حساس  -

آندوسكوپ . ) گندزدايي گردند و نیاز به استريل كردن ندارند  High Levelشوند و قبل از استفاده بايد با مواد گندزداي 

 ... (ها، لوله تراشه ،

حسـب مـورد   وسايلي است كه فقط با پوست سالم در ارتباط مي باشند و قبل از استفاده بايد بر :  Non-criticalغیرحساس  -

..(،  ECGگوشي معاينه، كاف فشارسنج، الكترودهاي ).توسط آب يا آب و مواد شوينده تمیز شوند

حبر مبناي جنس وسیله و سطو -2

 اقدامات ضروري قبل از عمل گند زدايي و استريليزاسيون
 پاكسازي  ( Cleaning ) :

روي اشیاء كه با استفاده از آب با يا بـدون اسـتفاده از مـاده شـوينده     زدودن تمام مواد خارجي ، چرك يا مواد قابل رويت با چشم از 

.انجام مي شود

  آلودگي زدايي(Decontamination : )

.زدودن میكروارگانیسم هاي پاتوژن از روي اشیاء تا حدي كه هنگام جمع آوري و حمل و نقل آنهامشكلي براي پرسنل پیش نیايد

 پاكسازي و تميز كردن قبل از گندزدائي الزم است اطالع رساني كنيم كهبراي توجه به اهميت مرحله هاي 

  شستشوي ساده با استفاده از دترجنتها رفع كرد با درصد عفونتهاي بیمارستاني را میتوان 07بیش از.

 دپس نبايد اجازه داد در مصرف مواد گندزدا افراط گرد.

 وني كننده هاي شيمياييدستورالعمل كلي در مورد كاربرد گندزداها و ضدعف

 براي استريل كردن استفاده نكنید از گند زداها و ضد عفوني كننده ها .

 فقط در صورتي كه كاربرد روش هاي حرارتي مقدور نباشد از محلول هاي میكروب كش انتخابي استفاده كنید.

    مهـارت سـبب رشـد میكروبهـا و گسـترش      توجه داشته باشید كه كاربرد گند زداها و ضد عفوني كننده ها بـدون دقـت و

.سیب به انسان و محیط زيست مي شودعفونت و آ
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    از بكارگیري محلو ل هاي میكروب كش كه خود به بیمارستان آورده ايد پرهیز كرده و آنچه كه بیمارستان در اختیـار شـما

.مي گذارد استفاده كنید

 ري شوندك نگهدانندزدا و ضدعفوني كننده در مكان خظروف ماده گ.

 دور از آفتاب نگهداري شوند.

 محصولي كه ابتدا وارد انبار شده مصرف شود.

  ظروف حاوي مواد گندزدا و ضد عفوني كننده را دوباره پر نكنید.

 هرگز دو محلول گند زدا را با هم بكار نبريد  مگر آنكه يكي از آنها الكل باشد.

 نده ها بپرهیزيد زيرا ممكن است هر دو بي اثر شوند از تركیب و اختالط مواد گند زدا با پاك كن.

 كنترل تاريخ مصرف ماده گندزدا و ضد عفوني كننده در زمان استفاده

 قبل از كاربرد ماده گند زدا  ، در صورت امكان لكه ها را پاك كنید. 

  هـاي قابـل مشـاهده مثـل خـون      وجود آلودگي ) ابزار و وسايل تمیز را در درون محلول هاي میكروب كش نگهداري كنید

(خشك شده باعث زنده ماندن باكتري ها و ساير موجودات مي شود 

 (خیس بودن وسايل باعث رقیق شدن محلول مي گردد )براي رقیق سازي محلول از ظروف خشك استفاده كنید

  ماده مصرفي را به دقت پیمانه كنید .

  كامالً ببنديدسپس درب ظرف ماده گندزدا و ضد عفوني كننده را.

  ابتدا نصف ظرف را با آب پر كرده سپس به میزان )براي ساختن محلول ، مقدار صحیحي از ماده گند زدا را به آب بیفزايید

(الزم ماده گندزدا به آن اضافه كرده و باقیمانده ظرف را تا حدي با آب پر كنید كه به حجم محلول دلخواه برسد

 عث تجزيه بعضي از مواد گندزدا و كاهش اثرآن مي گردد الزم است رقیق سـازي بـا آب سـرد    با توجه به اينكه آب گرم با

.انجام شود 

.مشخصات زير روي ظرف محلول گندزداي رقيق شده درج گردد

 نام ونام خانوادگي تهیه كننده

 نام محلول گندزدا

 غلظت محلول گندزدا

 تاريخ تهیه

 تاريخ انقضاء

 : برچسب نويسينمونه 
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نكات ايمني در هنگام كار با گندزداها 
.افراد مسئول نظافت در هنگام كار بايد از ماسك، دستكش و لباس كار استفاده نمايند/ فرد -1

.دسترس باشدجعبه كمكهاي اولیه بايد در هر ايستگاه و يا هر مكاني كه مواد شیمیايي مورد استفاده قرار مي گیرد در  -2

كاربرد هر ماده شیمیايي بايد بر اساس دستورالعمل ايمني تهیه شده توسط تولید كننده ها انجام شود -3

.از اضافه كردن آب به محلول غلیظ خودداري نمايید.هنگام تهیه محلول رقیق همیشه بايد محلول غلیظ به آب اضافه شود -4

.تماس پوست با محلول غلیظ موجب سوختگي خواهد شد -5

.در هنگام كاربرد محلول رقیق تهیه شده بايد از پوشش مناسب صورت استفاده شود -6

بر اساس برگه اطالعـات ايمنـي مـاده(دقیقه در آب سرد باز نگاه داشته شود  17چشم بايد به مدت , در صورت تماس با چشم  -0

.عمل گردد

.گندزدا بايد با آب سرد يا معمولي تهیه گردد -8

.گندزدايي، دو مرحله جدا از يكديگرند و نبايد هیچگونه اختالطي بین شوينده و گندزدا انجام گیرددو مرحله نظافت و  -0

 :بندي بيمارستان از لحاظ آلودگي منطقه
. شوند بر اين اساس بیمارستانها به چهار منطقه تقسیم مي. روش ها بايد جهت احتمال آلودگي با نوع ضدعفوني اختصاصي شود

  منطقه A :نظافت عادي توصـیه مـي   ( پا ويونها و كتابخانه -مثل پذيرش )طقي از بیمارستان ها كه تماس با بیمار ندارند منا

. شود

 منطقهB  :الزم است روش هايي جهت نظافت ايـن مكـان   . مكان نگهداري بیماراني كه عفوني نبوده يا حساسیت بااليي ندارند

در اين مكان بايد هر گونه آلودگي با خون و مايعات ديگر بـدن ضـدعفوني   . دها به كار گرفته شود كه گرد و غبار ايجاد نكن

. شده و سپس نظافت انجام گیرد

  منطقهC  : بخش هاي عفوني يا بیماران ايزوله ، نظافت با ديگر مواد مناسب و سپس محلول هاي ضدعفوني كننده الزم است

.با وسايل جداگانه نظافت شودجهت جلو گیري از انتقال و انتشار عفونت هر اتاق بايد 

  منطقه D :  يا ساير مكان هاي محافظت شده از قبیل اتـاق هـاي   ( حفاظت بصورت ايزوالسیون)بیماران با حساسیت بسیار باال

عمل، اتاق هاي زايمان، بخش مراقبت هاي ويژه ، بخش نگهداري نوزادان نارس و بخش ديالیز كه نیاز به استفاده از محلـول  

. ت و ضدعفوني كننده دارد، الزم است در اين مكان ها از وسايل نظافت مجزا استفاده شودهاي دترج

:دستورالعمل استفاده از صابون مايع
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 شو و خشك و شست پس از اتمام صابون موجود در ظرف صابون مايع، از پركردن مجدد آن خودداري كرده و حتماً پس از

.كردن ظرف، اقدام به پركردن آن نمايید

  روزانه تمیز و  كه هنگام استفاده از صابون مايع اطراف ظرف دستشويي آلوده به قطرات صابون گرديد، بايستي درصورتي

.صابون هاي اضافي پاك گردد

  رشـد   ها در اطراف ظرف مزبور و يا پركـردن مجـدد آن، بـدون شستشـو و خشـك نمـودن، باعـث        باقي ماندن آلودگي

.صابون مايع مي شودباكتريهاي بیمارستاني در 



 :( لگن)و بدپن( ظروف ادرار)شستشو و گندزدايي يورين باتل

  از دستگاه شستشو و ضدعفوني كننده همراه با حرارتc˚07  دقیقه بايستي استفاده شود 1به مدت .

