
:PPEsوسايل حفاظت فردی
اشدبمیتجهيزاتووسايل،لوازمازوسيعیگسترهشاملفردیحفاظتوسايل

پاهافکتاگرفتهسرمویازافرادبدنمختلفهایقسمتحفاظتمنظوربهکه
ارائهووساختهطراحیکاریهایمحيطدراحتمالیخطراتانواعبرابردر

:هستندزيرشرحبهوسايلاينازبخشیشوندمی
،ها،مافايرها،ها،ايرپالگعينکها،گاگلحفاظتی،هایکالهموبندها

ندها،بپيشپارچه،يکهایلباسبندها،آستينها،دستکشصورت،شيلدهای
غيرهوهاپوتينوايمنیهایکفشگترها،بندها،ساقها،روپوش
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:اصول کلی

ازهاستفادفرمايانکاربرایاستممکن
کنترلبرایفردیحفاظتوسايل

حلراهيکخطراتباکارگرانمواجهه
تصوردرولیآيدنظربهصحيحوساده
دردخيلمتعددعواملبهتوجهعدم
دتوانمیپيشگيریموثربرنامهيک

.دباشخطرناکحتیونامناسببسيار
دراساسیفاکتوريککارگرانپذيرش

ازاستفادهآميزموفقيتبرنامهيک
PPEsشودمیمحسوب.

استفادهدرست،ازانتخاباستفاده
موفقيترمزدرستنگهداری،درست

.استPPEsازاستفادهآميز
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(:اصول کلی)ادامه 
دردفاعیخطوطازخطآخرينمعمولا فردیحفاظتوسايلاستفاده

زيراشودمیکارمحسوبهایمحيطخطرناکبالقوهشرايطمقابل
ترلکنابتداايمنی،نوينمديريتاصولوامروزیايمنیمقرراتاغلب
بهآخردرودادهقراراولويتدرراومديريتیمهندسیفنیهای

.اندپرداختهفردیحفاظتوسايل

:شيميايیمخاطراتکنترلدراقداماتاولويت
خطرناکشرايطوموادجايگزينی
منبعدرمهندسیهایکنترل
موضعیتهويه
فردیحفاظتوسايلPPEs
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:لکنترل های مهندسی مواردی از قبي
ناکخطرموادجايگزينی
کارفرايندتغيير
کردنمحصور
تهويه
کنترل های مديريتی شامل مواردی از قبيلدورراهازکنترل:

کارگردش
کاراجرایروشتغيير
استراحتوکارساعاتتنظيم
مناسبفرداستخدام
ایدورهپزشکیهایگریغربال
رفاهیوپزشکیهایحمايتساير
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:PPEsانتخاب 
ورحطازاستفادهنوعبهتوجهبابايستیفردیحفاظتوسايلتمام

وبهداشتیوضعيتيکدراستلزموبودهبرخوردارايمنساخت
درداشتتوجهبايستیتنهاهمچنين.شوندنگهداریاطمينانقابل

بامطابقکهشوندانتخابدستهآنPPEsانتخابوخريدموقع
.ندباشالمللیبينسازمانهایوکاروزارتواستانداردموسسهمقررات

انتخابدرPPEsحصحياستفادهازاطمينانکسبراستایدرمناسب
لدخيسايرعواملبهآنهاعملکردخصوصياتبرعالوهاستلزمآنها

.گرددمبذوللزمتوجهنيز...وشکلرنگاندازهنظير
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:برنامه استفاده از وسايل حفاظت فردی
خطرازصحيحیارزيابیبايدابتدااز،استفادهصحيحريزیبرنامهبرای

ايجادبهبايستیبعدقدمدر.نمودانتخابراوسيلهنوعسپسوداشته
.نموداقدامPPEsپذيرشجهتشرکتدرمناسبفرهنگ

ودادقرارپزشکیهایارزيابیموردراافرادبرنامهاجرایهنگامبايد
استفادهازقبلحالعيندر.ساختجداراناتوانوبيمارافراد

چندهرتستاين.آوردعملبهPPEsاوليهتستوسايلازکارگران
.شودتکرارنيزوقت

دارینگهوتدويندرستیبهبايستیمستنداتتمامیاستبديهی
.گيردقراراصالحوبازنگریموردشدهانجاماقداماتمرتبااوشده

