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راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايران

پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س�لامت محيط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي تدوين

و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��اير
موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،

انجام ش��ده اس��ت .در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي،
از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س�لامت محيط و كار نيز استفاده شود و در
مواردي كه در كش��ور قوانين ،مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار

اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده
اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران

ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن

هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين
رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن

دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي

اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.

						

					

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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 -1مقدمه

کش��اورزی به عنوان یکی از ارکان توس��عه و خودکفایی ایران از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت.
رویکرد جهانی کش��اورزی اس��تفاده بهینه از زمین ،آب و نیروی انس��انی و کاهش مصرف س��موم و
کودهای شیمیایی در جهت تولید محصول سالم و حفظ محیط زیست می باشد که در مسیر رسیدن به
این اهداف نیروی انسانی سالم و پویا نقش کلیدی را ایفا می کنند.

ش��غل کش��اورزی از دیرباز یکی از مشاغل پر مخاطره بوده است .در گذش��ته کشاورزی سنتی بدون
تجهیزات و امکانات کنونی انجام می گرفته و دش��واری های خاص خود را داش��ته است .تکنولوژی
امروز اگرچه س��ختی کار را کاهش داده اما به دنبال خود عوام��ل زیان آوری را به ارمغان آورده که
عدم توجه به آنها س�لامت کشاورزان را تهدید می نماید .بر اساس آمار مرگ و میر به دست آمده از

کش��ورهای مختلف ،کشاورزی یکی از پرخطرترین صنایع شناخته ش��ده است .افرادی که در مزارع
کار می کنند شامل صاحبان مزارع ،کارگران و خانواده آنها پنج برابر بیشتر از سایر نیروهای کار حتی

کارگ��ران معادن در معرض خطرات جانی قرار دارند .به همین دلیل از میان مهارت های فراوان مورد

نیاز در انجام فعالیت های کش��اورزی ،توانایی انجام کار در نهایت ایمنی و س�لامت ،از اساسی ترین

آنها می باشد.

این دستورالعل به منظور فراهم کردن اطالعات عملی در رابطه با بهبود استانداردهای کار سالم و ایمن
در محیط کار تهیه شده است که به شما در موارد زیر کمک خواهد کرد:
 -مدیریت ایمنی ،سالمت و رفاه در کار

 قانونمندی و هماهنگی با قانون در انجام کار -ارزیابی و برآورد خطر

 -انجام کار در نهایت ایمنی و سالمت

 -2مدیریت ایمنی و سالمت و ارزیابی و تشخیص خطر

مدیریت ایمنی و سالمت در کار ،برای اطمینان از اینکه شما و اعضای خانواده و کارگرانتان در هنگام

کار در ایمنی به سر می برید ،امری ضروری است .نکات اصلی که باید در نظر گرفته شود شامل:
 -سیاست :وضع آیین نامه ای در انجام کار و اطمینان از اینکه برای همگان قابل فهمباشد.

 س��ازماندهی :به منظور ترویج فرهنگ ،حفظ ایمنی و س�لامت جهت اجرای آیین نامه و آموزشکارکنان
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 -برنامهریزی و اجرا :سیستم هایی به منظور ارزیابی و کنترل خطر

 تشکیالت اندازه گیری :سیستم هایی به منظور کنترل رعایت کردن استانداردها یادگیری از تجربیات :سیستم هایی به منظور بازبینی آنچه قب ًال اتفاق افتاده و استفاده از هر یک از
دروس یادگرفته شده به عنوان پایهای جهت بهبود شرایط

الزم است سه مطلب به خوبی یاد گرفته شود تا سالمتی و ایمنی مدیریت شود:

 آیین نامه -فرهنگ

 -سیستم ها

جهت کاربرد به موقع هر یک از این موارد نیاز به تالش و کوشش است ،اما مانند مدیریت گیاهان و
حیوانات مزرعه ،مدیریت این موارد نیز سبب بهبود کسب و کار خواهد شد.

 1-1سیاست
به منظور رعایت استانداردها در محیط کار ،تمام سازمان ها نیاز به آیین نامه ای جهت تنظیم برنامه های

مربوط به ایمنی و سالمت دارند .اگر تعداد کارکنان  5نفر و یا بیشتر باشد ،الزم است که این سیاست
به صورت جامع و به دقت تنظیم ش��ده (به صورت الزم االج��را) و مرتب به روز گردد .این آیین نامه

باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 -مخصوص به مزرعه شما باشد.

 به منظور تأمین سالمت و ایمنی کارگران شما تنظیم گردد و شما به عنوان کارفرما و به نشانه تعهدبه اجرای آن ،آن را امضا کنید.

 -به عنوان کارفرما تمام مسئولیت های مربوط به سالمتی و ایمنی را بپذیرید.

 -تمام مسئولیت های مختلف به ویژه مسئولیت افرادی که مجری این سیاست هستند ،ذکر گردد.

 سیستم ها و پروسه های موجود در محل به منظور اطمینان از ایمنی کارگران توضیح داده شود. مقرراتی جهت جلب توجه کارگران به آیین نامه مورد نظر وضع گردد .مث ًال یک نسخه از آن به
کارگران تحویل داده شود و چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل ها بررسی شود.

 آیین نامه باید مرتبا مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرد و چنانچه شرایطی در محل کار تغییر کردو یا خطر جدیدی پدیدار شد ،آیین نامه اصالح شود.

 -جهت اجرای این آیین نامه الزم است آن را با پشتوانه مالی ،نیروی کار کافی و زمان حمایت کنید.
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 2-1فرهنگ
چهار نکته کلیدی در توسعه فرهنگ ایمنی و سالمت وجود دارد:

 ارتباطات :کارکنان الزم است بدانند که در صورت مشاهده هر گونه مشکل به چه کسی مراجعهکرده و چنانچه در مورد مسئل های مطمئن نیستند ،از چه کسی بپرسند.

 -تعاون و همکاری :ایمنی و سالمت در محیطی سرشار از همکاری و تعاون جلوه می کند ،جاییکه

در آن کارکنان با هم کار کرده ،به همدیگر کمک کنند و به طور فعال س��عی در حفظ س�لامتی و
ایمنی همدیگر تالش کنند.

صالحیت و شایس��تگی :به منظور ایجاد محیط کار سالم و ایمن برای کارکنان ،الزم است آنها بتوانند
کار را به درستی انجام داده و در مورد همه قسمت های کار آموزش دیده و آگاه باشند (به خصوص

مربوط به نیازهای ایمنی و سالمتی) .آیا کارکنان شما در مورد خطراتی که ممکن است با آنها مواجه

ش��وند آگاهی کافی دارند؟ آیا آنها به خوبی آموزش��دیده هس��تند؟ آیا آنها نیاز به تجهیزات و لوازم
خاصی دارند و شما تالشی در تهیه آن تجهیزات کردهاید؟

 کنترل :در پایان ،مس��ئولیت های تخصیص داده ش��ده به هر فرد باید به خوبی روشن شده باشد تابنابراین هر کس به خوبی بداند چه وظایفی بر عهده دارد.

