دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل

ایمنی و سالمت شغلی تاسیسات
ایمنی جوشکاری و برشکاری

خطرات عمده در حين عمليات جوشکاري و برشکاري:
الف :آتش سوزي به علت زیاد بودن درجه حرارت
ب :دود و اشعه هاي حاصل از جوشکاري
ج :شوک الکتریکي
د :ایجاد مشکل بينایي
راه حلهای ایمنی:
 -1قبل از شروع به کار حتما شيلنگها و کابلهاي جوشکاري و برشکاري را چک کنيد.
 -2سيلندرهاي گاز را روي زمين نه غلطانيد و آنها را با چرخ دستي مناسب حمل کنيد.
 -3خاموش کننده آتش براي هر دستگاه باید در محل جوشکاري موجود باشد.
 -4تمام پرسنل عمليات جوشکاري و برشکاري ،باید از تجهيزات حفاظت فردي مناسب استفاده کنند.
 -5در زمان حمل دستي سيلندرها هرگز سيلندر را از شير سر آن نگيرید
 -6قرار دادن شيلنگهاي جوشکاري و برشکاري بين دو پا هنگام کار اکيداً ممنوع است.
 -7جابجایي دستگاه ترانس جوش توسط کابل آن اکيدا ممنوع است.
 -8در صورتي یخ زدگي شير خروج سيلندر استيلن هيچگاه توسط شعله آن را گرم نکنيد.

ایمنی برق
اغلب خطر برق گرفتگي در مواقعي پيش مي آیدکه پوشش سيم هاي برق معيوب شده باشد.

راه حلهای ایمنی:
-1کارکردن به تنهایي بر روي مدارهاي الکتریکي ممنوع مي باشد.
 -2استفاده از سيم یا فلزات دیگر در راه اندازي فيوزهاي سوخته اکيداً ممنوع است.
 -3هنگام نظافت گرد و خاک وسایل برقي باید برق را قطع نموده و سپس اقدام به کار کرد.
 -4در مواقعي که دستها خيس و نمناک بوده و یا در اثر زخم خون آلود باشند نباید عمليات برقي را انجام داد.
 -5عالووه بالر کالوه و کفالش ایمنالي اسالتفاده از دستکشالهاي السالتيکي مخصالو

برقکالاري در ولتاژهالاي مختلالف و نردبانهالاي

غيرهادي اجباري است.
 -6وسایل و تجهيزات ایمني باید در محلهاي مناسب و دور از رطوبت و آسيبهاي مکانيکي نگهداري شوند.
 -7استفاده از کابل برق بدون دو شاخه اکيداً ممنوع است.
 -8در هنگام تعميرات برقي استفاده از زیر پایي الستيکي عایق الزامي مي باشد.
 -9استفاده از نردبان فلزي در عمليات برقي اکيداً ممنوع است.
 -10درهاي تابلوهاي برق اعالم از ثابالت و یالا ساليار بایالد همالواره بسالته و قفالل گالردد وکليالد آنهالا فقالط در اختيالار افالراد مسالوو
)برق کاران ( قرار گيرد.

ایمنی دیگهای بخار

دیگ بخار منبع تحت فشار دوجداره اي است که به یک جدار آن حرارت مي دهند و جدار دیگر حرارت را به آب داخل آن انتقا
مي دهد.
مخاطرات عمده دیگهاي بخار:
-1خطرات ناشي از انفجار و ترکيدن دیگ بخار
-2خطرات ناشي از احتراق و آتش سوزي
-3خطراتي که باعث خسارت به دیگ بخار و تاسيسات آن مي شود.
راه حلهای ایمنی:
-1در زمان تحت فشار بودن مولد و لوله هاي بخار هيچ گونه تعميرات نباید صورت گيرد.
-2در زمان تعميرات تمامي شيرهاي بخار و آب باید بسته باشد.
-3پرسنل در زمان تعميرات حتما باید از وسایل حفاظت فردي استفاده نمایند.
-4در زمان تعميرات بویلر باید تابلو اعوم وضعيت تعميرات نصب گردد.
-5قبل از سرد شدن کامل بویلر نباید تعميرات را شروع کنيد.
-6در زمان تعميرات حتما در صورت ورود یک نفر به داخل دیگ ،نفري دیگر باید مراقب او باشد.
-7در مجاور بویلر حتما باید کپسو اطفا حریق وجود داشته باشد.
-8استفاده از چراغهاي دورگرد بدون توري و یا با کابلهاي برق با روکش خراب ممنوع ميباشد.