  گندزدايي شود% 17در صورتي كه دستگاه شستشو موجود نبود، لگن و لوله ها در پايان هر شیفت در محلول وايتكس.

 هنگام تحويل لوله و لگن از انبار به بخش پشت آن تاريخ زده مي شود و بعد از يك هفته از رده خارج مي شود.

 پـس از پايـان كـار    . اگر مواد چسبنده مانند آدامس به كف اتاق چسبیده باشدبايستي با كاردك از روي زمین برداشته شود

 .دستها با صابون شسته شود

  مربوط به نظافت از قبیل سطل ها، نخ تي بايد بصورت خشك و در محل مناسب نگهداري شود وسايل.

  بايد همیشه آويزان باشند و در صورت امكان در هواي آزاد نگهداري شوند تي ها.

  روز يكبار و بخش هاي عفوني هر هفته بايد تعويض شود 15نخ تي بخش هاي غیر عفوني  هر.

 شغليايمني و بهداشت 

 :بهداشت حرفه اي و ايمني شغلي

باشد و انسان محور توسـعه و شـكوفايي هـر سـازمان و      بي شك بزرگترين سرمايه هر سازمان نیروي انساني كارآمد و خالق آن مي

رسـالت ايـن   منشاء خدمات با كیفیت خواهد بود و بنابراين حفظ و صیانت از اين سرمايه از اولويت هاي هر دولت و سازمان بـوده و  

 .باشد مي( HSE)اي  امر به عهده واحدهاي ايمني و بهداشت حرفه

هـاي   اي و ايمني شغلي علمي است كه با شناسايي، ارزشیابي و كنتـرل عوامـل زيـان آور محـیط كـار و انجـام مراقبـت        بهداشت حرفه

 .باشد بهداشتي، درماني حافظ سالمت كاركنان و شاغلین مي

 :اهداف

اي و ايمني و سالمت شغلي عبارت از نگهداري و بهبود سـالمت جسـمي و روانـي پرسـنل همـه مشـاغل و افـراد هدف بهداشت حرفه

 :پذيرد باشد كه براي رسیدن به آن اقدامات زير انجام مي وابسته آنان و رسانیدن آن به حداكثر ممكن مي

آموزش موازين بهداشتي و ايمني به پرسنل در ارتباط با شغل آنان -1

آور مربوط به آن زي محیط كار با شناخت و بررسي كنترل عوامل زيانسالم سا -2

بهسازي ت،سیسات بهداشتي، رفاهي -3

اي بـه منظـور تعیـین وضـع انجام معاينات قبل از استخدام و معاينـات دوره  هاي بهداشتي و درماني از طريق  انجام مراقبت -4

هاي ناشي از كار  همچنین بیماريهاي مسري و  سالمت و توانايي شاغل و تشخیص به موقع بیماري

هاي اولیه در صورت بروز حادثه پیشگیري از بروز حوادث ناشي از كار و ارائه كمك -5

توجه به مشكالت و مسائل رواني و عاطفي شاغلین در محیط كار و خانواده آنان -6
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 :برنامه هاي بهداشت حرفه اي

معاينات پزشكي قبل از استخدام -1

معاينات پزشكي دوره اي -2

معاينات اختصاصي -3

برنامه هاي مربوط به بهداشت محیط كار -4

برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني -5

برنامه هاي مربوط به آموزش بهداشت -6

 :مهم ترين اهداف معاينات پزشكي

تعیین استعداد بدني و قابلیت شخص براي كار مورد نظر -1

حفظ سازمان، صنعت و سرمايه و سالمت پرسنل ديگر -2

.سالمتي متقاضي و محدوديت هايي كه بايد در كار بعدي خود داشته باشدتعیین حدود  -3

تشخیص زودرس بیماري ها و درمان آنان -4

تعیین بیماري ها ونقص عضو هاي قبلي متقاضي و ثبت در پرونده تا بعداً به حساب بیماري ها وآسیب  ناشي از كـار منظـور -5

.نشود

كشف بیماري هاي مسري -6

و استفاده از آن در مراجعات بعديتشكیل پرونده بهداشتي  -0

توصیه به تغییر شغل و يا محدود كردن كار افراد بیمار -8

تعیین اثر محیط كار بر سالمت پرسنل -0

ارزشیابي روش هاي پیشگیري و ايمني -17

جلوگیري از انتقال و انتشار بیماري هاي واگیر -11

 :عوامل زيان آور محيط كار

گیرد و اين شرايط گاهي اثرات نامطلوبي را ممكن اسـت روي سـالمت    هر كاري در شرايط خاص با عواملي مختص به خود انجام مي 

 :به همین دلیل آن شرايط را تحت عنوان عوامل زيان آور محیط كار مي شناسیم كه عبارتند از. پرسنل داشته باشد

تشعشـات و -فشار هوا -روشنايي -نور -(گرما، سرما، رطوبت)رايط جوي ش -ارتعاش -سر و صدا: عوامل زيان آور فیزيكي -1

.میدان هاي الكترومغناطیسي

در...(گردو غبار،گاز وبخار،فیوم ،  مايع و     جامد و)شامل انواع  مواد شیمیايي كه به اشكال مختلف: عوامل زيان آور شیمیايي -2

...لزات سنگین ومثل اسیدها ،بازها، حالل ها ،ف.محیط كار وجود دارد

آالت و كه بیشتر تحت عنوان ايمني شناخته شده است و منظـور از آن عـدم ايمـن بـودن ماشـین     : عوامل زيان آور مكانیكي -3

محیط به نحوي است كه احتمال ايجاد حادثه را براي پرسنل افزايش دهدمثل ضربه ها،سقوط،تصادفات ودر دسترس بودن 

.ماشین آالتمحلهاي گردنده و خطر ناك  ابزار و

است كه فرد شاغل بـه اقتضـاي شـغل... شامل انواع میكروب ها،باكتريها ،قارچها،انگلها،ريكتزياهاو: عوامل زيان آور بیولوژيكي -4

.مانند شاغلین دربیمارستانها ومراكز بهداشتي درماني ،دامداريها وپرورش طیوروكشتارگاهها. خود با آن در تماس مي باشد

مثل عدم انطباق شرايط محیط كار باشاغل،نامناسب بودن میز وصندلي وابزار كار.هندسي انسانيعوامل ارگونومي يام -5

.عوامل روحي و رواني و  اجتماعي مثل حجم وبارزياد كاروحساسیت شغلي،شیفت هاي شبانه وطوالني  -6
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 :براي سالم سازي محيط كار سه روش زير مورد استفاده قرار مي گيرد

عوامل زيان آورشناسايي خطرات و  -1

ارزيابي  خطرات و عوامل زيان آور -2

كنترل خطرات و عوامل زيان آور محیط كار -3

كنند  سـپس بـا توجـه بـه نـوع       آور وخطرات را شناسايي مي  در ابتدا مسؤولین ايمني و بهداشت حرفه اي در محیط  كار عوامل  زيان

جام گرديده و در صـورت بـاال بـودن میـزان آن از حـد اسـتانداردهاي       عامل زيان آور شناسايي شده، اندازه گیري و ارزيابي خطر ان

 .گیرد  تعريف شده نسبت به كنترل آن اقدامات الزم صورت مي

 :گيرد پايش وكنترل عوامل زيان آور به دو روش زير انجام مي

پايش وكنترل هاي مهندسي بهداشت حرفه اي -

پايش  سالمت كاركنان به كمك معاينات طب كار -

: وكنترل هاي مهندسي بهداشت حرفه اي بروشهاي زير انجام مي گیردپايش  -

.روش كنترل در منبع تولید آلودگي -1

(.استفاده از مانع ها وجاذب ها)جلوگیري از انتقال آلودگي ويا عامل زيان آور -2

(.جداسازي)روش ايزوله كردن  -3

.دور كردن افراد از منبع آلودگي تا حد امكان)فاصله گذاري  -4

.از وسايل حفاظت فردي  بعنوان آخرين راه حل استفاده -5

 (:طب كار) پايش سالمت كاركنان 

.باانجام معاينات قبل ازاستخدام افراد با قابلیت واستعدادجسماني ورواني متناسب با شغل پیشنهادي بكارگیري شود -1

.وتشخیص زود رس بیماريهاانجام معاينات دوره اي كاركنان بمنظور بررسي اثرات شغل بر سالمت شاغلین و تعیین  -2