بهداشتمسئولنوکارگرانمديران،وپرستانسروظايفتعريف
ریموثگامکارگرانسرفعالحضور.استبرنامهضرورياتازایحرفه

.تاسبرنامهکلیموفقيتدر
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ده از تشريح مراحل اساسی يک برنامه آموزشی موفق برای استفا
PPEs :

ازکهکارگرانیکليهPPEsرالزمهایآموزشاستلزمکنندمیاستفاده
منظورهمينبه.نمايندطیPPEsمناسبنگهداریواستفادهزمينهدر

وايمنیمهندسينتوسطایدورههاآموزیبازاجرایوريزیبرنامه
ذيرناپاجتنابامریپرستانسرهمچنينوکارگرانبرایایحرفهبهداشت

.است
دازسمیضروریراحفاظتیوسايلازاستفادهکهشرايطیوخطرتشريح.
توانمیياوشدهانجامموجودخطراتبارابطهدرکهاقداماتیتشريح

دادانجام
انتخابعلتتوضيحPPEs

شدهانتخابوسايلیهامحدوديتوهاتوانايیتوضيح
یبازرسوکاریتميزونگهداریواستفادهصحيحهایروشدادننشان

PPEs

ازعملیاستفادهجهتکارگرانبرایفرصتنمودنفراهمPPEs
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!مهم
به عنوان يک عادت هميشگی  PPE

.مد نظر باشد

!مهم
! ابتدا روش های اصالحی را به کار ببريم



.لوازم استحفاظ فردی خراب شده بايد به خارج از سايت منتقل گردد تا استفاده مجدد از آنها مقدور نباشد



.از قوانين سايت با اطالع و آگاه باشيد



حفاظت               
از سر



:های سرحفاظ
شغلیهایمحيطدرراسرناحيهکهایعمدهخطراتکلیطوربه

:باشندمیزيرقراربهکنندمیتهديد
سقوطاثردر/متحرکاشياخوردبر
ثابتاشياباسربرخورد
برقانتقالخطوطباسرتماس
دستگاهچرخندههایبخشدرسرمویردنکگير
مونتاژهایاتاقمانندتميزهایاتاقوهاآشپزخانهدرموريزش

دقيقحساسقطعات
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:های شغلیجراحات متداول سر در محيط
جمجمهشدنسوراخ
گردنهایمهرهياجمجمهشکستگی
جمجمهشکستگیبدونمغزیضربه
سوختگی
مذابوشيميايیموادپاشش
گرفتگیبرق
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:اجزا تشکيل دهنده کاله ايمنی
تغييرجمجمهبرفشارکاهشجهتدرسطححداکثردرواردهنيرویتوزيع

آنشکلبودنکرویطريقازواردهفشارکاهشجهتواردهنيرویجهت
ازگردنوجمجمهبهرسيدنازقبلواردهانرژیازایعمدهبخشاستهالک

.آنهایبندوهاتسمهطريق
پوشسر
پوسته
لبه
تاجبند
بندپيشانی
چانهبند
گردنپشتنوار
گيرعرق
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:انتخاب کاله ايمنی
انتخابمعيار

قبولقابلوکافیقاومتم
کاربرمناسبوراحت
ازضخامتباشدپالستيکیاگرومقاومپوستهدارایمناسبکالهmm٢

باچانهنواردارایخارجی،پوستهآن۴٠mmفاصلهباداخلیيراقبهمجهز
استمناسببند

بوتادين،نيتريلاکريلوها،کربناتپلی)پالستيکترموجنسهایخودکاله
مناسباقيريکبهمجهزکه(فايبرگالسکربناتپلیاتيلن،پلیاستيرن،

اندمناسبشدگیسوراخبرابردرمحافظتبرایباشند
ستندنيمناسبتيزوبرندهبرابراشيادرسبکآلياژجنسازخودهایکاله
پلین،اتيلپلیاستيرن،بوتاديننيتريلاکريلوازجنسهایخودکالهاما

رهينهاا.دهندمیدستازهوايیوآبشرايطبعضیدرراخودتوانکربنات
کارانسوزآفتابوگرمشرايطدراگرو.گردندتعويضبايديکبارسالسه
پلیاسترپلیياوفايبرگالسکربناتپلیجنسخودکالهازکنيدمی