ایمنی نردبان

نردبانها ابزار ساده اي براي دست یابي به ارتفاعات و سطوح باالترمي باشند
خطرات عمده در زمان استفاده از نردبان:
الف -موقعيت نامناسب نردبان نسبت به محل کار و فرد
ب -ایستادن فرد بر روي پله هاي باالیي نردبان که منجر به برهم خوردن تعاد وي مي شود
ج -گذاشتن نردبانها بر روي سطح ناپایدار و بي ثبات
چ -افزودن ارتفاع نردبان بوسيله قراردادن جعبه یا بشکه در زیر پایه هاي آن
راه حلهای ایمنی
 -1نردبانهالالا را در زاویالاله اي قالالرار دهيالالد کالاله بالاله ازاي هالالر 1/2متالالر ،معالالاد  0/3متالالر از دیالالوار فاصالالله داشالالته باشالالندد یعنالالي بایالالد
فاصله پاي نردبان از پاي دیوار ،یک چهارم طو نردبان باشد
 -2در هر زمان تنها یک نفر مجاز به باا رفتن از نردبان مي باشد
 -3نردبان یکطرفه بيش از ده متر ممنوع است
 -4افرادي که از نردبانها استفاده مي کنند باید از کفش کار مناسب استفاده کنند
 -5حتما باید از نردبان هاي با کفشک محافظ استفاده کنيد
 -6نردبان باید طالوري قرارگيالرد کاله سالطح بالااليي آن حالداقل  1متالر بالاالتر از تکياله گالاه بالااليي باشالد کاله ایالن قسالمت بعنالوان
دستگيره اي براي پياده شدن بر روي بام ،داربست و ...بکار مي ورد
 -7هنگام باا رفتن و پایين آمدن از نردبان حتما باید رو به طرف نردبان باشيد
 -8استفاده از نردبان دو طرفه به شکل نردبان معمولي ممنوع است.

ایمنی ابزار دستی
چکش ها :
از چکالالش هالالایي کالاله تالالرک خالالورده یالالا شکسالالته و یالالا ميلالاله آنهالالا شالالل و فرسالالوده و یالالا اینکالاله سالالر آن لالالب پریالالدگي دارد اسالالتفاده
ننمائيد .مطمون شوید که سر چکش بصورت صحيحي به ميله و دسته آن وصل شده است.

سوهان ها :
سوهانها بایستي داراي دسته مناسبي باشند هرگز از سوهان بعنوان اهرم استفاده ننمائيد قلم
اسکنه :
لبه این وسيله بایستي تيالز و داراي گوشاله و زوایالاي مناسالبي باشالد .اجالازه ندهيالد سالر قلالم هالا در اثرکالار زیالاد بصالورت قالارچي
شکل پهن شود .سعي کنيد این وسيله را بصورت منظمي تيز کنيد .
پيچ گوشتي :
هرگز از پاليچ گوشالتي بع نالوان قلالم و اسالکنه اسالتفاده ننمائيالد و روي آن چکالش نکوبيالد .دسالته تالرک دار ایالن وساليله خطرنالاک
خواهد بود
آچار :
از آچار با فکهاي پهن شالده اسالتفاده نکنيالد .اگالردر هنگالام اسالتفاده از ایالن وساليله و بالازکردن پاليچ و مهالره هالا صالدایي شالنيدید
بدانيالالد آچالالار نامناسالالب و احتمالالا سالالرخوردن و پرتالالاب آن وجالالود دارد .هميشالاله آچارهالالایي بالالا سالالایزهاي مختلالالف داشالالته باشالاليد
هرگز دسته آچار را با ميله و دیگر وسایل بلندتر ننمائيد.