 :ارگونومي يا مهندسي فاكتورهاي انساني

واژه ارگونومي از دو كلمه يوناني ارگو به معني كار و نوموس  به معني قانون و قاعده طبیعي مشتق شده است و در لغت بـه معنـاي   

هـا،   هـا و روش  فیزيولـوژي انسـاني، سیسـتم   علم ارگونومي مجموعه دانشي است كه از تلفیق علوم زيسـتي،  .  قوانین طبیعي كار است

 .طراحي مشاغل و محیط كار به وجود آمده است

هـا و عالئـق    دستگاه ها و محیط كار را با توجه به در نظر گرفتن توانـايي هـاي جسـماني، فكـري و محـدوديت      -كه سعي دارد ابزارها

 .ها طراحي كند انسان

 .المتي، ايمني و رفاه كاركنان در محیط كار شكل يافته استاين علم با هدف افزايش بهره وري با توجه به س

 :شاخه هاي دانش ارگونومي

هاي پردازش اطالعات مرتبط با كار مورد بررسي قرار در حیطه اول يعني روانشناسي مهندسي جنبه ::روانشناسي مهندسيروانشناسي مهندسي -1

هاي كار با هدف كاهش حـوادث ناشـي از    اي اين بعد از ارگونومي طراحي روش از ديدگاه ايمني و بهداشت حرفه. گیرد مي

.شود خطاهاي انساني محسوب مي

در حیطه دوم تبادالت انرژي و متابولیسم بدن مطرح است مفاهیم خستگي، بررسي كارهاي ايستا و پويـا و ::فیزیولوژی كارفیزیولوژی كار -2

.گیرد رژيم هاي كار و استراحت از ديدگاه فیزيولوژي كار مورد تجربه و تحلیل قرار مي
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در ايـن. گیـرد  در مباحث بیومكانیك شغلي ويژگي هاي مكانیكي اندام هاي بدن مورد بررسي قرار مـي  ::کانیك شغليکانیك شغليبیو مبیو م -3

توان الگوهـا   شود به كمك اين معادالت مي حیطه حركت اندام ها و اعمال نیرو در بافت هاي مختلف بدن تجزيه و تحلیل مي

شارهاي مكانیكي خارجي بر بدن بدست آورد به طور خالصه مـي تـوان   هاي كاري را با هدف كاهش ف و ابعاد مناسب ايستگاه

.گفت كه چگونگي انتقال نیرو و حركت درون اجسام و ابزار آالت از جمله مباحث بیومكانیك شغلي است

ايهـ  آنتروپومتري به سنجش ابعاد فیزيكي بدن و كاربرد داده هاي ابعادي در اصالح شرايط فیزيكي ايسـتگاه  ::آنتروپومتریآنتروپومتری -4

هاي ابعادي بـدن   پرازد و از آنجايي كه يكي از داليل فشارهاي وارده بر اندام ها عدم تطابق ابعاد محل كار با ويژگي كار مي

توان به طور تئـوري در طراحـي تجهیـزات، ايسـتگاه هـاي كـار، ابـزارآالت و داده هاي آنتروپومتريك را مي. باشد كاربر مي

.محصوالت به كار گرفت

 :عضالني بدن -شكيل دهنده سيستم اسكلتياجزاء ت

.(ماهیچه ها را به استخوانها وصل مي كنند) تاندونها -2 ماهیچه ها  -1

.(ماهیچه ها را به يكديگر متصل مي كنند) رباطها -4 استخوانها  -3

 :عضالتي -عوامل اصلي خطر آسيب هاي اسكلتي

به كار بردن نیروي بدني زياد -1

حركات تكراري -2

نامناسب بدنيوضعیت  -3

فشار به بدن در اثر تماس موضعي با اشیاء -4

 .اين عوامل در بروز شدت آسیب بسیار موثر مي باشد بزرگيو  زمان تماس

 :عواملي كه مي تواند روي میزان توان بدني مورد نیاز جهت انجام يك كار ت،ثیرگذار باشند

يا كم سطح كارمثل ارتفاع زياد   جانمايي و شرايط محیط كار و ايستگاه كار -1

مثل يك شي لیز، سنگین و يا بدون دسته خصوصیات اشیايي كه فرد با آنها سرو كار دارد -2

:سازماندهي كاربعنوان مثال -3

دهـد   فردي كه در طول شیفت كارهاي متنوعي انجام مي دهد در مقايسه با فردي كه در طول يك شیفت، كار تكراري انجام مي

 .باشد در معرض خطر كمتري مي

:وصیات و ويژگي هاي شخصيخص -4

 مثل قد، جنس، نژاد، توانايي بدن در مقابله با عوامل خطر، آموزش و مهارت شغلي

 :سه نوع فعالیت كه نیاز به نیروي بدني دارد

.بلند كردن، پیاده كردن يا حمل كردن بار باشند: فعالیت هايي كه شامل -1

.هل دادن يا كشیدن باشند: فعالیت هايي كه شامل -2

(گرفتن اجسام با دست.)یت هايي كه شامل چنگش باشندفعال -3

 :مثال. دهند  هاي ظريف و كوچك به جاي ماهیچه هاي بزرگ انجام مي در شرايط زير نیروي اضافي چنگش را ماهیچه

فرد بزرگ  نگه داشتن اشیاء با وسیله كوچك، بدشكل، در حال ارتعاش يا بزرگ، نگه داشتن اشیائ شبیه به نیشگون گرفتن ويا دستكش

در چنگش ظريف فـرد نیـروي بیشـتري    . و سنگین باشد، دست هاي فرد سرد باشد، دستگیره اشیاء خیلي بزرگ يا خیلي كوچك باشد

 .كند تا چنگش قوي  مصرف مي
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 (:پوسچر)وضعیت بدني در حین كار 

بدن  شما مجبـور بـه كـار بیشـتر وتحمـل    در صورتیكه وضعیت بدن شما در حین كار نامناسب باشد ماهیچه ها، تاندونها و رباط هاي

فشار مضاعف مي گردند وهنگامي كه مفاصل بدن شما به مدت طوالني بیشتر از دامنه حركتي معمولي آنها خم يا چرخیـده باشـند و   

 . منجر به ايجاد احساس درد گردد نشاندهنده اين است كه وضعیت بد بدن شما طوالني مدت بوده است

قراردادن  -جمع كردن پاها  زير صندلي -درجه سر و گردن به سمت جلو يا عقب به مدت طوالني 15حراف بیش از ان: به عنوان مثال

پیچش سر و گـردن   -لم دادن به طرفین  -نشستن طوالني مدت در لبه صندلي -آويزان نگه داشتن پاها هنگام نشستن -پاها روي هم

تلفن بین سر وشانه ،كار در ارتفاع باالتر از حد شانه ها نمونـه هـايي از پوسـچرهاي    نگه داشتن گوشي  -يا كمربه  طوالني و يا تكراري

 .آسیب رسان در حین كار مي باشد

 :گردد ت،ثیر منفي وضعیت نامناسب به وسیله عوامل زير تشديد مي

در سـطحي بـاالتر از مثل بلند كردن اشیاء سنگین در حالتي كـه بازوهـا  : اعمال نیروي زياد بدني در وضعیت نامناسب بدني -1

.بدن قرار گرفته اند يا چنگش قوي با مچ خمیده

مثل نگه داشتن طوالني گوشي تلفـن بـین سـر و( شرايط استاتیك)ماندن در يك وضعیت نامناسب بدني براي مدت طوالني  -2

.شانه

فشار موضعي بدنفشار موضعي بدن  --33

و بافت هاي زير پوست مـي گـردد و يـا زدن     تماس توام با فشار يك شيء سخت يا تیز با پوست باعث فشار و آسیب به اعصاب

 .ضربات محكم به اشیاء با دست يا پا و يا زانو

مثل خم شدن، قوز كردن، پیچش يك. گردند فشارهايي كه موجب تنش گردن، شانه ها، آرنج ها، مچ ها، دست ها يا كمر مي -4

مفصل، قرارداد اشیاء در خارج از حد دسترسي 

::چنگش قدرتمندچنگش قدرتمند  --55

در دست كه نیاز به صرف حداكثر نیروي دست و انگشتان مي گردد در اين حالت تمـام انگشـتان در اطـرف شـيء     گرفتن اشیاء 

 .بسته مي شوند

ها و گردد در اين كار بخش محدودي از ماهیچه ثانیه عیناً تكرار شود كار تكراري تلقي مي 27كاري كه هر  ::انجام كار تكراريانجام كار تكراري -6