 -3سیستم ها و ارزیابی خطر
تش��خیص اتفاقات و حوادث خطرناک و ارزیابی مشکالت و زیان هایی که آنها به وجود می آورند،

امری ضروری است .شما در صورتی قادر خواهید بود خطرات موجود را کنترل کنید که از چگونگی

خطرات موجود در محل کار و میزان زیان و ضررهای ایجاد ش��ده از آنها آگاهی داش��ته باشید .الزم
اس��ت خطرات موجود برای کارگران ش��ما و یا سایر افرادی که تحت تأثیر کار شما قرار دارند (مانند
خانواده ،پیمانکارهای بازدیدکننده و مردم عادی) به خوبی ارزیابی گردد.

ارزیابی خطر چیزی به جز این نیس��ت که به هر آنچه برای دیگران در کس��ب و کار شما ایجاد خطر و

مش��کل می کند ،نگاه دقیقی داشته باشید .بنابراین شما می توانید بسنجید که آیا به اندازه کافی جانب
احتیاط را رعایت کردهاید یا الزم است بیشتر از این احتیاط کنید .شما باید تصمیم بگیرید چه معیاری

را باید جهت انجام وظایف قانونی خود در نظر بگیرید .به یاد داشته باشید:

 -خطر به هر چیزی که پتانسیل ایجاد ضرر و زیان و مشکل را داشته باشد ،اطالق می شود.

 -احتم��ال خط��ر (ریس��ک) ب��ه احتم��ال خط��ر و آس��یب در کاری ک��ه در ح��ال انج��ام دادن
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می باشید ،گفته می  شود.

 دانش ش��ما از اینکه در مزرعه ش��ما چه کاری ،به چه روش��ی و چگونه در حال انجام است ،جهتارزیابی مفید و صحیح خطر ضروری است.

ارزیابی خطر نه تنها پایان راه نیس��ت بلکه خود منجر به اجرای اقدامات و تدبیرهای پیش��گیری کننده

می شود .مثال های زیر می توانند در روشن کردن مفهوم خطر و احتمال خطر مفید باشند:

در ه��ر روز از زندگی خط��ر می تواند بارش باران در یک روز بارانی باش��د در حالیکه احتمال خطر

متفاوت اس��ت .در یک روز آفتابی احتمال بارش کم است ولی در یک روز تاریک طوفانی ،احتمال
بارش باران زیاد اس��ت .پوش��یدن لباس های ضد آب ،چتر و بیرون نرفتن از خانه خطر ناشی از بارش
باران را کاهش می دهد.

به طور مش��ابه خطر ناشی از ماشین های برقی می تواند گیرکردن توسط اجزای در حال حرکت باشد.
در صورتیکه پرس��نل آموزش دیده نباش��ند و یا اجزای محافظ دس��تگاه به درستی قرار نگرفته باشند،

احتمال خطر افزایش می یابد .اگر ماش��ین به درس��تی محافظت شده و ش��ما به طور مرتب دستگاه را

بازبینی و تعمیر کنید و پرس��نل آموزش��دیده و شایستهای داشته باش��ید ،در این صورت احتمال خطر
کاهش می یابد.

به کار گیری پنج مرحله ارائه شده در زیر می تواند در ارزیابی خطر در محل کار مفید واقع شود.

گام اول :جستجو برای خطرات

 -به اطراف نگاه کرده و ببینید کارگران چگونه کار می کنند.

 -از رویدادها ،تصادفات و خطرات جانی پیش آمده در گذشته درس بگیرید.

 -از کارگران نظرخواهی کنید .آنها اغلب از خطراتی آگاهی دارند که شما از آنها بیخبرید.

 دس��تورالعمل های کارخانه سازنده دستگاه ها و س��ایر اطالعات و راهنمایی های موجود در آنها رامطالعه کنید.

هدف کشف کردن خطراتی است که می توانند خسارات و تلفات سنگینی به بار آورده و چندین نفر
را تحت تأثیر قرار دهند.

گام دوم :تشخیص اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند.

 تش��خیص کسانی که ممکن است در خطر باشند و همچنین تعداد آنها :کارکنان (به خصوص افرادجدی��د و آموزش ندیده و یا افراد معمولی و پاره وقت) ،پیمانکارها ،بازدیدکنندگان ،اعضای فامیل و

خانواده بخصوص کودکان.
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گام س�وم :ارزیاب��ی احتمال خط��ر در حال افزایش و اج��رای اقداماتی ک��ه آن را کاهش داده و یا

کنترل کند.

ارزیاب��ی اینکه چگونه احتمال خطر برای هر عامل خطرناکی قابل کنترل اس��ت .عوامل کنترل کننده
ممکن اس��ت کام ً
ال مؤثر باش��ند و یا اینکه تنها ش��رایط را بهبود بخش��ند .در این مورد الزم اس��ت از

خود بپرسید:

آی��ا می توان همه خطرات را به طور همزمان حذف کرد؟ آیا می توانس��تید کار را به گونه ای دیگرانجام دهید و یا اص ً
ال انجام ندهید؟ به طور مثال آیا می توانس��تید تعداد خطوط فش��ار قوی را کاهش
دهید؟آیا این مسأله بر عملیات کشاورزی و عبور و مرور ماشین آالت کشاورزی تأثیر دارد؟

 اگ��ر نمی ت��وان خطر را از بین برد و نحوه انجام کار را تغییر داد چه کار دیگری می توان انجام داد؟به طور مثال ،آیا می توان اطراف خطوط فش��ار قوی را عالمتگذاری کرد و یا سیستم های ایمنی برای

انجام کار پیاده کرد؟

 چه دوره های آموزشی و راهنمایی الزم است؟ اینکه آیا کارکنان مطابق سیستم عمل کرده و نکاتآموزش دیده را رعایت ؟

آیا کارکنان نیاز به تجهیزات محافظتی شخصی دارند؟گام چهارم :یافته های خود را یادداشت کنید

پس از اینکه مشخص کردید چه کاری الزم است انجام دهید ،باید جهت زمان انجام کار و چگونگی

آنها برنامه ریزی کنید .یادداش��ت کردن یافته هایتان به شما کمک خواهد کرد از اینکه طرح و برنامه
شما واقعی ،قابل دسترس بوده و پیش گیرنده می باشد ،اطمینان حاصل کنید.

گام پنجم :ارزیابی خود را مرور کرده و اگر الزم بود آن را اصالح کنید.

الزم است ارزیابی خود را مرور کرده ،چنانچه تغییری در کار ایجاد شده باشد ارزیابی ارزش چندانی

نخواهد داشت.

 -4انتخاب و خرید ماش�ین آالت جدی�د و تجهیزات محافظتی
شخصی
خرید ماش��ین آالت جدید سرمایهگذاری بزرگی است و س��ود دهی آن بستگی به این دارد که انجام
کار با استفاده از آنها به خوبی و در کمال امنیت انجام شود و اثر بدی بر سالمت کارکنان نداشته باشد.
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اگرچه خرید تجهیزات محافظتی شخصی ممکن است بخشی از سرمایه را به خود اختصاص دهد ،ولی
سالمتی شما و کارکنانتان به آنها بستگی دارد .از آنجایی که کارکنان شما استفاده کنندگان از وسایل

محافظتی شخصی می باشند ،سعی کنید آنها را در خرید این وسایل مشارکت دهید.
 1-4ماشین االت
قبل از خرید ماشین آالت به موارد زیر فکر کنید:

 -کاربرد ماشین چه خواهد بود؟

 -چه کسی قرار است از آن استفاده کند (نیروی کار ماهر و یا مبتدی)؟

 -کاربرد آن چه خطراتی برای سالمتی ممکن است ایجاد کند؟

 -چه اندازه امکان کنترل خطر و سالمتی در آن امکان پذیر است؟

اگر ماش��ین مورد نظر دارای ساختاری پیچیده و خاص است ،در مورد جنبه های امنیتی و خطرات آن

با س��ازنده ماش��ین بحث کنید .در هنگام س��فارش دادن و در هنگام خرید قید کنید که ماشین سالم و

ایمن باشد.