.دشواستفادهکربنات
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:کاله خود ها و هلمت ها
وجوداينچ1.۴و1ضخامتباانعطافقابلشدهفنربندیشبکهکالهداخلدر

.دارد
داردوجودهاگوشبرایپوششسردهوایوآبدر.
کارانورزشبرخیوسيکلتموتوررانندگانشورش،ضدپليسنشانان،آتش

.دارندخاصیويژگیيکهرکهدهندمیقراراستفادهمورد
وپذيریاشتعالوزن،برق،جريانهدايتاساسبرهاهلمتوهاخودکاله

:شوندمیتقسيمدسته3بهآبنفوذ
ريکیالکتولتاژهایبرابردرمقاوماجسام،اصابتوضربهبرابردرمقاوم:Aنوع

...وسازیتونلوساختمانوراهمانندمشاغلیدرکاربردپايين،
نوعB:وبالولتاژهایبرابردرمقاوماجسام،اصابتوضربهبرابردرمقاوم

برقصنايعدراستفادهوهاسوختگی
نوعC:زاشدهساختهاغلبواجساماصابتوسبکضرباتبرابردرمقاوم

گرفتگیبرقبرابردرحفاظتايجادعدموآلومينيوم،
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:تقسيم بندی کاله خودها
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:هود
جرقه،مذاب،فلزاتشعله،گرما،برابردرگردنوسرازکالهاين

.کندمیجلوگيریشيميايیموادانواعوغبار،وگردمايعات،
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Bumb Cap:

ازوبودهگيرضربهکالهاينHelmetباسربرخورددرواستسبکتر
در.شودHelmetجايگزينتواندنمیکالهاين.کندمیمحافظتاشيا

.کندمحافظتسرازتواندنمیاشياسقوطهنگام
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Soft Cap:

ا،هجرقهمقابلدروشدهساختهآتشبرابردرمقاومهایپارچهازکالهاين
.دکنمیمحافظتمذابفلذاتپاششوغبار،وگردگرما،باز،هایشعله
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Hair Nets and Caps:

دهشساختهشکلتوریهایپوششياوکاغذ،پارچه،جنسازکالهاين
يریجلوگپاکمونتاژصنايعوغذايیموادداخلبهموافتادنازواست

.کندمی
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:مناسبکاله خود 
مناسبابعاد

مترسانتی۵۵ازکوچکترسردور
مترسانتی۵٩و۵۵بين
بزرگتر۵٩ازو
گرم۴٠٠کمترمناسبوزن
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:نگهداری و تميزکاری کاله خود
شکستگیخوردگی،ترکخراشيدگی،ساييدن،برابردرمحافظت
شوداستفادهجاکالهیازايمنیکالهجابجايیهنگام.
بنفشماورایاشعهبرابردرمحافظت.
کاهندمیکالهپوستهاستحکامازتينروهارنگ.
کنيدنکمراکالهمقاومتکهباشيدمراقبکالهرویبرگذاشتنعالمتهنگامدر.
نهمعايدقيقاا آنداخلیوخارجیهایقسمتکليهوگردندبازرسیایدورهطوربه

.شوند

بااآنهدورهایکردنتميزايمنیهایکالهروزانهکاریتميزوگردگيریبرعالوه
.استضروریامریمناسبهایمحلولازاستفاده

باآنآبکشیسپسومناسبشويندهمحتویگرمآبمخزندرکالهوریغوطه
درصد۵محلولازاستفادهياسيمیسبدهایدرآنهاردنکخشکوگرمآب

بهايمنیکالهآردنعفونیضدهایروشازکلرايدهيپوسديممحلوليافرمالين
.روندمیشمار
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.استفاده نکنيد label از برچسب يا

.(مگر آنهايی که تاييد شده هستـند) 

OK Approved!