گردند مثل تايپ، بسته بندي و يا مونتاژ يكنواخت يتاندونها درگیر بوده و دچار آسیب م

 :عالئم هشدار دهنده

حالت بي حسي و سوزن شدن در اندام -1

كاهش توانايي حركت اندام و قدرت چنگش -2

خستگي دائمي ماهیچه و درد در ماهیچه -3

تورم مفصل -4

درد در اثر فشار يا سرما و ارتعاش -5

تغییر رنگ پوست دست يا انگشتان -6

 عضالني ناشي از كار در شرايط غير ارگونوميك -اختالالت اسكلتيشايعترين 

(MSD' S risk factors) 

 اقدام اصالحي مثال بيماري و يا آسيب احتمالي شرايط غير ارگونوميك

 اعبا  نيرو بم مقدا  زياد
با  اضافي حاد بر  وي نسوج

 گرفتگي عضال  وديسكوپاتي

بلنـــد كـــردن، حبـــل كـــردن، 

دادن اشياء سنگين كشيدن، فشا  

اجتناب از حبـل دسـتي با هـاي    

 سنگين
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 مثل جابجايي يخچا  بم تناايي

حبل با هاي سنگين يـا بـد بـا 

 براي مد  زمان طوالني

بيبا ي هاي فرسايشـي خصوصـاً   

 (كبري)د  مو د مارهاي هومبا  
 حبل دستي مواد و اجسام سنگين

ــا كــاهش حجــم ووزن  اشــياء ي

 تعداد دفعا  حبل د   وز

جابجايي مداوم با  بم  وش غيـر  

 اصوهي

خستگي و كـا  اضـافي سـاختا 

 عضالتي، كبرد د و ديسكوپاتي

تخليم و يـا بـا گيري مكـر  بـا 

 كاال د  انبا 

 كاهش تعداد دفعا  تكرا 

استفاده از وسـايل مكـانيكي، بـم    

 كا گيري نيروي انساني مضاعف

 كا  كردن با پوسچر نامناسب

 (نامناسبوضعيت بدني مقيد و )

 ت بيل با  اضافي بم اجزاء

كبرد دها و  -اسكلتي و عضالني

... 

ــيچش  ــا خبــش و پ كــا كردن ب

شديد تنـم د  ناحيـم كبـر و يـا     

 دستاا مثل جابجايي بيبا 

كــا  كــردن بــا تنــم اي صــاف و 

 بازوهايي نزديك بم بدن

د گيـري  )انجام كـا  اسـتاتيك   

فقط بخشي از عضال  د  انجـام  

 ( كا 

تي طـوالني مـد فعاهيت عضـال 

 خستگي مفرط و آسيب عضالني

ها، كا  انجام كا  باالتر از حد شانم

 كردن د  فضايي م دود

استراحت هـاي كوتـاه مـد  د     

حين كا  و تـالش بـراي تبـديل    

 كا  استاتيك بم ديناميك

عدم ت رك و فعاهيت فيزيكي د  

 كا  و زندگي شخصي و اجتباعي

كاهش ظرفيـت مفيـد عضـال ،    

 و استخواناا تاندوناا

نشستن طوالني مد  با نيازهـاي  

عضالني كم، خواب بـيش از حـد   

 نياز، استفاده بي  ويم از خود و

خوددا ي از كا  نشستم طـوالني،  

انجام نرمشااي پشت، ميز و زش 

 و فعاهيت فيزيكي منظم

ــر     ــت مك ــتي يكنواخ ــا  دس ك

ثانيـم عينـاً    21حركاتي كم هـر  )

 (كا  تكرا ي= شود تكرا  مي

نا احتي عبومي د  انتااي انـدام  

 (سند م تونل كا پا )فوماني

ــت   ــرا ي يكنواخـ ــت تكـ فعاهيـ

عضــال  بــدون اســتراحت مثــل 

 تايپ

استراحت هـاي كوتـاه د  حـين    

ــاي   ــاوب فعاهيتا ــا  انجــام متن ك

 مختلف

 تباس بااجسام د  حا   ا تعاش

ــاب،   ــادي اعص ــت ع ــدم فعاهي ع

كاهش جريـان خـون، اخـتالال     

 و عضال  فرسايشي مفصلاا

 استفاده از ابزا  دستي مرتعش، 

مثل كا  با د يـل و سـنگ فـرز    

نشستن د  وسيلم نقليم مرتعش 

اســتفاده ازدســكش ويــا ابــزا  و 

ــندهي ــده    ص ــاهش دهن ــاي ك ه

 ا تعاش

ــوي   ــرايط ج ــا،  )ش ــرما، گرم س

 ( طوبت

كاهش سرعت عكس اهعبـل د   

ــديد   ــانيكي و تش ــا  مك ــر ب براب

  يسك ها،آسيب بم نسوج

ــتفاده ــتي د    اسـ ــزا  دسـ از ابـ

دماهاي پايين يا كا  د  م لااي 

 گرم

استفاده از دستكشاا و هوازم گرم 

كننده د  دماهاي پايين،  عايـت  

 برنامم كا  و استراحت

 فاكتو هاي  وحي و  واني

ــي،    ــاي فيزيك ــنش ه ــزايش ت اف

 ازدياد استعالجي و غيبت از كا ،

 كاهش كا ايي و باره و ي

زادي فشا  كا ي بـاال، كـاهش آ  

عبـل د  تصـبيم گيـري شـ لي،     

 كاهش حبايت اجتباعي

ــي   ــب، غن ــ لي مناس ــردش ش گ

سازي ش لي، كاهش فاكتو هـاي  

اجتباعي منفي، افـزايش مزايـاي   

 انگيزشي

 ( :اداري)اصول ارگونومي در كار نشسته 

 انتخاب صندلي مناسبانتخاب صندلي مناسب 

.كاربر ايجاد نمايديك صندلي خوب بايد كمترين درد وناراحتي و فشار استاتیك را براي  -1
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مانند ستون فقرات باشد به طوري كه به هنگام تكیه دادن كامالً قسمت كمـر و   sانحناهاي پشتي صندلي بايد مطابق با شكل  -2

.(بالشتك كمري بايد مهره سوم كمر تا خاجي را بپوشاند.)پشت را حمايت نمايد

.تنظیم باشدپشتي صندلي در جهت عقب و جلو و ارتفاع نشیمنگاه بايد قابل  -3

.پايه و داراي چرخ هاي محكم باشد 5صندلي بايد حداقل  -4

.باشد به شرطي كه مانع نزديك شدن صندلي به میز نگردد( فوم)بهتر است صندلي داراي دسته و از جنس نرم  -5

.طول و عرض پشتي و نشیمنگاه مناسب با بدن كاربر در نظر گرفته شود -6

بـراي جلـوگیري از لیـز( درجـه  6تـا   4زاويه ماليم )در كف همراه با لبه رو به باال  سطح نشیمنگاه داراي يك تورفتگي جزئي -0

.خوردن باسن داشته باشد

و در ساير محیط ها از پارچه يا جنس قابل( چرم مصنوعي)روكش صندلي در محیط هاي آلوده و عفوني بايد قابل شستشو  -8

.شود نفوذ كه مانع لیز خوردن و عرق كردن باشد در نظر گرفته

.صندلي از نظر استحكام بايد ايمني الزم و تحمل تنش هاي احتمالي را داشته باشد -0

.يك صندلي شیك وجهز الزاما يك صندلي مناسب نخواهد بود ومهم طراحي صحیح وارگونومیك  صندلي مي باشد: نكته

 :روش صحيح نشستن در كار اداري

.باشد درجه  15حدود  سر و گردن بايد صاف و حداكثر زاويه به سمت  جلو -1

درجه رعايـت   110تا  177مانند خود و در صورت انحراف به عقب زوايه  s نگه داشتن ستون فقرات در حالت طبیعي و شكل -2

.گردد

.درجه تنظیم شود 117تا  07رانها موازي با سطح زمین و زوايه ساق پا با ران بین  -3

.همديگر پرهیز نمايیداز جمع كردن پاها زيرصندلي يا قراردادن پاها روي  -4

اگر هنگام تنظیم ارتفاع صندلي پاها كامالً روي زمین قرار گرفت نیازي به زيرپايي نخواهد بـود ولـي در غیـر ايـن صـورت -5

 .باشد زيرپايي الزامي مي

.از خمش هاي سر و گردن و كمر به سمت میز كار خودداري گردد -6

.دسته صندلي و يا يك سمت میز پرهیز گردد از انحراف طوالني مدت به طرفین و تكیه به روي يك -0