توجه کنید که چه خطراتی ممکن اس��ت در اس��تفاده از ماشین ش��ما را تهدید کند .همچنین به موارد

زیر دقت کنید:

 آیا برای بخش های خطرساز ماشین محافظ در نظر گرفته شده است؟ -آیا امکان توقف اضطراری ماشین وجود دارد؟

 -آیا میزان گرد و غبار و یا دود تولید ش��ده از ماش��ین قابل توجه است و یا اینکه ماشین در هنگام کار

سر و صدا و لرزش زیادی ایجاد می کند؟ در این صورت جهت کنترل این موارد چه راه کاری وجود

دارد؟

تمام اطالعات مورد نیاز جهت راه اندازی ،نگهداری و تعمیر ماش��ین مورد نظر را از ش��رکت سازنده

آن دریافت کنید.

 2-4وسایل محافظتی شخصی ()PPE1
هنگام خرید  PPEبه نکات زیر توجه کنید:

 -آیا کارکنان در موردنحوه کاربرد ،نگهداری و انبار کردن این وسایل آموزش دیدهاند؟

 شرایطی که قرار است در آن  PPEمورد استفاده قرار گیرد را مورد بررسی قرار دهید .به طور مثالPersonal Protective Equipment

1
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پوشیدن لباس محافظ سنگین توسط کارگر گل خانه در طول روز در فصل تابستان امکانپذیر است؟

 -آیا جنس  PPEدر برابر ماده خطرناک مورد نظر مقاومت کافی خواهد داشت؟

 آیا طراحی  PPEبرای ش��خصی که قرار اس��ت آن را مورد بپوشد مناسب است؟ مث ًال آیا اندازه آن
مناسب بوده و یا با شرایط کارگر سازگار است؟

 -5تجهیزات حفاظتی شخصی

وس��ایل حفاظتی شخصی ش��امل روپوش ،حفاظ چشم ،پاپوش ،دس��تکش ،محافظ شنوایی و محافظ

تنفس��ی ،کاله ایمنی و لباس محافظ بدن می باش��د .هنگام انتخاب وسایل حفاظت شخصی موارد زیر
را در نظر بگیرید:

 شما باید در ابتدا دیگر تجهیزات و راهکارهای حفاظتی را در نظر بگیرید .وسایل ایمنی شخصی بهعنوان آخرین راهکار به منظور کاهش خطر جراحت در محیط کار است.

 کنترل های مهندس��ی به عن��وان راهکارهای طوالنی مدت در تأمین ایمن��ی انجام کار بوده و اغلبارزانتر از تهیه ،جایگزینی ،نگهداری و انبار کردن وسایل ایمنی شخصی می باشند.

 در هن��گام انتخاب تجهیزات ایمن��ی باید کارکنان را دخالت داد ،زی��را آنها اغلب دارای اطالعاتکاملتری در رابطه با انجام کار می باشند.

همچنین در رابطه با وسایل ایمنی شخصی از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

 تجهیزات مؤثر بوده و محافظت مناسبی در مقابل خطرات انجام کار ایجاد می کنند .به طور مثال آیاپوشیدن دستکش مانعی در برابر نفوذ اسید برای شخص حامل آن ایجاد خواهد کرد؟
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 -قابل استفاده و قابل دسترس باشد.

 -برای اس��تفاده کننده آن ،نوع حرفه و محیط کار مناس��ب و متناسب بوده و هیچگونه خللی در انجام

کار ایجاد نکند.

 -خود سبب ایجاد خطراتی همچون کاهش دید و یا ایجاد استرس گرمایی نشود.

 -دارای کیفیت ساخت مناسب و عالمت استاندارد باشد.

 برای سایر تجهیزات ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند ،تداخل و مزاحمت ایجاد نکند .به طورمثال عینک های محافظ ممکن است برای قرارگرفتن محافظ تنفسی اختالل ایجاد کند.

 -قبل از اس��تفاده از لحاظ تمیزی ،نگهداری و محافظت مطابق دس��تورالعمل شرکت سازنده بررسی

شده است.

 -کارگران در رابطه با کاربرد این تجهیزات آموزش کافی را دیده باشند.

 1-5شستشوی لباس کار آلوده به ماده شیمیایی
 -در رابطه با شستشوی لباس کار آلوده به مواد شیمیایی ،دستورالعمل و اطالعات موجود بر روی آن

ماده شیمیایی را مطالعه کنید.

 -لباس کار آلوده به ماده شیمیایی را با دستکش جابه جا کنید.

 -تا جایی که امکان دارد بقایا و ذرات مواد ش��یمیایی و آفت کش ها را از لباس (مانند جیب و س��ر

آستین) بزدایید.

 -بخش هایی از لباس آلوده شده با ماده شیمیایی قوی را از لباس جدا کنید.

 -قبل از شستش��وی لباس های آلوده به مواد ش��یمیایی ،آن را در پالستیک زباله یک بار مصرف نگه

دارید.

 -لباس های آلوده را جدای از لباس اعضای خانواده بشویید.

 -از آب گرم ( )60oCاستفاده کنید.

 -ماشین لباسشویی را پر نکنید .در هر بار شستشو یک یا دو تکه لباس در ماشین لباسشویی قرار دهید

و از زمان  1/5ساعت برای شستشو استفاده کنید.

 -به منظور جلوگیری از آلودگی خشک کن ،لباس ها را با بر روی بند رخت خشک کنید.

 پس از شستشوی لباس کار و قبل از شستشوی لباس اعضای خانواده ،یک بار ماشین لباسشویی خالیرا با حضور پودر لباسشویی روشن کنید.
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 2-5خطرات موجود و نوع وسیله ایمنی شخصی
 1-2-5چشم ها
خطرات :تراوش مواد شیمیایی ،گرد و غبار ،اجسام پرتاب شونده ،گاز و بخار ،تشعشع

گزینه ها :عینک محافظ چشم ،محافظ صورت ،ماسک های مخصوص

 2-2-5سر

خطرات :افتادن و یا پرتاب شدن اشیا ،خطر ضربه به سر ،گیر کردن موها

گزینه ها:یکسری از کاله ها و پوشش های ضربه گیر

 3-2-5تنفس

خطرات :گرد و غبار ،بخار ،گاز ،کمبود اکسیژن در محیط

گزینه ها :ماسک های دارای فیلتر قابل تعویض ،ماسک های تنفسی تمام رخ (از کل صورت محافظت

می کند) و یا نیم رخ (بینی و دهان را می پوشاند) ،کاله های اکسیژن دار ،دستگاه های تنفسی
 4-2-5محافظ بدن

خطرات :آب و هوای نامناس��ب ،تراوش مواد شیمیایی ،پاش��ش سمپاش ،ضربه ،نفوذ مادهای به بدن،
گرد و غبار آلوده ،پوشش بیش از حد و یا گیر کردن لباس

گزین��ه ها :روپوش یک بار مصرف ،لباس دیگ بخار ،لباس های محافظ خاص مانند لباس های قابل

رؤیت

 5-2-5دست ها و بازوها
خطرات :بریدن و سوراخ شدن ،مواد شیمیایی ،شوک الکتریکی ،عفونت پوستی ،بیماری و آلودگی

