تمهیدات بهداشت حزفه ای جهت کنتزل یا حذف
شزایط و عوامل سیان آور محیط کار

وسایل حفاظت فزدی


چکوِ تشای جلَگیشی اص ًفَر سعَتت

آهَصش قصاتاى دستاسُ ی ساُ ّای اًتقال تیواسی ٍ



لثاس کاس هٌاسة ٍتویض

یادآٍسی ًکات پیطگیشی ٍ لضٍم استفادُ اص ٍسایل



پیص تٌذ ضذ سعَتت

حفاظت فشدی



دستکص صسّی سٍکص داس



ٍاکسیٌاسیَى دام ّا ٍ قصاتاى



هاسک



تْیِ کاست تٌذسستی



سػایت اصَل تْذاضتی



تْیِ جؼثِ کوکْای اٍلیِ

اًجام هؼایٌات عة کاس ٍ تطکیل پشًٍذُ تْذاضتی



تَْیِ هٌاسة هحل کاس



جْت حفظ سالهتی اهشی ضشٍسی است  .تا تَجِ تِ

تْساصی کلیِ قسوت ّای کاسگاُ تا هصالح



تْذاضتی ٍ کاضی کاسی دیَاسّا


هشاجؼِ تِ پضضک دس صَست تشٍص ػالئوی ًظیش تة،
دسد  ،خستگی ػضالًی  ،تَْع ٍ استفشاؽ



اًجام هؼایٌات دٍسُ ای پضضکی تشای جلَگیشی اص
اًتقال تیواسی ّای هطتشک اًساى ٍ دام

رعایت اصول ارگونومی
 تلٌذ کشدى تاس تِ سٍش صحیح ( صاًَ خویذُ ٍ پطت صاف ) استشاحت دس فَاصل کاس استفاع هیض کاس ٍ ظشٍف هتٌاسة تا استفاع آسًج کاسگش دسحالت ایستادُ

)) طب کار ))

ایٌکِ تیواسی ّای ًاضی اص کاس هؼوَالً تِ صَست
تجوؼی ٍ پس اص چٌذیي سال هَاجِْ تا ػَاهل صیاى
آٍس سخ هی دٌّذ ٍ پس اص ایجاد تیواسی ضغلی دسهاى
تسیاسی اص آًْا هطکل یا غیشهوکي است تا اًجام
هؼایٌات عة کاس ػالٍُ تش پیطگیشی اص تیواسی ّای
ضغلی ٍ دسهاى تِ هَقغ آًْا  ،تشخی اص تیواسی ّای
ًْفتِ هطخص  ،دسهاى ٍ یا تْثَد هی یاتٌذ .

مزکش بهداشت شهزستان کزمان
واحد بهداشت محیط و حزفه ای

مقدمه :
تشای اکثش هشدم ضٌیذى کلوِ قصاتی یادآٍس هطکالت خشیذ
گَضت تا کیفیت تاصُ ٍ تذٍى چشتی ٍ استخَاى است ،اها
افشادی کِ ایي هادُ غزایی ساهیفشٍضٌذ ،هوکي است دس
هؼشض خغشات صیادی قشاس داضتِ تاضٌذ.
قصابّا دس هؼشض ػَاهل صیاىآٍس هتؼذدی قشاس داسًذ ٍ

بیماری های حاصل اسعوامل سیان آور در قصابی


تشیذگی ٍ خشاضیذگی دست قصاب

ضذیذ دسد هاّیچٍِ ،سم هلتحوِ چطن کطاٍسصاى  ،کاسگشاى



اختالالت اسکلتی ،ػضالًی هثل کوشدسد

فاظالب ٍ کطتاسگاُ ّا سا تْذیذ هی کٌذ



صگیل ّای ًاضی اص کاس ( دس اثش خشاش ّا ٍ صخن ّای
کَچک سٍی پَست )



 ػَاهل تیَلَطیکی :



تلٌذ کشدى ٍ حول ًادسست قغؼات سٌگیي گَضت



ٍضؼیت ًاهٌاسة تذى حیي کاس هْوتش اص ّوِ

کطتاسکٌٌذگاى دام ٍ کساًی کِ دس صٌایغ پطن ٍلثٌیات
اضتغال داسًذ تشٍص هی کٌذ .

پاک کٌٌذُ ٍ ضَیٌذُ )


ػَاسض قاسچی پَست



تیواسی ّای ضایغ دس قصاتاى (تیواسی ّای قلثی –

تیواس ٍ یا لوس حیَاًات آلَدُ ٍ یا تَسظ حطشات ًاقل
تیواسی اًتقال هی یاتٌذ .

ػشٍقی  ،فطاسخَى  ،تیواسی ّای هشتثظ تا غذد
لٌفاٍی  ،تشخی سشعاى ّا هثل سشعاى سیِ ٍ کثذ )


استافیلَکَک ّای عالیی سًگ دسکف دست قصاب

بیماری های مشتزک انسان و دام در قصابی

تاکتشیْاٍ ،یشٍس ّا  ،اًگل ّا  ،قاسچ ّا

 ػَاهل اسگًََهیکی :

تة کیَ  :ایي تیواسی دس کطاٍسصاى  ،قصاب ّا ،

تَالسهی  :ایي تیواسی دساثش تواس هستقین تا داهْای

 ػَاهل فیضیکی :
استؼاش  ،سعَتت

دسهاتیت ّای تواسی ( دس اثشتواس تا ًیکل
هَجَد دسدستکص ّای سیوی  ،حساسیت تِ هَاد

پیطگیشی اص آًْا اّویت صیادی داسد .

عوامل سیان آور در قصابی :

لپتَسپیشٍص

 :ایي تیواسی تا ػالئوی ّوچَى تة  ،تیقشاسی

تشٍسلَص ( تة هالت )  :تةهالت تیطتش دس داهذاساى ٍ
کاسگشاى صٌایغ کٌسشٍ ٍ گَضت تِ ٍجَد هیآیذ ٍ اصعشیق
تواس تا دام یا فشآٍسدُ ّای داهی تِ اًساى هٌتقل هیطَد.

اًجام کاس تا کوش خویذُ


سیاُ صخن ( ضاستي )  :سیاُصخن دس کساًی کِ تا حیَاًات

استفادُ اص اتضاس کاس ًاهٌاسة



اّلی چَى گاٍ  ،گَسفٌذ ،تض ٍ خَک سشٍکاس داسًذ ٍ کاسگشاى

قشاس گشفتي هچ دست تِ حالت ًاهٌاسة ٌّگام

صٌایغ پطن ٍ پَست( قالیتافی ،چشمساصی ،قصاتی ٍ

تشیذى ٍ خشد کشدى گَضت ٍ حشکات تکشاسی دست

کطاٍسصی) دیذُ هیضَد .

تة کشیوِ کٌگَ ( تة خًَشیضی دٌّذُ )  :تة کشیوِ
کٌگَ تیواسی است کِ اص عشیق کٌِ یا استثاط هستقین تا
پستاًذاساى اّلی یا ٍحطی تِ اًساى سشایت هی کٌذ ٍ
تاػالئوی ًظیش تة ٍ خًَشیضی تشٍص هی کٌذ

