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صنـــــــف ورقــــــکاری

ٍسقکاسی تِ هجوَعِ عولیاتی اعالق هیضَد کِ توٌظَس
فشم دادى ٍسقْا اًجام هیگیشد ایي عولیات تسیاس هتٌَع
هیتاضٌذ:
-1تشیذى :تشای تشیذى ٍسقْا اص اًَاع قیچیّای دستی ٍ یا
هاضیٌی کوک هیگیشًذ .الف -قیچی گیَتیي ب -قیچی
گشد تش
-2خن کشدى
-3ضکل دادى
-4پیچ کشدى
-5سخ اًذاختي
-6جَضکاسی:
الف)جَش ًقغِ ای
ب)جَش دسص
رتينول
خـــطزات شـــش گـانـه

اصَ ٌال خغشات دس یکی اص ضص گشٍُ صیش عثقِ تٌذی هی
ضًَذ:
الف – خطزات بیولوژیکی

تِ دلیل ایٌکِ خغشات تیَلَصیکی تِ هحیظ کاس هشتَط هی
ضًَذ ،هعوَالٌ ایي دستِ اص خغشات صٌف هَسد ًظش سا
تْذیذ ًوی کٌذ.

3

2

هیثاضذ.دس ٌّگام جَش ٍسقْا فیَم ّایی تَلیذ هی ضَد
کِ هخلَعی اص تشکیثات اکسیذّای فلضی،سیلیکات ّا ٍ
فلَسٍئیذّا هی تاضذ .یادتاى تاضذ کِ جَضکاساى اغلة تا
هایعات قاتل اضتعال ٍ قاتل احتشاق ٍ گاصّای هتشاکن کاس
هی کٌٌذ پس تایذ خیلی احتیاط کشد.
ج -خطزات ارگونومی

تسیاسی اص آسیة ّا ٍ جشاحات دس ًتیجِ کطیذگی ،دس
سفتگی ٍ یا تغییش ضکل عضالت آًْا هی تاضذ .صیشا
ٍسقکاساى هجثَسًذ ٍسایل ٍ ٍسق ّای سٌگیي سا حول
کٌٌذ یا دس ٍضعیت ًا هٌاسة تِ هذت عَالًی قشاس گیشًذ.
د -خطزات فیشیکی

 سشٍ صذا سشها ٍ گشهای هحیظ اضعِ ٍ فیَم جَش استعاشه -خطزات روانی

احتوال تیکاسیٍ ،ضعیت ًا هٌاسة اقتصادی  ،ساعات
عَالًی کاس خاسج اص حذ استاًذاسد ،هطکالت خاًَادگی
تش سالهتی آًْا اثش هٌفی هیگزاسد.
و -خطزات ایمنی

ب -خطزات شیمیایی

-

ضَک الکتشیکی دس اثش تی احتیاعی

سغح ٍسق ّای فلض غالثاٌ آغطتِ تِ سٍغي،گشیس ٍ سایش
هَاد ضیویلیی است کِ کاسگش تا آًْا دس تواس

-

پشتاب رسات کِ هوکي است ٍاسد چطن یا پَست
آًْا ضَد.

-

تشیذگی ٍ صخن حاصل اص لثِ ّای تیض فلضات.

-

سَختگی دس اثش تواس تا سغَح داغ ٍ جشقِ.

-

تواس ٍ ٍسٍد عَاهل ضیویایی تِ تذى ٍ ایجاد
تیواسی ّای فیضیَلَطیک

-

افضایص خغش آتص سَصی دس اثش سْل اًگاسی ٍ
ًقص عولکشد،تایذ دقت داضت کِ لثاسْای
آغطتِ تِ سٍغي یا گشیس ساحت تش هیسَصًذ.
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ج)استفاع هٌاسة هیض کاس ٍ اسگًََهی اتضاس

پیامد های بلند مدت

-

احتوال اص دست دادى ضٌَایی

نیروی کار سالم  ،محور توسعه پایدار

 تشٍص تیواسیْای هضهي ٍ آسیة چطن ّا ٍپَست
-

تحشیکات ضیویایی دس اثش هَاجِ تا عَاهل
ضیویایی ٍ تشٍص عفًَت دس ًاحیِ تٌفسی

-

ٍاسیس دس اثش ایستادى عَالًی هذت

-

تیواسی ، ctdتجوعی،دس اثش حشکات تکشاسی

-

تیواسی اسکلتی – عضالًی

-

تیواسی تٌفسی دس اثش استٌطاق فیَم ،دی
اکسیذ کشتي......،

-

هسوَهیت هضهي دس اثش تواس تا کادهیَم ،تی
فٌیل ّای کلشیٌِ(ًاضی اص سٍغي ّای ضذ
خَسدگی )

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

-

اًجام هعایٌات دٍسُ ای پضضکی تشای جلَگیشی
اص تیواسیْای هضهي

-

سعایت اصَل تْذاضتی

-

تَْیِ هٌاسة هحل کاس

-

تْیِ جعثِ کوکْای اٍلیِ

-

تْساصی کلیِ قسوت ّای کاسگاُ

 سعایت اصَل اسگًََهی:الف)تلٌذ کشدى تاس تِسٍش صحیح(صاًَ خویذُ ٍ پطت صاف)
ب)استشاحت دس فَاصل کاس

تَصیِ ّای ضشٍسی تشای سالهت صٌف

ٍسقکاسی

وسایل حفاظت فزدی:

-

لثاس کاس هٌاسة ٍ تویض

-

هاسک

 کفص ایوٌی-

پیص تٌذ هٌاسة

 دستکص هتٌاسة تا ًَع کاس-

ضیلذ یا حفاػ صَست یا عیٌک کاس

تهيه كننده :
كارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي
مركز بهداشت شهرستان کرمان