گزینه ها :دستکش ،دستکش بلند ،دستبند ،بازوبند

 6-2-5پا و ساق پا

خطرات :رطوبت ،سر خوردن ،بریدن و سوراخ شدن ،افتادن اشیا ،تراوش مواد شیمیایی ،خراشیدگی

گزینه ها :کفش ها و چکمه های ایمنی دارای محافظ ساق ،روی پا و پنجه پا و محافظ در مقابل نفوذ
مواد ،نیم تخت مناسب کفش ،پوشش مخصوص روی کفش ،ساق پا بند

 3-5تجهیزات محافظ تنفسی
محافظ تنفسی مناسب می تواند در مقابل دو دسته از مواد ایمنی ایجاد می کند:

 -گرد و غبارها ،فیبرها ،دودها و میکرواورگانیسم ها (ائروسول های بیولوژیکی)

صفحه 11
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 -گازها و بخارها

محافظ های تنفس��ی می توانند در چندین شکل شامل ماسک های تنفسی یکبار مصرف ،ماسک های
تنفسی نیمرخ (شکل  )1و تمام رخ (شکل  )2فیلتردار ،ماسک های تنفسی پودری موجود باشند.

محافظ های تنفس��ی دارای س��طح ایمنی باال برای کارهای دارای گرد و غبار زیاد و یا در جاهاییکه
امکان نفس تنگی و یا ریوی شغلی وجود دارد ،مناسب می باشند.

شکل :1نمونه هایی از ماسک های تنفسی نیمرخ

 1-3-5گازها و بخارها:
این کتابچه نمی توان��د اطالعات دقیقی در رابطه با چگونگی انتخاب محافظ در برابر گازها و بخارها
ارائ��ه ده��د ،زیرا فیلترهای گاز و بخار بای��د قادر به جذب آالینده از گازهای مختلفباش��ند .عالوه

بر این تعیین زمان تغییر فیلترها مش��کل اس��ت (زمانی که فیلتر اش��باع ش��ده و آالینده قادر به عبور از

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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فیلتر می باشد) .در رابطه با انتخاب محافظ مناسب ،باید اطالعاتی راجع به موارد زیر به دست آورد:
 -مواد موجود

 -کاری که باید انجام شود

 -شرایط محیطی انجام کار

 -مدت زمانی که باید محافظ تنفسی پوشیده شود

 -اطالعات الزم در رابطه با تولیدکننده محافظ تنفسی

جدول  1در این بخش می تواند به عنوان راهنما در انتخاب ماسک به کار رود.

شکل :2نمونهای از ماسک تنفسی تمام رخ

صفحه 13
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 4-5عالئم خطر موجود در محل کار و طبقهبندی آنها
ﻃﺒﻘﻪ  :Aﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺘﺮ�ﻛﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺸﺮ��� ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺤﻠﻮ� � ﮔﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ
ﺗﺮ�ﻛﻢ � ﻳﺎ ﺳﺮ� ﺷﺪ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ  :Bﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� � �ﺗﺸﮕﻴﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ�� ﺟﺎﻣﺪ� ﻣﺎﻳﻌﺎ� � ﮔﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ ﺟﺮﻗﻪ � ��
ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻛﺎ�� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ �ﺗﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ  :Cﻣﻮ�� �ﻛﺴﻨﺪ�
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ��� ﻛﻪ ﺧﻄﺮ �ﺗﺶﮔﻴﺮ� �� �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ
�ﺷﺘﻌﺎ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻲ�ﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ  :Dﻣﻮ�� ﺳﻤﻲ � ﻋﻔﻮﻧﻲ
�ﺳﺘﻪ  :1ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ��� ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ �ﺛﺮ�� ﺳﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪ� �ﻳﺠﺎ�
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎ� ﻧﺎﭼﻴﺰ �ﻓﺮ�� ﺑﺎ �ﻳﻦ ﻣﻮ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮ�
� ﻳﺎ ﺟﺮ�ﺣﺖ ﺷﻮ� .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ � ﺳﻮﻟﻔﺎ� ﻫﻴﺪ����
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ﻃﺒﻘﻪ  :Dﻣﻮ�� ﺳﻤﻲ � ﻋﻔﻮﻧﻲ
�ﺳﺘﻪ  :2ﻣﻮ��� ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ �ﺛﺮ�� ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤﺎ� ﻧﺎﭼﻴﺰ � ﻣﺪ��� �ﻓﺮ�� ﺑﺎ �ﻳﻦ ﻣﻮ�� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﻳﺠﺎ�
ﻣﺸﻜﻼ� ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ� ﺑﺮ�� ﺳﻼﻣﺘﻲ �ﻓﺮ�� ﺷﻮ�� ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ-
ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻮ�� �ﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ� ﻛﻤﺘﺮ �� �� ﻓﺮ� �ﻳﺠﺎ� ﻛﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ  :Dﻣﻮ�� ﺳﻤﻲ � ﻋﻔﻮﻧﻲ
�ﺳﺘﻪ :3ﻣﻮ�� ﻋﻔﻮﻧﻲ �ﻳﺴﺘﻲ
�ﻳﻦ ﻣﻮ�� ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮ����ﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ� ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ) � (WHOﺷﻮ��� ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ�
����ﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎ�� �� ﻧﻈﺮ ��ﺟﻪ ﺧﻄﺮ �� ﻃﺒﻘﻪ  4 � 3 �2ﻗﺮ�� ���ﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ  :Eﻣﻮ�� ﺧﻮ�ﻧﺪ�
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ�� �ﺳﻴﺪ� � ﺑﺎ�� ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮ�ﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ �
ﺧﻮ��ﮔﻲ ﻓﻠﺰ� ﺷﻮ� .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ� �ﺳﻴﺪ
ﻫﻴﺪ��ﻛﻠﻮ�ﻳﻚ � �ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ

ﻃﺒﻘﻪ  :Fﻣﻮ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ� ���ﻳﻮ�ﻛﺘﻴﻮ
�ﻳﻦ ﻣﻮ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮ�� ﺧﻮ� � ﻳﺎ �� �ﺛﺮ ﺷﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
� ﻳﺎ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻓﺸﺎ� � �ﻣﺎ � �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺳﺎﻛﻦ ���� ��ﻛﻨﺶ ﺷﻮﻧﺪ
)ﻣﺜﻼ� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ( � ﻳﺎ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ��
ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺳﻤﻲ ﺳﺎﻃﻊ ﻛﻨﻨﺪ.
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 5-5عالئم محصوالت مورد مصرف
محص��والت مورد مصرف محصوالت خطرناکی هس��تند که معموالً توس��ط خرده فروش ها فروخته

می ش��وند و بیش��تر مورد مصرف خانگی قرار می گیرن��د تا صنعت .آنها نیاز به برچس��ب ها و عالئم
خطر مشخصی دارند .برچس��ب محصوالت مصرفی که حاوی مواد خطرناکی هستند ،دارای شکل و
چارچوبی است که نوع خطر را نشان می دهد.

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﻮ�� ﻣﺼﺮ�

�ﻧﻔﺠﺎ�:
ﺑﺎ ﮔﺮ� ﺷﺪ� � ﻳﺎ ﺳﻮ��� ﺷﺪ� ﻇﺮ�� �ﺣﺘﻤﺎ� �ﻧﻔﺠﺎ�
�ﺟﻮ� ���� .ﺧﺮ�� ﺗﻜﻪﻫﺎ� ﻓﻠﺰ � ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ �� ����
ﻇﺮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺧﺴﺎ�� ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺧﺼﻮ� ﺑﺮ�� ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎ� ����.

