حفاظت از چشم

چه وقت بايد محافظ چشمي تهيه گردد؟

•

وقتي كه يكي از خطرات زير وجود داشته باشد :
•
•
•
•

•

وجود گرد و غبار وحركت ذرات  ،همچون
تراشه هاي فلز يا خاك اره
وجود گاز هاي خورنده  ،بخارات و سياالت
فلزات مذابي كه ممكن است به اطراف پاشيده
شوند .
موادي كه به طور طبيعي خاصيت واگير دار
دارند همچون خون يا مايعات خطرناك
شيميايي كه ممكن است به اطراف پاشيده
شوند.
وجود نورهاي شديدي كه از فلزات منتشر
مي شوند و يا نور ليزر

•
•

عينك هاي ايمني
•
•
•

معيارهايي براي انتخاب حفاظت از چشم
•
•
•
•
•

محافظت در برابر خطرات
قابل استفاده بودن آسا ن
بينايي يا حركت را محدود نكند
بادوام و آسان براي تميز كردن باشد
براي ديگر وسايل حفاظت فردي ايجاد مشكل
نكند

محافظت از چشم براي كاركنان
عينك هاي معـمولي به طور كامل از چشم محافظت
نمي كنند  .انتخاب مناسب شامل موارد زير است :

عينكهايي كه به طور راحت و د رست بر
روي چشم قرار مي گيرند و هيچگونه
لرزشي ندارند.
عينكهايي كه حفاظهاي جانبي دارند و
داراي لنزهاي محافظ مي باشند.
عينكهايي كه لنزهاي اصالح كننده آن د ر
پشت لنزهاي محافظتي تعـبيه شده اند.

نوع تهيه شده از قاب فلز /پالستيك
نوعي كه استفاده از آنها به خاطر حفاظ هاي
دوطرفه است
نوعي كه براي برخورد اجسام مانند ذرات
ايجاد شده از كارهايي مانند چوب بري و
درودگري و ...تهيه شده است

عـينك ها
•

•

چشم ها و نواحي اطراف چشم ها را
ازبرخورد گرد و غـبار و پاشيدن مواد
مختـلف در چشم محافظت مي كند.
روي بعـضي از عـينك ها لنز هاي اصالح
كننده قرار مي گيرد.

حفاظ هاي صورت
• حفاظ هايي كه به طور كامل سطح صورت
را مي پوشانند.
• صورت را از گرد وغبار و پاشيدن مايعات
خطرناك محافظت
مي نمايد.
• حفاظ هايي كه عـمل حفاظت در مقابل
برخوردهاي خطرناك را انجام نمي دهند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
واحد بهداشت حرفه ای

عـينكهاي ايمني جوشكاري ( نورليزر )
چشم ها را از نورهاي شديدي كه به صورت متمركز
توسط ليزر توليد مي شود محافظت مي كند.

حفاظ هاي جوشكاري
•
•

چشم ها را در مقابل نورهاي تـشعـشعي زياد
محافظت نمايـيد.
صورت و چشم ها را در مقابل جرقه هاي
فلزات و سرباره هاي ايجاد شده در طي
عـمليات هايي مانند جوشكاري ،برشكاري
وغـيره محافظت نمايـيد.