از سوراخ کردن ، ايجاد بريدگی ويا هرگونه 
.تغيير در کاله ايمنی خود داری کنيد



اگر کاله ايمنی از ارتفاع سقوط کرد و در اثر برخورد به سطوح 
.پايين آسيب ديد آن را تعـويض نمايـيد



قسمت داخلی کاله ايمنی را به طور منظم بازرسی و در صورت 
.مشاهده آسيب آنرا تعـويض نمايـيد



.سال يا هر وقت که عالئم پارگی يا فرسودگی در کاله ايجاد شد آن را تعـويض نمايـيد3بعـد از 

Replace



حفاظت
از چشم ها



:وسايل حفاظت از چشم

:کنندمیتهديدراچشمکهخطراتی
غباروگرد
مذابموادپاشش
شوندهپرتابوبرندهذرات
شوندپاشيدهاستممکنکهشيميايیموادسايرواسيدها
عفونیمايعاتوخونمثلبيولوژيکیموار
شديدنور
حاظلازبايستیمیوروندمیکاربهچشمبرایکهحفاظتیوسايل

ديدوبودهدوامباوسايلاينوباشندراحتکاربربرایاستفادهنحوه
.نکندمشکلدچاررافرد
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:خصوصيات کلی حفاظ های چشم
آورندفراهمخطراتبرابردرراکافیولزمحفاظت
باشدراحتآنهاازاستفاده
نکنندايجادديددراختاللی
ادايجفردیحفاظتوسايلسايرکاربرددراختاللیآنهاازاستفاده

نکند
باشنددوامباکافیحدبه
باشندداشتهراردنکعفونیضدوکردنتميزقابليت
شوندنگهداریآمادهوتميزحالتدر
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.  از حفاظ های چشمی سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنيد
...مشاغلی مانند جوشکاری، برشکاری، خرد کردن مواد و



:انواع حفاظ های چشم
ايمنیعينکهای
فنجانیهایعينکياهاگاگل
صورتهایشيلد
هاخودکاله
نيزراچشمناحيهکهسرهایحفاظ
هالکبهمتصلصورتهایشيلدها،تلمهمانندکنندمیمحافظت

(صورتتمامونيمهشيلدهای)هاهودخود،
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:عينک های حفاظتی
ندباشمیپالستيکيافلزجنسازهایفريمدارایحفاظتیوسايلاين.
هستندجانبیحفاظباهمراهگاهیهاعينکاين.
همطبیصورتهبگاهیضرباتبرابردرمقاومتبرعالوههاعينکاينلنز

.استتختلنزغالبشکلگرچهشوندمیساخته
اينبااستپراناجسامبرابردرحفاظتايمنیعينکاصلیوظيفههرچند

مضرعاتتشعشبعضیبرابردرراکاربرانرنگیلنزهایبهآنهاتجهيزباحال
.کردمحافظتنيزقرمزمادونوبنفشماورایاشعهنظير
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:گاگل ها
موادپاششچونخطراتیبرابردرچشمحفاظتوسايلاينوظيفه،

.استپراناشياوتشعشعاتحرارت،
ازکههستندهواعبورجهتريزمنافذیدارایهاگاگلازازبرخی

.باشدسمیگازهایبرایورودیراهتواندمیسويیازوهواسويی
گری،ريختهدار،اسفنجانعطاف،قابلفنجانی،:هاگاگلانواع

زنیقلمجوشکاری،
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:خصوصيات قاب عينک های ايمنی و گاگل ها
نباشدپوستمحرک
تشآبرابردرمقامياواشتعالقابلغير
شودطراحیچشمبهنزديک
ندهددستازراشکلشزمانگذشتبا
باشدنداشتهمنشوریاثر
باشدنداشتهرسانايیوگرفتگیبرقخطرامکانصورتدر
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:شيلد های صورت

ارصورتچشمبرعالوهکهخطراتی
مانندکنندمیتهديدنيز

سندگری،ريختهجوشکاری،
...وبالست

هصفح:ازعبارتندشيلديکاجزای
هبهکمشبکياتوریياشفافنيمه

وهاگيرطريقازياودستیصورت
ودشومیوصلاپراتورسربههابند
.پوشاندمیراصورتکل

تنهايیبهشيلدمواردغالبدر
استلزمونيستخوبیحفاظ
گاگلياوايمنیهایعينکهمراه

.رودکاربهها
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:ی جوشکاریهلمت ها
وهاچشممحافظتبرای

موادواشيابرابردرصورت
.هاجرقهها،اشعهپران،

استممکنهاهلمتپنجره
وعندر.باشدروندهبالياثابت

لوجدررنگیلنزيکروندهبال
قرارپشتدرسادهلنزيکو

.دارد
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ازاستفادهکهکارهایمحيطخطراتاصلیدستهچهار
:ازعبارتندکنندمیالزامیراچشمیحفاظتوسايل