ﺧﻮ��ﮔﻲ:
ﻣﺤﺼﻮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳﺖ � ﻳﺎ ﭼﺸﻢ
ﺷﻮ� �� .ﺻﻮ�� ﺑﻠﻌﻴﺪ�� ﺳﺒﺐ ﺿﺎﻳﻌﺎ� ﮔﻠﻮ � ﺷﻜﻢ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�:
�� ﺣﻀﻮ� ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺤﺼﻮ� � ﻳﺎ ﮔﺎ� ��
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ �ﺗﺶ ﺑﮕﻴﺮ� .ﺗﻜﻪ ﭘﺎ�ﭼﻪﻫﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﺪ� �� �ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮ�� ﺧﻮ� �ﺗﺶ
ﺑﮕﻴﺮ�.

ﺧﻮ��ﮔﻲ:
ﻣﺤﺼﻮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳﺖ � ﻳﺎ ﭼﺸﻢ
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ايرانﮔﻠﻮ � ﺷﻜﻢ
ﺿﺎﻳﻌﺎ�
ﺷﻮ� �� .ﺻﻮ�� ﺑﻠﻌﻴﺪ�� ﺳﺒﺐ

ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�:
�� ﺣﻀﻮ� ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺤﺼﻮ� � ﻳﺎ ﮔﺎ� ��
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ �ﺗﺶ ﺑﮕﻴﺮ� .ﺗﻜﻪ ﭘﺎ�ﭼﻪﻫﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﺪ� �� �ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮ�� ﺧﻮ� �ﺗﺶ
ﺑﮕﻴﺮ�.

ﺳﻤﻲ:
ﺑﻠﻌﻴﺪ�� ﻟﻴﺲ ��� � ﻳﺎ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� �ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ�� ﺧﻄﺮ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ � ﻳﺎ ﻣﺮ� �� ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ� ����.

ﭼﺎ�ﭼﻮ� ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ:
�ﻳﻦ ﭼﺎ�ﭼﻮ� ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ�ﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ���� ﻇﺮ��
ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎ�ﭼﻮ� ﻣﺜﻠﺜﻲ:
�ﻳﻦ ﭼﺎ�ﭼﻮ� ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ�ﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮ� ﻇﺮ� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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 -6سالم بمانید (مشکالت سالمتی در کشاورزی)
مش��کالت س�لامتی در کش��اورزی می تواند به طور نامحسوس��ی پیش��رفت کند ،تنها جراحت ها و
آسیب های جسمی است که بدلیل به چشم آمدن ،مورد توجه قرار می گیرد .شما باید به بهترین شکل
از س�لامتی خود محافظت کرده و به محض آگاهی از خط��رات و بیماری ها ،آنها را گزارش داده و
پزشک معالج خود را از نحوه کار خود آگاه کنید تا معالجه مناسب را به سرعت شروع کند .همچنین
باید به محض مشاهده هر گونه عالئم بیماری در سایر کارگران ،آن را گزارش دهید .تشخیص سریع

و عالج به موقع ،می تواند به سرعت سالمتی را برگردانده و یا حتی جان کارگران را نجات دهد.
 1-6بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

بیم��اری ک��ه از طریق حی��وان به انس��ان منتقل ش��ود را بیماری مش��ترک انس��ان و حی��وان گویند.
میکرواورگانیسم هایی همچون باکتری ها ،ویروس ها ،انگل ها و یا قارچ ها می توانند از طریق نفس

کش��یدن ،بلعیدن و یا نفوذ به داخل پوس��ت ،بر بدن تأثیر گذاش��ته و س�لامتی را به خطر اندازند .در

آیین نامه های کنترل خطر و حفظ سالمتی باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 به همه آنچه جهت جلوگیری از قرار گرفتن در معرض آلودگی الزم است ،توجه شود. خطر ابتال به بیماری را با واکسیناس��یون به حداقل برس��انید (مث ًال واکسیناسیون در مقابل سقط جنین
واگیردار در میش ها).

 تا جایی که امکان دارد تماس با حیوانات را به حداقل برسانید. بهداش��ت ش��خصی را به خوبی رعایت کنید .مث ًال پیش از خوردن ،آش��امیدن و یا س��یگار کشیدن
دست ها را به خوبی بشویید.

 -از لباس محافظ مناسب مانند روپوش کار به هنگام دست زدن و گرفتن حیوانات (به خصوص هنگام

بیماری آنها) و یا دس��تکش و پیش��بند ضد آب هنگام دست زدن و تماس داش��تن با مدفوع حیوانات
استفاده کنید.

 -تمام بریدگی ها و خراش ها را شستشو داده و با پارچه ضد آب بپوشانید.

 در رابطه با بیماری هایی که احتمال ابتال به آنان وجود دارد با دامپزش��ک مش��ورت کنید .شایعترینآنها عبارتند از:

 -جوش عفونی که از گوسفند و بزغاله سرایت کرده و سبب تولید جوش های دردناک بر دست ها،
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بازوها و صورت می شود.

 لیپتوس پیروس��یس 1که از ادرار موش و یا گاو ایجاد شده و نوعی بیماری تب آلود همراه با سردرداست و می تواند سبب مننژیت شود .مداوای زود هنگام آن ضروری است.

 -عفونت قارچی که نوعی بیماری قارچی بوده و از انواع چارپایان سرایت می کند.

 س��قط جنین حیوانی که از گوسفندان سرایت می کند .خانم های باردار نباید در تماس با قوچ هایدر حال زایمان باشند .همچنین نباید هیچگونه تماسی با لباس و یا وسایل آلوده داشته باشند.

کریپتوس پوریدیوس��یس  2که توس��ط نوعی انگل که در اثر تماس با چارپ��ا ،محل زندگی و محلخوراک حیوانات ایجاد ش��ده و سبب اس��هال در انسان می شود .این بیماری بخصوص برای کودکان

بسیار خطرناک است.

 ان��واع بیماری های ویروس��ی که از پرندگان منتقل ش��ده و س��بب نوعی بیم��اری آنفوالنزا مانندیمی شود که ذات الریه را به دنبال دارد.

بیم��اری های عفونی که از طریق باکتری  E coli O157ایجاد می ش��ود ،می توانند جدی و یا حتی
مرگبار باش��ند .حیوانات نشخوارکننده و پستانداران (گاو ،گوس��فند ،بز و گوزن) ممکن است حامل

اورگانیسم هایی باشند که می توانند هفته ها در مدفوع و یا خاک زنده بمانند .رعایت و حفظ بهداشت

شخصی در این مورد اهمیت بسیار زیادی دارد.

Leptospirosis
Cryptosporidiosis

1
2
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 2-6مشکالت ریوی
علل اصلی بیماری های ریوی ناش��ی از قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و کودهای شیمیایی است.

