
:حوادث چگونه رخ مي دهند

اعمال ناايمن% 88

شرايط ناايمن% 10

موارد اضطراري% 2



:برخي از اعمال نا ايمن عبارتند از

عدم استفاده از وسايل استحفاظ فردي

بي احتياطي و سهل انگاري

حمل نادرست بار

چرخاندن و بازي كردن با ابزار

پوشيدن لباسهاي گشاد در هنگام كار با ماشينها و قطعات چرخان

ايستادن و نشستن روي بار

استفاده از ابزار ناقص



:برخي از اعمال نا ايمن عبارتند از

دويدن و شوخي كردن در هنگام كار

حمل بشكه هاي محتوي مواد شيميايي به صورت غلطان

نت، روي سوار شدن بر  وسيله نقليه اي كه صندلي براي نشستن ندارد مانند عقب وا

گلگير تراكتور، كناره هاي جرثقيل و غيره

كار در ارتفاع بدون استفاده از لوازم حفاظت از سقوط

.رانندگي براي كساني كه فاقد گواهينامه رانندگي هستند

رانندگي با جرثقيل بدون داشتن گواهينامه ويژه



:شرايط ناايمن عبارتند از

ژنراتور فاقد سيم ارت، پوشش

.........داربست فاقد محافظ مناسب، فاقد پله، تخته بندي ناقص و

لغزنده بودن محيط كار

عدم ضبط و ربط مناسب در محيط كاري

تهويه نامناسب

ناقص بودن دستگاهها و ماشين آالت

انبار كردن نامناسب مواد



:شرايط ناايمن عبارتند از

عدم وجود نرده ايمني در مكانهايي كه احتمال سقوط فرد يا اشياء وجود دارد

ابزار ناقص و معيوب

.عدم تناسب جرثقيل با باري كه بلند مي كند

نداشتن معاينه فني جرثقيل

نداشتن ضامن قالب جرثقيل



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(برق)

اد برقكار اين كار تخصصي بوده و فقط افر. برق به سرعت برق انسان را از بين مي برد

.حق كار روي سيستم و تجهيزات برقي را دارند

ه كابل برق دستگاه برقي بايد داراي كابل و دو شاخه سالم باشد، بايستي سعي كرد ك

.زخمي نگردد، در غير اين صورت سريعا بايستي از سرويس خارج شود

ه را فيوز سوخت(: كه در واقع شير اطمينان برق ميباشد ) استفاده صحيح از فيوز 

.نبايد سيم پيچ كرد ،

عبور داده كابل برق در مسير تردد وسايط نقليه بايستي محافظت شده و از درون لوله

.  شود



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(دستگاه سنگ فرز)

ه با توجه به سرعت باالي سنگ فرز سعي شود در حين كار هيچ بخشي از بدن ب

.صفحه سنگ نزديك نشود

(عينك را مي توان عوض كرد ولي چشم را؟؟؟؟ ) استفاده از عينك ايمني 

.زمان تعويض صفحه سنگ دو شاخه را از پريز برق بيرون بكشيد

دو شاخه را درآورده و . ) دستگاه برقي را همواره قبل از شروع دو بار چك نماييد

(دوباره بازديد كنيد

.صفحه محافظ و به طور كلي هيچ قطعه اي از دستگاه باز نشود حتي يك واشر

.هنگام كار با سنگ كابل دستگاه پشت سر شخص قرار گيرد



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(جوشکاری با گاز)

سيلندر گاز را نبايد هيچگاه به صورت وارونه قرار داد

عله ور لباس كار را هيچگاه با اكسيژن تميز نكنيم زيرا كوچكترين جرقه موجب ش-

.شدن آن مي شود

ا در سيلندرها را هر يك ساعت با دست كنترل نماييد و در صورت گرم بودن آنها ر-

.سايه قرار دهيد

. شيلنگها را فقط با بست محكم نماييد-

.شير سيلندرها را در زمان ترک كار حتماٌ ببنديد-



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(جوشکاری با گاز)

