 گوشی های ایر پالگ
جِت جلْگیزی اس تاثیز هخزب صذا تَ گْش ّ ایجاد
افت ضٌْایی،السم است کارگزاى اس ّسایل حفاظت
فزدی سیستن ضٌْایی جِت کاُص هیشاى ضذت
سزّصذای ّاردٍ تَ گْش استفادٍ ًوایٌذ.جِت
کاُص ضذت صذا در هحیظ کار هی تْاى اس عایك
کزدى هٌطمَ کار یا دیْار هیزا کٌٌذٍ صذا ّ در ًِایت
اس گْضی ُای کاٌُذٍ ضذت صْت استفادٍ کزد.

ایي گْضی ُا در داخل هجاری گْش لزار هی گیزًذ
ّ ًگِذاری آى در داخل گْش تسیار راحت ّ سثک
تز اس گْضی ُای ایزهاف هیثاضذ ّلی تَ دلیل عزق

مرکس بهداشت شهرستان کرمان

کزدى هجاری گْش،تواص ایزپالگِا تا گزدّغثار،
دست ّ سطح لثاص کارگزاى،عذم رعایت تِذاضت

کارگاههای صافکاری

فزدی ّ عذم ضستطْی کافی گْضی ُای ایز پالگ،
هوکي است در اثز استفادٍ طْالًی هذت اس ایي
گْضیِا ًاراحتی ُایی در هجاری گْش ایجاد
ضْد.استفادٍ اس گْضی ُای ایوٌی تایستی لثل اس
ضزّع تخزیة سیستن عصثی گْش اًجام گیزد ّ

گوشی های کاهنده شدت صوت:

جِت اطویٌاى اس کارایی ایي ّسایل ،ضٌْایی سٌجی
ساالًَ جِت کارگزاى در هعزض صذا تْصیَ هیطْد

 گوشی ایرماف:
تَ صْرت تشرگ ّ رّی گْش استفادٍ هی ضْد ّ
دارای ًگِذارًذٍ تاالی سز هی تاضٌذ .هیشاى
کاٌُذگی ضذت صْت در ایي گْضی ُا،تیي  02تا

واحد بهداشت محیط و حرفه ای
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 فرایند صافکاری
ضاهل پزداخت،صاف کزدى ّ صیمل کاری لسوتِای
هختلف هاضیي است کَ در ایي فزایٌذ اس چکص
کاری-سوثادٍ سًی-ساتیذى ّ جْضکاری تْسظ گاس
استیلي(ُْا-گاس) استفادٍ هی ضْد.
تا تْجَ تَ ایٌکَ در ساخت لسوت ُای هختلف تذًَ
خْدرّ،اس آلیاژُای هختلفی استفادٍ هیطْد ّ اس
طزفی تذًَ خْدرّ رًگ آهیشی ضذٍ است،در اثز
فزایٌذ جْضکاری ُْا-گاس کارگزاى در هعزض تواص
تا دهَ ُای فلشی،تخارات ّ گاسُای حاصل اس
سْختي رًگ لزار هی گیزد.
فلشات هْرد استفادٍ در تذًَ خْدرّ ضاهل هْاردی
اس لثیل :رّی-آُي-کادهیْم-سزبً-یکل ّ هٌگٌش تَ
ُوزاٍ رًگِای ضیویایی هختلف است کَ در اثز
فزایٌذ جْضکاری تز رّی خْدرّ دهَ ُای فلشی ّ
تخارات گاسُای ًاضی اس حزارت رًگِای
ضیویایی،سهیٌَ ساس ایجاد اختالالت هتعذد ریْی-

تعضی سزطاًِا هی تاضذ ،کَ هِوتزیي راٍ جِت

در فزایٌذ صافکاری  ،تا استفادٍ اس ّسایل ّ اتشار

کاُص هیشاى تواص کارگزاى تا آالیٌذٍ ُای

آالت دستی ،لسوت ُای فزّ رفتَ تذًَ خْدرّ

هذکْر،استفادٍ اس تِْیَ تصْرت هْضعی ّ در

کْتیذٍ هی ضْد کَ در ایي فزایٌذ  ،کارگزاى ،در

صْرت عذم ّجْد تِْیَ هْضعی،استفادٍ اس تِْیَ

هعزض ّضعیت تذًی ًاهٌاسة ّ ارتعاش دست ّ

عوْهی تزلیمی ّ هاسکِای تٌفسی تا فیلتز

تاسّ ّ صذای ضزتَ ای هتٌاّب لزار هی گیزًذ .هذت

سیلیکاژل ّ کزتي فعال هی تاضذ.

سهاى هْاجَِ کارگزاى تا صذای حاصل اس ایي

در فزایٌذ جْضکاری ُْا-گاس عالٍّ تز عْاهل سیاى

فزایٌذ،تیص اس حذ هجاس هذت سهاى تواص تْصیَ

آّر ضیویایی،کارگزاى در هعزض عْاهل سیاى آّر

ضذٍ هی تاضذ.

فیشیکی اس لثیل اضعَ هاّرای تٌفص ّ هادّى لزهش
لزار هی گیزًذ .ایي اضعَ ُا هی تْاًٌذ عْارض
چطوی اس لثیل سْختگی لزًیَ-آب هزّاریذ ّ خیزگی
را سثة ضًْذ .استفادٍ اس ّسایل حفاظت فزدی
هٌاسة اس لثیل عیٌکِای تیزٍ ّ طلك دار ّ هحافع
صفحَ ای توام صْرت رًگی جِت جلْگیزی اس
اضعَ ُای تْلیذ ضذٍ در فزایٌذ جْضکاری هی تْاًذ
در کاُص عْارض ًاضی اس اضعَ ُای هذکْر هْثز

در اثز تواسِای هکزر ّ طْالًی هذت ،کارگزاى

تاضذ.

صافکاری دچار افت ضٌْایی هی ضًْذ.

کایْی-کثذی ّ تافت استخْاى ّ سیستن عصثی ّ تة

افت ضٌْایی تَ علت تخزیة عصة ضٌْایی اتفاق هی

دهَ فلشی ّ

افتذ کَ غیزلاتل تزگطت ّ غیزلاتل درهاى هی تاضذ.
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