شيميايیموادوپراناجساماصابتوخوردبر
حرارتیتشعشعات
برشکاریوجوشکاریعملياتدرموجودخطرات
نور
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:اجسام پران و مواد شيميايی
عينکهایلنزساختدراستفادهموردمواد

هلمتوشيلدهاهایپنجرهوهاگاگلوها
:ها
ذراتاصابتبرابردرمقاوم)هاکربناتپلی

(خوردگیبرابردرضعيفوپران
تضربابرابردرضعيف)اکريليکهایرزين

(شيميايیاثراتبرابردرمقاوموپراناجسام
وتاتيکالکترواسضد)پالستيکبنيانبافيبر

اتاقوسبککارهایبرایگرفتگیمهضد
(استريلهای
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:(اشعه مادون قرمز)تشعشعات حرارتی 
هجرقاصابتامکانچونکاریکورهگری،ريختهفلزات،ذوبچونیمشاغل

هبهااين.شودمیاستفادهصورتشيلدهایوهاهلمتازاستداغاشيایو
يانيومآلوميازشدهپوشيدهپالستيکیصفحاتوسيمیمشبکهایشکل

.طالباشدهآبکاریپالستيکیشيلدهای
۵٠تا3٠ازراحرارتیتشعشعاتاستقادرسيمازشدهبافتهشيلديک

.دهدکاهشدرصد
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:جوشکاری
انواع جوشکاری:

جوشکاری با گاز
جوشکاری با برق

خطرات عمده فرآيند جوشکاری:
تشعشعات نور مرئی و غير مرئی

اشعه ماورای بنفش
اشعه مادون قرمز
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حفاظت از چشم ها در عمليات جوشکاری



:ليزر
موجطولدرکدامهرکهباشندمیگاگلشکلبهليزرچشمیهایحفاظ

.دهندمیانجامراحفاظتخاصی
وليزرموجطولليزر،نوعاساسبرچشمازحفاظتتجهيزاتانتخاب

.آندانسيته
مرئینورانتقالميزانونوریدانسيتهوموجطولبايدهامحافظاينرویبر

.باشدشدهحک
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حفاظت 

از گوش ها



:انتخاب وسايل حفاظت فردی شنوايی
داردفردخصوصياتومواجههمدتمحيط،صدایبهبستگیانتخاب.
استزيرمراحلدارایشنوايیهایحفاظانتخاببرایسادهمتديک:
ينتعيومختلفهایفرکانسدرصداترازگيریاندازهشاملصداارزيابی

.باشدمیآنهابامواجههزمان
صداکلیترازبهتوجهبابايداکتاويکفرکانسآناليزSPLTمشخصو

گوشیانتخابوداردتجمعآنهادراصلیترازکههايیفرکانسنمودن
رائهاجداولدرشدهذکرافتمقاديرنصفحداکثرکهفرکانسهردرمناسب

.هاستدرکاتالوگشده
بهیفيزيکشرايطورطوبتغباروگرددمانظيرکارمحيطشرايطارزيابی

.مناسبحفاظتیوسيلهانتخابمنظور
وهانتعفولحاظازشنوايیسيستمسالمتنظرازکارگرانپزشکیارزيابی

گوشهایحساسيت
مناسبوسيلهانتخاب
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:(های سمعکیگوشی)اير پالگ ها 
داخلدرکهحفاظتیوسيلهنوعی

گوشمجرای.شودمیاستفادهگوش
پساستمتفاوتمختلفافراددر
ندشوانتخابطوریبايدهاپالگاير
مطابقتشدهيادهایمتغيرباکه

نبيگوشمجرایقطر.باشندداشته
۵غالبااولیاستمترميلی1۴الی3

مقطعسطحاستمترميلی11الی
گاهیولیاستبيضیگوشمجرای

برای.دشومیديدههمایدايره
درهاپالگايرمناسبدادنقرار

ازمخالفدستباابتدابايدگوش
بالطرفبهراگوشللهسربالی

پالکايردادنقرارازبعدوکشيده
بهراآنموافقدستتوسطآندر

.برگردانيداولحالت
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:انواع ايرپالگ ها
دریسيليکونروکشبا:(مجدداستفادهقابل)گرفتهشکلهایپالگاير