.شير سيلندرها را در زمان ترک كار حتماٌ ببنديد-

قي را در محيط بسته در زمان نشت گاز در و پنجره ها را باز نماييدو هيچ وسيله بر-

.روشن يا خاموش ننماييد

متر جدا 2به فاصله ( كپسول آتش نشاني،سيلندرهاي خالي ) انبار كردن سيلندرها -

.از هم و در زير سايبان باشند

.مشعل جوشكاري هر چند وقت بايستي باز شده و تميز گردد-

د با فشار قرار گيرد ، محتوياتش ميتوان( در اثر گرما ) اگر سيلندري تحت فشار زياد -

.زياد از آن بيرون بيايد



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(مشاغل مربوط به کار در ارتفاع)

فاع كار در ارت. متر نياز به استفاده از كمربند ايمني دارد1.2كار در ارتفاع بيش از -

.دو نوع خطر را به دنبال دارد

زير راه ايمن ماندن استفاده از كاله ايمني ، قرار نگرفتن در. سقوط جسم-الف-

.بار معلق يا بين بار معلق و جسم ثابت

استفاده از كمربند ايمني . سقوط شخص-ب

بستن بار با طناب در زمان جابجايي -

. الزم است  در ارتفاع حد اقل يكي از دستهابه منظور كنترل فرد آزاد باشد-



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(داربست)

متعلقات داربست شامل-

لوله كه بايد داراي شرايط زير باشد-الف

برابر وزن خود و 4زنگ زدگي و پوسيدگي نداشته باشد ، زيرا داربست بايد -

.متعلقاتش را تحمل كند

د لوله داربست را نبايد رنگ كرد زيرا موجب پنهان ماندن نقاط معيوب آن خواه-

.شد

.كج شدگي و يا فرو رفتگي نداشته باشد-

.سانتي متر بايد باشد5قطر خارجي لوله داربست -



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(داربست)

متعلقات داربست شامل-

بستها و اتصاالت-ب-

(آلياژ ) همگي سالم و از يك جنس باشند --

بست مغزي را فقط در لوله هاي عمودي مورد استفاده قرار دهيم--



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(داربست)

متعلقات داربست شامل-

تخته -ج

ي به به اين منظور بايستي از يك ورق حلب. بايد فاقد ترک باشد ( الوار ) تخته -

قطرتخته بريده و در دو سر انتهايي آن بكوبيم

تخته ها بايد داراي سايز يكسان باشند-

.تخته ها بايستي به لوله هاي داربست زيرين و نيز از دو انتها بسته شوند-

تخته ها بايستي كامالٌ صاف و فاقد انحنا باشند-

.زير هر پايه داربست بايد از صفحه فلزي يا الوار استفاده كرد-



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(جرثقیل)

كسلها ، شيلنگهاي هيدروليك، سيم ب.) بايستي قبل از شروع به كار كنترل شود-

نموده و با سپس راننده ميتواند دستگاه را روشن. ( شگلها ، زير بار قرار نگرفتن افراد

.باال و پايين كردن بوم و قالب از سالمت آن اطمينان حاصل نمايد

زديك استقرار در زير شبكه فشار قوي و ن. محل استقرار دستگاه بسيار مهم است-

.كانال ممنوع است

زير جكها حتما الوار گذارده شود-

.جكها به طور كامل باز شده و حتما تراز گردند-



:مشاغل مختلف و خطرات آنها
(جرثقیل)

.راننده در زمان جابجايي و نصب حق خروج از كابين جرثقيل را ندارد-

راننده حق ندارد از ريگر به جاي خوداستفاده نمايد-

.در هنگام جابجايي بار در حد امكان سعي شود بار به زمين نزديك باشد-

.راننده نبايد به دستگاه شوک وارد نمايد-