.ارتفاع میز كار متناسب با نوع كار و قد كاربر تنظیم گردد -8

دقیقـه از جـاي 45دقیقه يك بار حركات كششي انجام داده و يا هر  15از انجام كار نشسته طوالني مدت پرهیز نمايید و هر  -0

.دهیدخود برخیزيد و چند قدم راه رفته و كشش به عضالت خود 

 : نکته
بلند تر شود واگر در پشت زانو و ران احساس ناراحتي ( نشیمنگاه) در كارنشسته  اگر درناحیه لگن احساس درد كرديد ارتفاع صندلي 

 .داشتید ارتفاع صندلي را كاهش دهید

.داشتن سابقه كمردرد شانس بروز مجدد كمردرد را بیشتر مي كند

و نرمشـهاي مخصـوص تقويـت عضـالت كمـر، از كمـردرد       ( چرخه سواري، شنا و كوهنـوردي دو)با انجام ورزش هاي هوازي منظم 

 .پیشگیري نمايید

و رعايت رژيـم غـذايي كـم چـرب وزن      BMIوزن اضافي بار مضاعف روي قلب و ستون فقرات خواهد بود بنابراين به كمك شاخص 

 .خود را تنظیم و با ورزش منظم ومناسب  تناسب اندام برقرار نمايید

 روش صحیم حمل و نقل دستي بارروش صحیم حمل و نقل دستي بار 

 .عضالني بسیار مؤثر است –رعايت اصول ارگونومیكي در حمل و نقل بار در پیشگیري بیماريهاي اسكلتي 
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باري است كه با توجه به شكل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن قابل حمل به وسـیله فـردي اسـت كـه داراي      ::بار متعارف بار متعارف 

 .مناسب باشدشرايط جسماني 

 .باري است كه وزن آن از حدود مجاز توصیه شده، بیشتر باشد ::بار سنگین بار سنگین 

 ( :ممنوع است)گردد  حمل بار دستي در موارد زير توصیه نمي

 .گیرد سنگین باشد براي نوع كاري كه انجام مي -

 .باشدقرار گرفته ( خارج از حدود بین ران پا و شانه)در جاي بسیار بلند يا كوتاه  -

 .بسیار بزرگ، حجیم و يا داراي شكلي بوده كه امكان دسترسي به آن مشكل باشد و يا جلوي ديد شخص را بگیرد -

 .مرطوب، لغزنده و يا داراي لبه هاي تیز بوده به طوري كه گرفتن آن مشكل باشد  -

 (بشكه نیمه پرمثل )بي ثبات بوده و يا مركز ثقل آن به دلیل حركت محتويات آن تغییر نمايد  -

.همراه باشد( نظیر چرخیدن، خم شدن طوالني يا كشیدن بدن)با حركات يا وضعیت بدني خطرناك  -

  روش صحیم بلند كردن بار: 

 :به هنگام بلند كردن و جابجايي بار   رعايت مراحل زير الزامي است 

.مسیر جابجايي را انتخاب و از باز بودن مسیر اطمینان حاصل نمايید -1

.وزن بار در حد مجاز  و بدن شما آمادگي بلند كردن و حمل آن را داشته باشد -2

.كنار بار بنشینید و به طور مطمئن بار را گرفته و تا حد امكان به بدن نزديك نمايند -3

.خودداري نمايندبه منظور حفظ شكل طبیعي ستون فقرات، سر و سینه را به سمت باال كشیده و از خمیدگي در ناحیه كمر  -4

.با انتقال وزن بار به عضالت قوي پا از زمین برخیزيد -5

 :چند نکته مهم 

 (جابجايي و چرخش به كمك پا انجام شود)از چرخیدن يا خم شدن از ناحیه كمر به هنگام حمل بار خودداري نمايید  -

 .بار را تا حد امكان به بدن نزديك كنید -

 .بار را حتي االمكان روي میز يا سطح بلند قرار دهید -

 .در صورتي كه بخواهید بار را روي زمین قرار دهید عكس مراحل قبل را انجام دهید -

روش غلط                                      روش صحيح
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 .چنانچه بار با رها شدن صدمه نبنید بهتر است به جاي نشستن، بار را رها كنید -

 (مثل جابجايي ترالي يا تخت. )بار در سطح افق در صورت امكان از روش هل دادن به جاي كشیدن استفاده كنیددر جابجايي  -

.در جابجايي بارهاي سنگین از همكاران يا وسايل حمل مكانیكي كمك بگیريد -

بـه عنـوان مثـال بـراي جابجـايي بارهـاي       بديهي است براي حمل و جابجايي بارهاي خاص از روش هاي مخصوص بايد اسـتفاده نمـود    -

اي نظیر فرش لوله شده بايد يك سمت بار را به روش مذكور به شانه رساند و به تدريج شانه را به مركز ثقل بار نزديك نمـود   استوانه

 .و با حفظ تعادل آن را جابجا كرد

 :چند نکته آیین نامه ای 

 .باشند بايد روش صحیح حمل بار را ياد بگیرند  كلیه افرادي كه موظف به حمل و جابجايي بار مي

 .كیلوگرم خودداري نمايید 23از حمل دستي بارهاي سنگین تر از  -

 . در حالت نشسته پرهیز نمايید( براي زنان)كیلو  3و ( براي مردان)كیلو  5از حمل دستي بارهاي بیش از  -

 .باشد هفته پس از زايمان ممنوع مي 17ین حمل و جابجايي بار براي زنان در طول مدت بارداري و همچن -

 براي حمل دستي مواد سمي و شیمیايي كه مواجهه پوستي يا استنشاقي يا گوارشي با آن منجر -

هاي مقاوم در بسته و محصور كه امكان تماس با مواد مـذكور وجـود    گردد استفاده از ظروف يا محفظه به ايجاد آسیب يا مسمومیت مي

.داراي برچسب حاوي مشخصات ماده شیمیايي يا سمي مورد نظر باشد الزامي استنداشته و 

وضـعیت نامناسـب   )خم شدن يا چرخیدن روي كمر همراه با حمل بار و يا اعمال نیرو با پوسـچر نامناسـب   

 –از عوامـل مهـم بیماريهـاي اسـكلتي     ( ها مثل باالي حد شانه)و يا انجام كار دورتر از حدود دسترسي ( بدن

 .باشد عضالني وابسته به شغل مي

 شيفت هاي شبانه

ما انسان ها از نظر زيست شناسي ماهیتاً روز كار هستیم بدين معني كه در بدن ما يك ساعت شبانه روزي تعبیه شده است كه باعث 

مالتونین انجام مي شود كه مي شود در شب استراحت كنیم و در روز هوشیار و فعال باشیم، تنظیم اين ساعت توسط هورموني بنام 

در تاريكي و هنگام خواب شبانه ترشح آن افزايش مي يابد اما كساني كه در شیفت شب فعالیت كاري دارند ،در اصل بـرخالف ريـتم   

 .طبیعي بدن خود عمل مي كنند

 .تناسلي تاثیراتي منفي دارداشتغال در شب باعث ايجاد اختالالتي در چرخه طبیعي بدن شده و بر عملكرد قلب ، دستگاه گوارشي و 

 :به منظور كاهش عوارض شیفت هاي شبانه رعايت نكات ذيل توصیه و ت،كید مي گردد
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.قبل از شروع كار حداقل سه ساعت در مكاني مناسب بخوابید -1

.تمرينات بدني و ورزشي روزانه براي افراد شب كار توصیه مي گردد -2

.از سبزيجات و میوه هاي تازه استفاده نمائیدرژيم غذايي تايید شده داشته باشید و همیشه  -3

.برخي از برنامه هاي روزمره خود را تعديل كرده و آنها را بصورت مختصر و مفید انجام دهید -4

عادت كنید كه همواره در يك زمان مشخصي از روز بخوابید و بهترين زمان خواب، ساعت هاي قبل از كار مي باشد و حتي -5

روانه شدن براي كار، چرت كوتاه بزنید زيرا چرت هاي كوچك در شیفت كاري مي توانـد بسـیار    اگر مقدور نباشد قبل از

.نیروبخش باشد

هنگام خواب در روز از اتاقي با پرده هاي تیره استفاده كنید اين كار به مغز شما كمك مي كند كه تصور كنید وقـت خـواب -6

.است

ديد و پس از بیدار شدن پرده ها را كنار بزنید و زير نورخورشید بنشینید،هنگام خواب تلفن را قطع كنید و پنجره ها را ببن -0