لشکبهسرعتبهبتواندکهانعطافقابلونرمموادیازمختلفابعاد
باهمراهراباليیکارايیوآمدهدرکنندگاناستفادهشنوايیمجراهای

.نمايدتامينقبولقابلراحتی
هبوشدباصافسطحیدارایوغيرسمیموادازهاپالگايرکهاستلزم

غييرتموجبگوشترشحاتگاهیالبته.شوندشستهصابونوآبباراحتی
.شودمیابزاراينشکل
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مومذکاغکتاننظيرموادیازاينها:(مصرفيکبار)پذيرشکلهایپالگاير
.شوندمیساختهديگرموادیياوآنهاازمخلوطیاکريليکاليافو

نوايیشمجرایدرفشارکمیباوگرفتهشکلدستباشدهيادهایپالگاير
ناي.باشندتميزآنهابهدهیشکلهنگامبايدهادستپس.گيرندمیجای
وهگرفتقرارگوشمجرایدردقتبهکاریشيفتشروعدرهاپالگايرنوع
.تميزهایدستباهمآنوباشيدمجبورمگرنشوندجابجاآنطولدر
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:ايرماف ها
وگوشرویدرقرارگيریباکههستندشنوايیازحفاظتوسايلهاايرماف

نوعنايکنندمیجلوگيریگوشبهصوتیامواجرسيدنازآنللهپوشاندن
.معروفندفنجانیهایگوشیبهحفاظتیوسايل

موادوشوندمیطراحیکوچکاندازهدرهاايرمافاغلبحاضرحالدر
بستيکدارایهاگوشینوعايناستلزماستسمیغيرآنهاروکش

درطحسکوچکتريندربتواندهکباشدمحيطیصورتبهنامنظمباسطوح
يلهوسهبکهصدايیميزانهمچنينهابستاين.گيردقرارگوشللهاطراف

.برساندحداقلبهراکنندمینفوذگوشدرونبهگردنوفکحرکات
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اشخاص بايد طبق قانون مشخص از .در نواحی که سر و صدا زياد است از محافظ های شنوايی استفاده کنيد
.گوشی ها استفاده کنند





حفاظت 
از دست ها



:وسايل حفاظت دست و بازو
لستيکیهایدستکش
ياچرمی)داراستيلچرمياسنگينلستيکازشدهساختههایدستکش

(فلزی
سيمازشدهبافتهيافلزیمشبکهایدستکش
سربیهایدستکش
آلومينيومیياچرمیهایدستکش
عايقموادوشيشهپشمازشدهساختههایدستکش
لتکسهایدستکش
فولدیانگشتهایدستکش
آراميدجنسازهایدستکش
بوتيللستيکیهایدستکش
ارتعاشضدهایدستکش
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ير در هنگام انتخاب و استفاده از دستکش ها بايستی به موارد ز
:توجه داشت

هاستفادهمزماندستکشجفتدوازخطرناکبسيارموادباکارهنگامدر
شود

کتالپودربدونهایدستکشازاستفادهحساسيتسابقهوجودصورتدر
.شودمیتوصيه

باقيیخالیفضایتابپوشانندرامچبالیتابايدهادستکششرايطبهبسته
.نماند

نشوداستفادهدستکشازچرخندهابزارباکارهنگامدر.
دهندمیکاهشراچنگشقدرتلستيکیهایدستکش.
شودمیکماشياگرفتنقدرتدستکشباکارهنگام.
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واد انتخاب سريع دستکش ايمنی با استفاده از کد های رنگی م
:شيميايی

شيميايیمادهباکار=سبز
ايمنیمواردرعايتباشيميایموادباکار=زرد
شيميايیموادباکاربراینامناسب=قرمز
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:حساسيت های ناشی از دستکش حفاظتی
شودمیساختهکائوچودرختشيرهازطبيعیلتکسدستکش.
آوردمیبوجودراهايیحساسيتکائوچودرموجودپروتئين.
امادکنمیگيریجلودستبههاآلودگینفوذازخوببسيارمادهاينگرچه

لشکدوبهحساسيتاين.شوندمیحساسيتدچارکاربراندرصد٢٠حدود
:شودمیديده

(دقيقه۵تا3)فوری
(ساعت7٢)ديرهنگام
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:انتخاب دستکش های ايمنی
تکشدسمشخصاتوکاربرانفعاليتنوع،خطرعاملسهبهتوجهباانتخاب