این بیماری ها س��بب س��وزش و التهاب ناخوش��ایندی در بینی ،گلو و ریه ها می ش��ود .برخی از اینها

مش��کالت جدیتری مانند آلرژی ش��دید ،آسم و برونشیت را سبب می ش��وند .مشکالت ریوی در اثر
نفس کشیدن درشرایط زیر ایجاد می شود:

 -گرد و غبار در زمان برداش��ت محصول و یا جا به جا کردن دانه ها ،مخلوط کردن غذای حیوانات،

غذا دادن به حیوانات ،جابه جا کردن علوفه خشک و یا بسترسازی در ساختمان بسته که برای زاد و ولد
برخی حیوانات (مانند مرغ و خروس) استفاده می شود .تحقیقات نشان داده است که قرارگرفتن بیش

از دو س��اعت در روز برای  6س��ال یا بیشتر در فضاهای بسته که حیوانات را نگهداری می کنند ،باعث
بیماری هایی مانند س��ینوزیت ،برونکواسپاسم غیرایمونولوژیک و برونشیت می شود .نتایج مطالعه ای
که بر روی تغذیه کنندگان حیوانات در فضاهای بسته انجام شد نشان داد که بیسینوزیس در  11درصد

افراد ،آسم غیر آلرژیک در  25درصد افراد و برونشیت مزمن در  25درصد افراد وجود دارد.

 بخارها (ش��امل دود ،گازها و ذرات مایع معلق در هوا) که از ترکیب آب آهک ،س��یلوها ،جوشکاری ،برخی داروهای دامپزشکی و مواد گندزا (مانند فنول ها) ایجاد می شود.

نش��انه های ابتال به بیماری های ریوی ش��امل خارش ،آبریزش چش��م و بینی ،گرفتگی مجرای بینی،
گل��ودرد ،س��رفه کردن با و یا بدون مخ��اط ،درد عضالت و ماهیچه ها و ی��ا تب آلودگی پس از کار

کردن با علوفه خش��ک ،تنگی نفس ،خس خس کردن و سفتی و تنگی قفسه سینه پس از انجام کار و
یا در حال انجام تمرینات ورزشی که قب ً
ال به راحتی قادر به انجام آنها بودید ،می باشد.

با رعایت نکات زیر می توان از نفس کشیدن در شرایط خطرناک جلوگیری کرد:
 از مواد با گرد و غبار کمتر استفاده شود (مانند گرانول ها و یا پِلِت ها) -منبع ایجاد گرد و غبار و یا ترشحات و گردپاش ها مسدود شود.

 -به جای جاروکردن از مکنده (وکیوم) دارای فیلتر مناسب استفاده شود.

همچنین می توان میزان مواد خطرساز ورودی به دستگاه تنفسی را با توجه به نکات زیر کاهش داد:
 -استفاده از تهویه های خروجی در محل انجام کار

 -استفاده از فیلترهای مؤثر در تراکتورها و یا وسایل نقلیه

 -تعمیر ،نگهداری و محافظت فیلترها با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده

 -بهبود شرایط تهویه در ساختمان ها
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 استفاده از محافظ های تنفسی و دقت در انتخاب ماسک مناسب برای گرد وغبار ،گاز ،بخار و ذراتمعلق مایع در هوا

در هنگام استفاده از ماسک ،بند آن را به خوبی تنظیم و محکم کنید .آنها را در مکانی تمیز و خشک
نگهداری کرده و از آویزان کردن آن در مکان ها کثیف و غبار آلود جلوگیری کنید.

 3-6مشکالت پوستی
مشکالت رایج پوستی شامل موارد زیر می باشد:

 -آسیب دیدن پوست در اثر بریدگی ،سوراخشدن و خراشیدگی

 -در معرض سرما و رطوبت قرار گرفتن و به دنبال آن خشک شدن و ترک خوردن پوست

 به طور دائمی در آب بودن که می تواند منجر به از بین رفتن چربی پوست شود. -در معرض مواد شیمیایی و یا تولیدات گیاهی (مانند صمغ) قرار گرفتن

 -به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار گرفتن که می تواند منجر به سرطان پوست شود.

چنانچه الیه خارجی پوست سالم باقی بماند ،قادر خواهد بود مانند مانعی رطوبت پوست را نگه داشته
و از ورود مواد خطرناک جلوگیری کند .جلوگیری از آسیب دیدن پوست ،سبب کاهش خطر ابتال به
بیماری ها و مشکالتی همچون التهاب پوستی (اگزما) ،عفونت های جراحتی و سرطان پوست می شود.
نش��انه های خطر ابتال به بیماری های پوس��تی ش��امل خش��کی ،قرمزی ،ترک پوست ،خارش و درد،

التهاب و تورم و تغییر رنگ پوس��ت می باشد .جهت جلوگیری از بیماری های پوستی رعایت و توجه
به نکات زیر الزامی است:

 -خواندن دستورالعمل ها به منظور آگاهی و رعایت احتیاط

 -پوشیدن دستکش های مناسب هنگام کاربرد مواد شیمیایی و مواد خطرناک

 شستشویی مرتب دست ها به منظور از بین بردن مواد شیمیایی خطرناک (حتی مواد غیر قابل رؤیت) استفاده از مرطوب کننده پس از شستشوی دست ها و قبل از خواب -پوشاندن بریدگی ها و خراش ها با پوشش ضدآب

 -مداوای سریع عفونت های خفیف

در هوای آفتابی توجه به نکات زیر الزامی است:

 -در زیر آفتاب با لباس پوش��یده کار کنید و از کاله لبه دار که روی صورت و س��ر به خوبی س��ایه

اندازد استفاده کنید.
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 -از کرم ها و لوسیون های ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی ( )SPFباالی  15استفاده کنید.

 -برای محافظت از الیه محافظ پوس��ت ،پس از شستش��و و در هنگام شب از کرم های مرطوب کننده

استفاده کنید.

 به خال ها ،زگیل ها و یا تغییر رنگ های پوست خود توجه کرده و در صورت پیشرفت ،خونریزیو یا خارش آنها به پزشک مراجعه کنید.

 شیره برخی گیاهان مانند کرفس ،زردک ،گل پامچال ،و غلف های هرز می تواند مشکالت پوستیبه همراه داش��ته باشد که این مش��کالت در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب جدیتر می شود .در

بس��یاری مواقع کاربرد دس��تکش از تماس پوست با ش��یره گیاهان جلوگیری کرده و از ایجاد مشکل
جلوگیری می  کند.

 4-6فشارهای روانی
در انجام فعالیت های کش��اورزی ،به دلیل انجام کار زیاد در مدت زمان کم و یا به دلیل خطرات غیر

قابل کنترل و یا به خوبی کنترل نشده در محیط کار ،فشار روانی و استرس وجود دارد .برخی از فشارها
مفید هس��تند ،ولی چنانچه از حدی فراتر روند س��بب واکنش طبیعی بدن که فش��ار روانی ()stress
نام دارد ،می ش��وند .فش��ار روانی بیش از حد منجر به بیماری های جس��می و روحی مانند افسردگی،

ازکارافتادگی عصبی و یا بیماری قلبی می شود.

چنانچه ش��ما کارفرما هستید ،باید از عدم بیماری کارکنان در اثر فشارهای روانی ناشی از کار مطمئن
ش��وید .رعایت نکاتی مانند جدی گرفتن مش��کل فش��ار روانی در محیط کار ،مطابقت دادن افراد با

کارشان و رفتار عادالنه با پرسنل ،مدیریت خوب را به دنبال دارد .مشورت با کارکنان درباره کارشان
بویژه در رابطه با س�لامتی و خطرات موجود در محل کار ،راه هایی برای جلوگیری از فش��ار روانی

را باز خواهد کرد .همچنین فراهم نمودن امکان برخورداری کش��اورزان از امکانات بیمه محصوالت،
اعط��ای وام های بالع��وض و ایجاد بیمه خدمات درمانی کش��اورزان می توان��د از راه های کنترل و
پیشگیری از اختالالت روانی در کشاورزان باشد.