.اين كار به ساعت بیولوژيكي بدن شما نشان مي دهد كه وقت بیداري و هوشیاري است

از جمع شدن مرخصي ها خودداري نموده و بهتر است در بین شیفت هاي كـاري از مرخصـي اسـتفاده نمائیـد تـا هـم بـه -8

.تاده خود برسید و هم روابط اجتماعي ، عاطفي و خانوادگي را بخوبي حفظ كنیدكارهاي عقب اف

حتي االمكان از شیفت هاي چرخشي يا شبانه مداوم پرهیز گردد و در غیر اينصورت كار شیفتي در ساعت هاي ثابـت شـب -0

.بهتر از كار شیفتي چرخشي مي باشد

با تنوع دادن به فعالیت ها مثل قدم زدن، شستن دست و صـورت   سعي كنید به هنگام كار در شیفت شب هوشیاري خود را -17

.حفظ كنید

 .ندهیدخود را به مصرف قرص هاي خواب آور عادت  -11

.از رانندگي بالفاصله پس از شیفت شبانه خودداري كنید -12

 .از اضافه كاري پس از شیفت شبانه پرهیز كنید -13

.گردش شیفت ها رعايت گردد در صورتیكه شیفت، گردشي باشد، بهتر است الگوي مقابل در -14

 :چند نکته 

انجام معاينات ادواري منظم، مشاوره و پیگیري براي درمان مشكالت جسمي و روانـي بـراي كاركنـان بخصـوص شـب كـار يـك -1

.ضرورت است 

.كار شیفتي در ساعتهاي ثابت شبانه بهتر از كارشیفتي چرخشي است  -2

.استراحت ، توصیه نمي گرددشیفتهاي شبانه پشت سر هم و سپس چند روز  -3

شاغل در بيمارستان براي كاركنان خدمات اعتباربخشي

 صبح

 عصر

 شب
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: حقوق گيرندگان خدمت ( الف
هدف نهايي اعتباربخشي ، افزايش رضايتمندي مشتريان و ارائه خدمت با كیفیت بیشتر به ايشان مـي باشـد كـه بـراي رعايـت حقـوق       

منشور حقوق بیمار نصب شده به كاركنان اطالع رساني شده و بر اساس آن به مـراجعین سـرويس   گیرندگان خدمت در بیمارستان ، 

 :محور است كه عبارتند از  5منشور حقوق بیمار داراي . دهي مي شود

.دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -1

.اطالعات بايد به نحو مطلوب و میزان كافي در اختیار بیمار قرار گیرد -2

.حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود -3

.ارائه خدمات سالمت به بیمار بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بیمار و رعايت اصل رازداري باشد -4

.دسترسي به نظام كارآمد رسیدگي به شكايات حق بیمار است -5

 :نشور حقوق بیمار بايد بنابراين در راستاي م

.و تكريم ايشان الزامي است( برخورد با احترام)در هنگام ارائه خدمت به مراجعین ، حفظ ش،ن و منزلت انساني  -1

رعايت حريم خصوصي بیمارالزامي بوده و بايد شرايط را جهت احساس آسايش و آرامـش روحـي بیمـار و حفـظ مسـائل شـرعي -2

 .فراهم شود

با متانت و به درستي به سواالت ايشـان... نیاز بیماران به اطالعات در مورد بخش ، محل قرار دادن وسايل ، نمازخانه و در صورت  -3

 .پاسخ داده شود

استفاده از تلفن همراه در بخش به خصوص در بالین بیمار و نزديك دستگاههاي برقي به دلیل ايجـاد اخـتالل در آسـايش بیمـار و -4

 (.محدوده مجاز استفاده فقط در ايستگاه پرستاري و اتاق استراحت مي باشد. )دستگاهها، ممنوع مي باشدهمچنین عملكرد 

كلیه كاركنان بايد در حفظ اسرار بیماران كوشا بوده و از بیـان راز بیمـاران نـزد سـاير كاركنـان ، بیمـاران و خـارج از بیمارسـتان -5

 .خودداري كنند

عهده خود بیمار مي باشد ولي حین نظافت اتاقها مواظب باشید به امـوال بیمـار مثـل عینـك ، عصـا ،       نگهداري از اموال شخصي بر -6

 .آسیبي رسانده نشود... دندان مصنوعي و 

شكايت حق بیماران است و در صورت مشاهده هر گونه نارضايتي در بیماران جهت رسیدگي به مسئول بخش يـا مسـئول شـیفت -0

 .ر است شكايت بیمار نبايد هیچگونه اختالل و يا كوتاهي در ارائه خدمت به وي ايجاد كندالزم به ذك. هدايت شوند

پوشش استاندارد مربوط به رده شغلي رعايت شده و اتیكت شناسايي در كلیه ساعات شیفت كاري به نحوي كه در ديد مـراجعین -8

 (.مي باشدگفتني است پوشیدن كفش ، جزء پوشش استاندارد . )باشد نصب شده باشد

.در اولین برخورد با بیمار ، خود را به بیمار معرفي كرده و شرح وظايف خود را به صورت خالصه براي بیمار توضیح دهید -0

( حتي اگر خود را كادر درمان معرفـي كننـد  )به هیچ عنوان بدون هماهنگي با پرستاران بخش ، پرونده بیماران را در اختیار افراد  -17

 .قرار ندهید

اين وسايل در اختیار ايشان قـرار داده... در صورت نیاز بیماران به وسیالي مثل مهر ، سنگ تیمم ، مفاتیح و قرآن ، صندلي نماز و  -11

 .شود

.قبل از وارد شدن به حريم خصوصي فراهم شده براي بیمار با بیمار يا همراه وي هماهنگي كرده و با كسب اجازه وارد شويد -12

، زنان باردار ، افراد ناتوان ، سالمندان ، بیماران رواني ، معلوالن ذهني و جسمي ، افراد بدون سرپرست و بیماران مجهولكودكان  -13

، گروههاي آسیب پذير و جمعیت هاي در معرض خطر مي باشند كه براساس فرآيندهاي كاري بیمارسـتان نیـاز بـه    (اسناشن)الهويه 

 .رابطه با نحوه ارائه خدمت به اين بیماران با سرپرستار بخش خود هماهنگي داشته باشیددر . توجهات و رسیدگي ويژه دارند

.امكانات رفاهي ت،مین شده براي همراهان را با رعايت احترام در اختیار ايشان قرار دهید -14
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در اتاق اين بیماران در كمال آرامشبراي بیماراني كه در مراحل پاياني حیات هستند ، احترام قائل بوده ، انجام خدمات مربوطه  -15

 .و احترام و رعايت حريم خصوصي بیمار انجام شود و شرايط همراهان بیمار در نظر گرفته شود

در پیچیدن و حمل و نقل جسد ، رعايت حريم خصوصي ، شئونات اسالمي انجام شده و با جسد متوفي با احترام برخورد شـده از -16

 .تارهايي مثل خنديدن حین جمع آوري جسد خودداري كنیدگفتگوي غیر مرتبط و يا رف

فرايند رسیدگي به شكايات و پیشنهادات كه در ورودي هاي اصلي و بخش نصب شده است مطالعه شـده و اطـالع كـافي داشـته -10

 .باشید

 جمع آوري و تفكيك البسه( ب

 :استدر زمان جمع آوری ، انتقال و تفکیك البسه ، رعایت نکات زیر ضروری 

.به منظور پیشگیري از آلودگي هوا و افراد كلیه البسه بايد بدون شتابزدگي و سراسیمگي جمع آوري شوند -1

.در محل هاي مراقبتي از بیمار خودداري شود...( بر حسب جنس ، رنگ ، نوع و )از تفكیك منسوجات و البسه آلوده  -2

ا ساير مايعات بدن بايد به صورتي پیچیده شود كـه قسـمت آلـوده در وسـطدر هنگام جمع آوري ملحفه هاي آلوده به خون و ي -3

 .محفوظ نگهداشته شود

از عدم باقي ماندن وسايل نوك تیز و سوزن در داخل ملحفه ، حین جمع آوري و قراردادن آنها درداخـل كیسـه اطمینـان حاصـل -4

 .نمايید

ا ساير مواد بالقوه عفـوني بـدن از كیسـه هـاي پالسـتیكي غیرقابـل نفـودبه منظور جمع آوري و انتقال منسوجات آلوده به خون ي -5