.پذيردمیصورت
ايمنیهایدستکشرویبرمندرجازعالئمبرخی:
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.از دستکش های سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنيد 
.توجه داشته باشيدکه کجا ، چه وقت و ازچه نوع دستکش بايد استفاده کنيد 

حفاظت عمومی



شيميايی/ دستکش های پزشکی 



محافظ های شيميايی



حفاظت از دست در عمليات جوشکاری



.از دستکش سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنيد

CUT Protection



حفاظت 
از پاها



:فش های ايمنیک
.باشدمیپارچهحتیپالستيکولستيکچرم،ازهاکفشاينجنس

هایفشکازپذيرترندآسيبهاپنجه،پامختلفقسمتهایبيندرانجاييکهاز
.شودمیاستفاده…وسازیساختمانسازیراهکاریفلزدرفولدیپنجه
.دنباشضخامتکمامکانحدتافولدیپنجههایکفشبايستیالبته

:های روی پاحفاظ
نيزپاازبخشیپنجهبرعالوههاکفشنوعايندر

.دشومیفولدیمحافظت

اربردکپادرتيزنوکاشيارفتنفروازجلوگيریبرای:فولدیکفهایکفش
.دارند
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:استاندارد کفش های ايمنی
ویاستاتيکبارتحملقدرتاساسبرفولدیپنجهايمنیهایکفشاستاندارد

.شوندمیتقسيم7۵و۵٠و3٠گروهسهبهضربه
پوند٢۵٠٠تحملازپسکهاستکفشی7۵کالسفولدیپنجهکفشترتيببدين

.شودرهاآنرویبرفوتی۴ارتفاعازایضربهبارپوند7۵وثابتبار
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:چکمه های لستيک و پالستيکی
ايیکارهياوشودمیاستفادهترياآلودگلکارهايیدرهاکفشنوعايناز

وعنمتناسبساقارتفاع.داردوجودشيميايیموادپاشوريختامکانکه
ردخوبیحفاظتمصنوعیلستيکهایچکمهمعمولا.شودمیطراحیکار

قرارهتوجموردبايدرامادهنوعالبته.کنندمیتامينشيميايیموادبرابر
.ددا
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:ساير وسايل حفاظتی پاها
تیخطراازپاوساقپايينیهایقسمتمحافظتبرایوسيلهايناز:گترها

ازدهاستفا.شودمیاستفادهجوشکاریهاجرقهيامذابفلزاتپاششنظير
راهاآنبتواناضطراریشرايطدرکهشودمیباعثگترهادرايمنیهایگيره

.آورددرسهولتبه
برابردرطرفينوجلووعقبازراساقازقسمتیوپا:رانوساقهاحفاظ

.کندمیمحافظتخطرات
بردکاربيشترارگونوميکیخطراتازمحافظتبرایبندهامچوبندهازانو

.ددارن
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.هميشه هنگام کاراز کفش های ايمنی استفاده نماييد



از کفش های فولدين وبرای جلوگيری از له شدگی و شکستگی 
.استفاده نماييد



.از كفش هاي تخت فلزي براي حفاظت از آسيب ميخ ، سيم، مفتول وغيره استفاده كنيد



از بند کفش قوی برای کفش ها و پوتين ها 
.استفاده کنيد



از چکمه های لستيکی در محل های مرطوب 
.بخصوص هنگام کار با بتون استفاده کنيد



حفاظت          
در برابر سقوط



:تجهيزات جلوگيری از سقوط
ايمنیهایيراقوکمربندهاازاستفاده
هایيراقوکنندهاستفادهوزنبرابر1٠حداقلبايستمیايمنیکمربند

کنندتحملرااووزنبرابر3۵ايمنی
کاراعارتفدرکهفردیايمنیکمربندحلقهبهطرفيکازبايدنجاتطناب

.باشدمتصلثابتنقطهيکبهديگرطرفازوکندمی
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:کمربند ايمنی
برای جلوگيری از سقوط افراد در ارتفاع های کوتاه مفيد می باشد.