 5-6بیماری های شایع ناشی از کار کشاورزی
 1-5 -6التهاب های آلرژیک با منشأ خارجی
ای��ن بیماری ها در اثر استنش��اق مواد آلی به ش��کل گرد و غب��ار یا قطرات ریز مایع ایجاد می ش��ود.
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اصولی تری��ن روش پیش��گیری از این بیماری ها آن اس��ت که گرد و غبار در مع��رض را در حداقل
نگهداری��م و در ص��ورت لزوم از ماس��ک های حفاظتی اس��تفاده نمائیم .از مهمتری��ن این بیماری ها

می توان به ریه کش��اورزان (فارمرزالنگ) ناش��ی از قارچ یونجه ،نی و غالت ،با گاس��وزیس ناشی از

قارچ یا کپک ایجاد شده در الیاف نیشکر ،ریه کسانی که با پودر ماهی سر و کار دارند ناشی از گرد و
غبار غذای ماهی ،ریه کسانی که با پرندگان سر و کار دارند ناش از پرها و فضوالت پرندگان نام برد.
 -بیماری فارمرزالنگ

این بیماری در اثر استنش��اق ،اس��پور قارچ های گرما دوست ایجاد می ش��ود .این قارچ ها در اثر انبار
نمودن مواد سبزینهدار مرطوب چون یونجه ،نی و غالت ایجاد می شود و در مراحل اولیه عالئمی شبیه

آنفلون��زا بروز نموده و در اثر تماس طوالنی مدت تنگی نفس دائمی ایجاد می ش��ود و کاهش وزن و

ممکن است وجود خون در خلط دیده شود .کشاورز مبتال به فارمرزالنگ بایستی نوع کارش را تغییر
دهد ،یا روش های پیشگیری کننده بکار گیرد.

-آسم

مواد آلرژیزای موجود در گرد و غبار ناش��ی از یونجه خش��ک ش��ده ،نی ،غالت و دیگر محصوالت

گیاهی ایجاد حساس��یت می کنند و کش��اورزان از آسم شایع همانند سایر افراد رنج می برند و به دلیل

ماهیت کارش��ان مش��کالت زیادتری دارند .همه گرد و غبارها و اس��پری ها حتی آن هائی که باعث
آلرژی نمی ش��وند ممکن اس��ت باعث تحریک لوله های برونشی و در نتیجه منجر به عالئم آسمی در
کشاورزان مستعد گردند.

حیوانات نیز قادر به ایجاد واکنش های آلرژیزا و آس��م هس��تند .عالئم هر دو مورد در صبح ش��روع

می ش��ود و هوای س��رد منجر به تسریع آسم در صبح های زمستانی می گردد .تمام گرد و غبارها حتی
آن هایی که باعث آلرژی نمی شوند ممکن است موجب تحریک لوله های برونشی و در نتیجه منجر
به عالئم آسمی در کشاورزان مستعد گردند.

 -باگا سیتوز

در اثر استنشاق گرد و غبار نیشکر ایجاد می شود.

 -سابروزیس

در اثر استنشاق هاگ قارچی که در پوست درخت بلوط و چوب پنبه است بوجود می آید.

 -حالتهای آلرژیزای دیگر

آلرژی ها بیش��تر اوقات درچشم ها ،بینی و پوس��ت بوجود می آید اگرچه می تواند روی قسمت های
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دیگر بدن نیز ایجاد شود.

 -چشم ها

آلرژی در چش��م به شکل قرمز شدن س��فیدی چشم طاهر می شود و با خارش و آبریزش همراه است.
احتماالً شایعترین علت حساسیت به گرده ها و دیگر گرد و غبارهای هوا برد می باشد.
 -بینی

آلرژی در بینی منجر به افزایش ترش��ح و تورم سطحی پوش��ش داخل بینی می گردد .در صورتی که

تورم مجاری بینی ش��دیدتر گردد همراه با از دست دادن حس بویایی و ناراحتی سینوس های اطراف
بینی ممکن است مجرای بینی کام ً
ال بسته شود.

 -پوست

دانه پوستی ناشی از آلرژی ممکن است به صورت کهیر ،اگزاما اتوپیک و درماتیت تماس ظهور نماید.

 -درماتيت نمايي از پاس��خ التهابي پوست است كه باعاليم باليني شامل:خارش ،قرمزي ،پوسته ريزي

و برجستيگی هاي پوست ظاهر مي شود.

بیماریهای پوستی
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اش��عه ماوراء بنفش موجود در نور خورشید باعث پیری و چروک شدن پوست شده و همچنین در اثر

تداوم این امر موجب ابتالی کش��اورزان به س��رطان پوست می ش��ود .برای جلوگیری از بروز سرطان
پوست توصیه می شود فرد از لباس ،کاله و کرم های حفاظتی جهت پوشش پوست بدن خود استفاده
نماید .یا با ایجاد سایه از برخورد مستقیم نور خورشید جلوگیری نماید.

 2-5-6بیماری های انگلی

بیماری ناشی از کرم های قالبدار که در بین شالی کاران در مزارع برج شایع می باشد.

 3-5-6عوارض اسکلتی عضالتی

این عوارض در کشاورزان بیشتر به دلیل کار در زمین های مرطوب ،بلند کردن بارهای سنگین ،حمل
بار به روش ناصحیح ،اس��تفاده از ابزار آالت نامناس��ب و وضعیت نامناس��ب بدن در حین فعالیت های

کش��اورزی ایجاد می ش��ود .از جمله این عوارض درد کمر و التهاب مفاصل ستون فقرات است که به
علت بلند نمودن و جابجا کردن بارهای سنگین در کشاورزان ایجاد می شود .با این وجود کشاورزان
باید از بهترین روش های توصیه شده برای بلند کردن بار استفاده نمایند.

از دیگر بیماری های اس��کلتی -عضالنی در کش��اورزان ساییدگی مفصل ران و زانو به علت وضعیت
نامناسب بدن در حین کار و ساییدگی و نکروز استخوان مچ دست می باشد.

 4-5-6پینه کف دست کشاورزان

که به دلیل استفاده از ابزار آالت نامناسب بوجود می آید.

 5-5-6بیماری سپیدي انگشت کشاورزان

در اثر مداومت کار با دس��تگاه های ایجاد کننده ارتعاش در دست ها در مواردی بین کشاورزان دیده

می ش��ود .این پدیده در اب و هوای سرد تش��دید می شود .عالئم این بیماری عبارت است از انگشتان

دردناک ش��ده ،کف دس��ت در اثر کمی جریان خون سفید ش��ده و کم کم سفیدی دست جای خود
را به کبودی می دهد .انگش��ت ها و دس��ت رفته رفته ناتوان گردیده و الغری ماهیچه ها روز به روز
تشدید می شود.

 6-5-6بیماری کزاز
بیماری کزاز در اثر ورو میکروب ها از محل ساییدگی و بریدگی ها ایجاد می شود .اغلب کشاورزان
هنگام کار با داس و س��ایر ابزار و ماش��ین آالت کش��اورزی ممکن است دچار بریدگی دست و سایر
اعض��اء بدن ش��وند .بنابراین همه کش��اورزان و خانواده هایش��ان بای��د در مقابل کزاز ایمن ش��وند و

ایمن سازی آن ها هر چند سال یکبار تجدید شود.
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 7-5-6مسمومیت های ناشي از سموم در کشاورزی
الف .شامل گازها :اکسید نیتروژن ،سولفید هیدروژن و ....