 .استفاده شود

.به منظور حمل البسه كثیف و تمیز از ترالي هاي مجزا استفاده شود -6

 :مراحل شستشوی البسه و ملحفه در واحد رختشویخانه 

.سرد شسته شوددر ابتدا البسه بايد با آب . به منظور خونگیري : شستشو با آب سرد  -1

دقیقه 25به مدت ( درجه سانتي گراد 01)شستشو با آب داغ : شستشو با آب داغ  -2

.سي سي سفید كننده اضافه شود 5به ازاي هر كیلوگرم البسه : افزودن سفید كننده  -3

.به منظور حذف مواد ضدعفوني كننده و ساير فرآورده هاي افزوده شده: آبكشي  -4

ز پرز گرفتن البسه و ملحفه ها بهتر است در آخرين مرحله آبكشي از نرم كننده هاي موجـود در بـازار اسـتفادهجهت جلوگیري ا -5

 .شود

: چند نکته 

.كلیه كاركنان در زمان تفكیك و طبقه بندي شستشوي لباس ها و ملحفه ها بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده كنند -1

.در محیط رختشويخانه ممنوع استسیگار كشیدن و غذا خوردن  -2

.البسه و منسوجات خیس در طول شب نبايستي درون ماشین لباسشويي نگهداري شوند -3

.از انتقال البسه هاي كثیف به رختشويخانه و تمیز از رختشويخانه بدون بین مخصوص بايد جداً خودداري شود -4

 دستورالعمل اجرايي بخش لندري مراكز درماني :منبع 

 :پسماندها ( ج

: چهار دسته اصلي پسماندهای پزشکي 

پسماند عفوني -1

پسماند تیز و برنده -2

پسماند شیمیايي و دارويي -3
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پسماند عادي -4

ماسك ، دستكش ، ست كامل سرم ، كلیه پسماندهاي تولیدي در اتاق هاي ايزوله ، كلیـه اتصـاالت مربـوط بـه     : پسماند عفوني مانند  -

 ...بیمار و 

 ...سوزن ها ، نیدل ها ، آنژيوكت ها ، ويال هاي دارويي شكسته شده ، ترمومترهاي شكسته شده و : پسماند تیز و برنده مانند  -

 ويال هاي نیمه پر دارويي ، داروهاي تاريخ گذشته ، مواد گندزداي تاريخ گذشته : پسماند دارويي و شیمیايي  -

 خانه ، آبدارخانه ، قسمت اداري مالي ، ايستگاههاي پرستاري ، باغباني و از اين قبیلپسماندهاي آشپز: پسماندهاي عادي  -

 :نوع و رنگ ظرف مخصوص جمع آوری پسماند 

سطل زرد به همراه كیسه پالستیكي زرد رنگ: پسماند عفوني  -1

سطل آبي به همراه كیسه پالستیكي مشكي رنگ: پسماند غیرعفوني  -2

سطل سفید به همراه كیسه پالستیكي سفید رنگ: یمیايي پسماند دارويي و ش -3

ظرف مقاوم به سوراخ شدگي و نفوذناپذير نسبت به سیاالت به رنگ زرد و درب قرمز: پسماند تیز و برنده  -4

 :جهت رفع آلودري و رندزدایي از سطل ها یکي از روش های زیر استفاده شود

ثانیه 15درجه به مدت حداقل  82شستشو با آب داغ  -1

 (كلر قابل دسترس PPM 500)درصد  1گندزدايي با وايتكس  -2

 :نكاتي كه خدمات محترم بخش بايد در حین جمع آوري پسماند رعايت نمايند

 .هیچ كیسه محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب مشخصات از بخش خارج شود -

 .ف و كیسه هاي محتوي پسماند پزشكي ويژه پر شد ، بايد آنها را جمع آوري نمودظرو 4/3وقتي  -

جمع آوري و به محل تعیین شده براي ذخیره موقـت  ( يا در صورت لزوم چند در روز)پسماندهاي عفوني و عادي بايد همه روزه  -

 .پسماند حمل شوند

 .فاصله شستشو و گندزدايي شوندسطل هاي زباله پس از خارج كردن كیسه پرشده پسماند ، بال -

 .از بین حمل پسماند براي حمل مواد ديگر استفاده نشود -

 .از انتهاي بخش در بیمارستان براي انتقال به محل نگهداري موقت تعويض گردد( بین)وسیله حمل پسماند  -

 .دكیسه هاي پالستیكي براي جمع آوري و نگهداري پسماندهاي تیز و برنده استفاده نشو -

سطل ها و بین هاي زباله پس از هر بار تخلیه استفاده ، بررسي و كنترل شود تا از تمیز بودن ، سالم بـودن و عـدم نشـت اطمینـان      -

 .حاصل شود

 ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته :منبع 

 آشنایي با بیماری ایدز و انواع هپاتیت ها 

اين ويروس با وارد شدن به خون و بعضي از سلول ها . مي باشد( ويروس نقص ايمني انسان) HIVبیماري ايدز ويروس عامل  :ایدز 

 . به سیستم ايمني بدن حمله كرده و باعث تخريب آنها مي شود و به تدريج سیستم ايمني بدن را تحت ت،ثیر قرار مي دهد

 :راههاي انتقال اين ويروس 

تماس جنسي -1

از راه انتقال خون و فرآورده هاي خوني ، سرنگ و سوزن هاي آلوده -2

از مادر باردار آلوده به جنین -3

وسیله هاي تیز و برنده آلوده به ويروس كه بتواند در پوست يا مخاط خراش ايجاد كند و يا وارد بـدن شـوند امكـان انتقـال      :توجه 

 .بیماري را دارند

لذا فقط بايد با رعايت مسائل بهداشـتي از بـروز آن پیشـگیري    . رمان يا پیشگیري اين ويروس وجود نداردهیچ دارو و واكسني براي د

 .نمود
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        منظور از هپاتیت ، بیماري عفوني است كه كبد يا جگـر انسـان را تحـت تـ،ثیر قـرار داده و موجـب اخـتالل در كـار آن          :هپاتیت ها 

 .مي شود

اين ويروس از راه مدفوع ، ادرار و استفراغ فرد بیمار . مي باشد( مدفوعي ، دهاني)بیمار از راه گوارش  انتقال عامل اين :Aهپاتیت 

پس با رعايت اصول بهداشت فردي مي توان از انتقال فرد به فرد اين عامل جلوگیري . دفع مي گردد و مي تواند محیط را آلوده كند

 .كرد

 .ت هاي حاد ويروسي كه بیشترين خطر واگیرداري را به خود اختصاص داده است يكي از مهمترين انواع هپاتی : Bهپاتیت 

تقريباً در همه مايعات بدن اشخاص آلـوده از جملـه بـزاق ،     Bويروس هپاتیت . ، خون است Bراه اصلي انتقال عفونت هپاتیت  :توجه 

 . ه ديده مي شوداشك ، مايع مني ، مايع مغزي نخاعي ، مايع آسیت ، شیر ، ادرار ، شیره معد

 (.واكسن دارد Bفقط هپاتیت نوع . )را مي توان با انجام به موقع واكسیناسیون پیشگیري نمود Bهپاتیت  :نکته 

مهمترين روش انتقال اين نوع هپاتیت از راه خون است و در افرادي كه با خون سرو كار دارند در صورت عدم استفاده  : Cهپاتیت 

 .دم رعايت اصول بهداشتي انتقال مي گردداز وسايل حفاظت فردي و ع

 مجموعه درسي دوره آموزشي بهداشت عمومي ويژه اصناف  :منبع 

 :اصول پاكسازي و ضدعفوني سطوح خدماتي  (د
(مثل كف ، سقف. )سطوحي كه كمترين تماس با آنها وجود دارد -1

خون و ساير مواد بالقوه عفوني و پس از ترخیص بیمار بـا   بر اساس جدول زمانبندي منظم روزانه ، در صورت آلودگي با: كف زمین 

 .استفاده از محلول هاي ضدعفوني كننده هاي مورد تايید اداره كل غذا و دارو پاكسازي و ضدعفوني شود

مثل دستگیره درها ، نرده هاي كنـار تخـت ، كلیـدهاي بـرق ، ديوارهـاي     )سطوحي كه دست به طور مكرر با آنها در تماس است  -2

 .اين سطوح بايد بیشتر از سطوح كم تماس با دست نظافت و يا ضدعفوني شوند...( اطراف دستشويي اتاق بیمار و 

بر حسب موقعیت جغرافیايي و شـرايط محیطـي بـه    ... لبه پنجره ، طاقچه ها و : گرد و غبار موجود روي سطوح محیطي افقي نظیر  -