هرچه ارتفاع بيشتر باشد صدمات احتمالی نيز بيشتر خواهد بود.
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کمربند ايمنی 
جان افراد را به 

طور مناسب 
.نجات می دهد



Belts هرگز از
. استفاده نکنيد



حفاظت های      
تنفسی



82

:تنفسدستگاه
.شودمیتوصيهتنفسیماسکريوی،حساسيتآسيب،ازجلوگيریجهت-
.شوندمیتقسيمغباروگردضدوبخاروگازضدکلیشکلدوبههاماسک-
تلفمخاليافوکاغذیدستمالپنبه،جنسازغبار،وگردضددارفيلترهایماسک-

میگيریجلوهوايیهایکيسهوهاريهبهآنهاورودازذرات،گرفتنباکهباشندمی
.کنند
آسيبازبخاروگازکنندهخنثیشيميايیموادبهآغشتهبخار،وگازضدهایماسک-

.کنندمیجلوگيری



.چه زمان وکجا استفاده کنيد،توجه داشته باشيد از کدام حفاظ 



.از حفاظ های تنفسی و فيلترهای گرد و غـبار استفاده کنيد 



انواع مختلف فيلتر های تـنفسی









:اضطراری( دوش)حمام 
صورتدررابدنکلتجهيزاتاين

.دهدمیشستشونياز
هایلولهبهدائماابايدهادوشاين

عمنبوجودازتاباشندمتصلآب
.گرددحاصلاطمينانآبنامحدود

نانکارکفاصلهحداکثر:نصبمحل
نبايددوشگيریقرارنقطهتا

زدنقدمبرایثانيه1٠ازبيش
.بکشدطولعادی

1۵آبدروریغوطهدقديقه
یمايجادفردبرایرابهبودشرايط

.کند
زنيتجهيزاينپرتابلهاینمونه

.داردوجود
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:فواره های شستشوی  چشم و صورت اضطراری
فوارهاين.دهندمیقرارفشارباآبمعرضدرراصورتوچشموسايلاين

.دارندنيازبيشتریدبیميزانبههاشویچشمبهنسبتها

 متصل است( منبع نامحدود آب)نوع ثابت که لوله.

 دقيقه را فراهم 1۵ليتر در دقيقه به مدت 1.۵نوع پرتابل که جريان آب با دبی
.می آورد
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ایمنی در برق



دستورالعمل های ایمنی



:فردی ايمنی در برقحفاظتلوازم و وسايل 

تاسحفاظتیلوازمازاستفادهبرق،درايمنیارتقاءوحفظهایراهازيکی
اينازاستفادهالبته.داردمیمحفوظخطراتمقابلدرراانسانجانکه

.باشدمیگرفتگیبرقبرابردردفاعیسدآخرينعنوانهبوسايل
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:فردی ايمنی در برقحفاظتلوازم و وسايل 

کندیمجلوگيریسرناحيهبهمکانيکیهایضربهشدنوارداز:ايمنیکاله.
.مايدنحفاظتمتفاوتولتاژهایبابرخوردمقابلدرراسراستقادربلکهو

برقضدايمنیهایکالهانواع

دربرابر ولتاژهای پايين حفاظتAکالس 

حفاظت در برابر ولتاژهای بال Bکالس 
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:ضد برق گرفتگیکفش ايمنی

اين.باشدمیعايقهایکفشبرق،صنعتکارکناناستفادهموردکفش
فردپایتوسطمدارشدنتکميلازوبودهبرخوردارعايقزيرهازهاکفش

.شوندمیگرقتیبرقمانعنتيجهدروکردهجلوگيریگرفتگیبرقهنگامدر
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:دستکش های حفاظتی 

دارندکارسروبرقباکهاشخاصی
هکعايقهایدستکشانواعازبايد

هاآنبودنالکتريسيتهعايقدرجه
باشدنظرموردولتاژبامناسب
زارفتنبالبرای.نماينداستفاده
تبايسمیچوبیوسيمانیتيرهای

پشتباچرمیکفهایدستکشاز
هایتيربرای.نموداستفادهبرزنتی
انواعفلزیهایدکلوفولدی
ليزازکهشودمیپيشنهادآجدار

عملبهگيریجلودستخوردن
.آورد
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:لباس های کامل حفاظتی

ر،انبياگيرهمخصوص،دستکشصورت،تمامشيلدايمنی،کالهشاملکه
.باشدمی...وبرقضدکفشآستين،وروپوش
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