 .ز تنظیف هاي تمیز مرطوب شده به مواد ضدعفوني كننده مورد تايید نظافت گردندطور روزانه يا سه بار در هفته با استفاده ا

ديوارها ، پرده ها و چارچوب پنجره هاي اتاق مراقبت از بیمار طبق برنامـه زمانبنـدي مشـخص و در صـورت وجـود گردوغبـار و        -

 .آلودگي قابل رؤيت بالفاصله ، نظافت شوند

. غیر مراقبتي از بیمار نظیر قسمت هاي اداري استفاده از آب و دترجنت كافي مي باشد براي پاكسازي سطوح ، در محل هاي -

 :آلودري زدایي ترشحات عفوني یا مواد بالقوه عفوني 
ابتـداي دسـتمال   . مناسب اين كـار اسـتفاده كنیـد   ...( ماسك ، شیلد صورت و )از دستكش هاي محافظ و ساير تجهیزات حفاظت فردي 

ذي جاذب يكبار مصرف را بر روي خون و يا مايع آلوده انداخته تا مواد آلوده جذب شود و سپس محلـول ضـدعفوني   پارچه اي يا كاغ

 .دقیقه به همان حال باقي بماند و سپس ناحیه را نظافت و ضدعفوني كنید 17كننده را روي آن ريخته و حداقل به مدت 

 ر مراكز بهداشتي درمانيدستورالعمل اصول نظافت و ضدعفوني سطوح محیطي د :منبع 

 :كنترل عفونت ( هـ 
به سايرين وجـود  ( میكروب ها و ويروس ها )ايزوالسیون يا جداسازي بیماران در بیمارستان وقتي كه احتمال انتقال میكروارگانیسم ها 

 :زير مي باشد كه شامل موارد. از طرف مسئول بخش ، نوع ايزوله بر روي درب نصب مي شود. داشته باشد انجام مي شود

بنـابراين پوشـیدن دسـتكش. مي باشـد ( اشیاء اطراف بیمار)و غیر مستقیم ( لمس بیمار)راه انتقال به طور مستقیم : ايزوله تماسي  -1

قبل از خـروج از اتـاق ، دسـتكش را خـارج و دسـتها      . ضروري است و در صورت احتمال آلودگي لباس ، پوشیدن گان هم الزامي است

 . س گان را خارج كنید و درصورت يكبار مصرف نبودن در بین مخصوص بگذاريدسپ. رابشوئید
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جريان هـواي اتـاق بیمـار بايـد بـه. درب اتاق بیمار را ببنديد. بیمار در اتاق خصوصي با فشار منفي بستري مي شود: ايزوله تنفسي  -2

جابجـايي بیمـار   . ايـن ماسـك بايـد اختصاصـي باشـد     . استفاده كنید N95از ماسك . طرف خارج و بیرون باشد، نه به طرف داخل بخش

 .قبل و بعد از خروج از اتاق دستها را بشويید. محدود گردد و قبل از خروج از اتاق، بیمار بايد ماسك جراحي استاندارد بپوشد

درب اتـاق. ي شـود بنابراين در اتاق خصوصي بستر. در اين نوع بیماري قطرات درشت هستند و حركت نمي كنند: ايزوله قطرات -3

در حین انتقال بیمـار بـه مكـاني    . مي تواند باز بماند و در صورت كاركردن پرسنل در فاصله يك متري از ماسك جراحي استفاده كنید

 .در صورت نیاز از گان و دستكش استفاده كنید. ديگر، بیمار ماسك جراحي بپوشد

ها مهم است و به راحتي پرسنل میكروارگانیسم هـا را روي دسـت خـود     شستشوي دست در بیمارستان به علت انتقال میكروارگانیسم

زمـان شستشـو در   . البته از مايع الكلي هم مي توانید اسـتفاده كنیـد  . موقعیت شستشوي دست مهم است 5بنابراين در . حمل مي كنند

 .ثانیه مي باشد 47-07ثانیه و در شستشوي دست با مايع صابون  27-37هندراب 

 :مهم   موقعيت 0 

قبل از تماس با بیمار -1

قبل از انجام اقدام اسپتیك -2

بعد از تماس با بیمار -3

بعد از تماس با محیط اطراف بیمار -4

بعد از تماس با مايعات و ترشحات بیمار -5

 :ترتيب شستشوي دست 

كف دستها ، پشت و الي انگشتان -1

.انگشتان را در هم قفل كرده و بشوئید -2

.شصت هر دو دست را به حالت دوراني شستشو دهید -3

.سر انگشتان را به كف دست به طور دوراني مالش دهید -4

در صورتي كه از هندراب استفاده مي كنید نیازي به خشـك كـردن نمـي. )مچ دستها را بطور دوراني بشوئید و سپس خشك كنید -5

 .باشد

 : حفاظت فردي
 . ، عینك ، شیلد و كاور كفش مي باشد دستكش ، گان ، ماسك ، كاله

كاور كفش ، گان ، كاله ، ماسك ، شیلد با عینك ، دستكش :ترتیب پوشیدن

 دستكش ، گان ، كاله ، ماسك ، عینك ، شیلد: ترتیب در آوردن 

 :مواجهه شغلي 
در صورت فرو رفتن نیدل يا پاشیدن ترشحات به مخاطها و پوست آسیب ديده از بیمار به شما احتمال ابتال به هپاتیت و ايـدز وجـود   

به سوپروايزر يا . در صورت پاشیدن به چشم با نرمال سالین شستشو دهید. بنابراين محل را فوراً شستشو دهید و پانسمان كنید. دارد

سي سي خون گرفته به آزمايشـگاه تحويـل    17-5فرم رخدادهاي پرخطر را تكمیل و از خود و بیمار . الع دهیدواحد كنترل عفونت اط

در صورتي كه تستهاي سريع تشخیص ايدز در دسترس مي باشد از دفتر پرستاري تحويل گرفتـه و بـا اطـالع بـه سـوپروايزر      . دهید
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واحد كنترل عفونت اقدامات مربوطـه را انجـام داده و بـر اسـاس نتـايج      . هیدكنترل عفونت يا مراجعه به آزمايشگاه ، تست را انجام د

 .آزمايشات بیمار در صورت نیاز پروفیالكسي را براي شما انجام خواهد داد

: بهداشت دست 

.قبل از تماس با بیمار دستان خود را بشويید -1

.تماس پیدا كرد دست خود را با مايع الكلي ضدعفوني كنید... پرونده و  در صورتي كه دست شما با وسايل اطراف بیمار مانند پتو ، میز ، -2

در صورت پاشیدن ترشحات به دست شما و يا خروج اتصاالت بیمار و يا دست زدن به بگ ادراري بیمار حتي اگر دستكش پوشیده -3

 .ايد دستان را با مايع الكلي ضدعفوني كنید

.را بشويیدبعد از تماس با بیمار دستان خود  -4

.مراحل شستشوي دست را طبق اصول انجام دهید -5

 .توجه به موارد زير توسط كليه نيروهاي خدماتي الزامي است

.گرددمحل اشتغال انجام و كارت آن تحويل واحد بهداشت يا رابط بهداشت  بايد قبل از شروع به كار( سه دوره)واكس هپاتیت  -1

و تمديد اعتبار آن در مهلت مقرر اقدام نسبت به اخذكارت بهداشتبا هماهنگي امور اداري محل كار  ،از طريق مراكز بهداشت  -2

.شود

.الزامي است مخصوص محل كار و اتیكت شناسايي (لباس كار)يونیفرم از استفاده  -3

مـوي سـر، محاسـن و نـاخن، رعايـت بهداشـت دسـت، داشت لباس و كفش كار، كوتاه كـردن تمیز نگه )بهداشت فردي رعايت  -4

.الزامي است ( استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب باشرايط شغلي

، ع زائـده ودوخـت  .اضافه كردن جیب و يا هر نـو هاي جلوي لباس كار،  دكمهفش ویدن پشت كفش، باز نگه داشتن بند كاز خوابان -5

.كار خودداري شودبه لباس ... آرم و 

.بدون هماهنگي با مسول مربوطه خودداري شودهايي كه در حوزه كاري شما نباشد دن به مكاناز وارد ش -6

بـدون تجهیـزات پزشـكي  حسـاس     از دست زدن و يا دخالت در تابلوهاي برق، ماشین آالت، سیستم هاي گرمايش و سـرمايش   -0

 .خودداري گرددمربوطه  هماهنگي و اجازه مسئول 