ب .سموم دفع آفات :که بیشتر به دلیل استفاده از حشرهکش ها جهت از بین بردن حشرات در مزرعه
اتفاق می افتد.

ج .مسمومیت ناشی از نیش حشرات و جانوران (زنبور ،رتیل ،مار ،عقرب و  )...و گاز گرفتگی حیوانات
د .مسمومیت های گوارشی به دلیل مصرف آب غیر بهداشتی و غذاهای فاسد در مزرعه

ه .گرمازدگی و عوارض ناشی از سرما
 6-6نور خورشید و عوارض آن

تابش نور خورشید برای ادامه حیات همه موجودات ضروری است .بطوری که زندگی بدون خورشید
و تاب��ش هر روز نور آن بی مفهوم اس��ت .در مورد فواید نور خورش��ید و نق��ش آن در جلوگیری از

پوکی اس��تخوان و بسیاری از بیماری های دیگر توصیه های زیادی شده است ،اما باید بدانیم که مانند

ه��ر عام��ل دیگری مواجهه زیاد با نور خورش��ید نه تنها مفید نبوده بلکه می توان��د اثرات خطرناک و
کشنده ای را به دنبال داشته باشد.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

کلیه کسانی که محل کار آن ها در محيط باز و خارج از ساختمان بوده به ویژه کشاورزان در معرض
مواجهه ش��دید و خطرناک با نور خورش��ید قرار دارند .در این بین افرادی که رنگ پوست روشنتر،

خال پوس��تی زیاد و سابقه آفتاب سوختگی دارند ،حساسیت بیش��تری نسبت به خطرات نور خورشید

دارند .افرادی که در خانواده و بس��تگان نزدیک آن ها س��ابقه سرطان پوس��ت وجود دارد باید به این
موضوع توجه ویژه داشته باشند.

علت خطر چیست؟

نور خورش��ید حاوی اش��عه خطرناکی به نام پرتو فرابنفش بوده که اکثر عوارض خطرناک ناش��ی از

مواجهه با نورخورشید به واسطه این پرتو می باشد .در فصول بهار و تابستان (بهویژه از ساعت  10صبح
تا  4عصر) خطر مواجهه با این اشعه به اوج خود می رسد .الزم به ذکر است که گد و غبار ئ آلئدگی
موجود در هوا مقدار زیادی از این اشعه را جذب می کند.

اثرات نور خورشید و پرتو فرابنفش بر سالمت انسان چیست؟

الف) عوارض کوتاه مدت
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تغییر رنگ پوست و تیره شدن آن

آفتاب سوختگی که ممکن است تا حد سوختگی های درجه  2و ایجاد تاول ادامه یابد

تحریک ،عرق سوز شدن و جساسیت پوست
ب) عوارض بلند مدت

 -بروز جوش و اکنه به خصوص در پوست دست و صورت

 -پيری زودرس پوست ،چروکیدگی و ضخیم شدن پوست ،ایجاد کک و مک

 ایجاد سرطان پوست که یک موضوع شایع و مهم می باشد .در واقع عامل اصلی بروز سرطان پوستمواجهه با پرتو فرابنفش می باشد.

 بروز آب مروارید و مشکالت بینایی -تضعیف سیستم ایمنی بدن

راهکارهای کاهش خطرات و پیشگیری از بروز عوارض فوق چیست؟

پوس��ت خ��ود را ب��ه بهترین محو در برابر نور خورش��ید و پرت��و فرابنفش آن محافظ��ت کنید .برخی

توصیه های مهم در این زمینه شامل موارد زیر است:

هنگام کار در فضای باز و زیر نور خورشید از لباس کامل با رنگ روشن ،استفاده کنید( .لباس آستین
بلند با یقه بسته)

از انواع کاله های نقابدار که موجب حفاظت مناسب از پوست صورت و گردن در برابر نور خورشید

می شود ،استفاده نمایید.

بر اساس نوع کار ،سایبان های موقت بر پا کنید.

کارهای روزانه را به نحوی برنامهریزی کنید تا کارهایی که می بایست در فضای باز انجام گیرند ،قبل
از ساعت  10صبح یا بعد از ساعت  4بعد از ظهر انجام شوند.

از عین��ک های آفتابی مناس��ب اس��تفاده کنید تا خطر بیماری آب مروارید و س��ایر ع��وارض بینایی
کاهش یابد.

اگر برای امور مزرعه و کش��اورزی از تراکتور استفاده می کنید با نصب اتاقک و یا یک سایبان ساده،
خود را به خوبی در برابر خطرات نور خورشید محافظت کنید.

توصیه می ش��ود از کرم های ضد آفتاب به خصوص برای دس��ت و صورت به منظور کاهش خطرات

نور خورشید استفاده نمایید.
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 -7استفاده از پیمانکار

پیمانکاران اغلب به منظور انجام کارهای خاص و گاهاً خطرناک مانند تعمیر و یا تمیز کردن سقف های

ش��کننده و یا تمیز کردن مخازن به کار گرفته می شوند .چنانچه از پیمانکارها در انجام کاری استفاده
می کنید (خواه برای انجام کار کوتاه مدت مانند س��اخت س��یلو و یا برای کاری طوالنی مدت مانند

ساخت انبار سیب زمینی) ،نمی توان آنها را به راحتی رها کرد که به کار خود مشغول باشند .پیمانکارها
اغلب از خطرات موجود در مزرعه شما آگاه نیستند و ممکن است خطری آنها را تهدید کند .از طرفی
باید کارکنان از حضور پیمانکارها و خطرات ناشی از فعالیت آنها آگاه باشند.

 1-7انتخاب پیمانکار
بای��د اطمینان حاص��ل کنید ،پیمانکاری را به کار گرفته اید که در نهایت ایمنی و س�لامت ،کار خود

را انجام می دهد و همچنین اعتبار مالی مناس��ب جهت تأمین نیازهای سالمتی و ایمنی آنها تأمین شده
است .قبل از استخدام پیمانکار ،موارد زیر را رعایت کنید:

 -افراد مناس��بی را با ارزیابی شایس��تگی آنها انتخاب کنید .در رابطه با تجربیات و مهارت هایش��ان در

زمینه نوع کاری که باید برایتان انجام دهند ،با آنها گفتگو کنید .همچنین در رابطه با عملکردش��ان از
همسایگان و کسانی که آنها را به کار گرفته اند ،پرس و جو کنید.

 -از اینکه آنها دارای تجهیزات ،نیروی کار و منابع کافی جهت انجام کار شما در نهایت دقت و ایمنی
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می باشند ،اطمینان حاصل کنید.

 اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی صحیح پیمانکار در رابطه با خطرات موجود در مزرعه ش��ما مانندمحل عبور خطوط فش��ار قوی برق و یا خطرات ناش��ی از مکان هایی که توس��ط حیوانات اشغال شده
است ،در اختیار آنها قرار دهید.

 میزان آگاهی آنها از استانداردهای سالمتی و ایمنی که شما از آنها توقع دارید را مورد بررسی قرار دهید. -در رابطه با چگونگی همکاری با یکدیگر توافق کنید.

 2-7برنامهریزی انجام کار
جهت انجام کاری دقیق و صحیح و ایمن ،الزم اس��ت پیش��اپیش به طور کامل درباره کاری که قرار
است انجام شود و چگونگی آن توافق حاصل شود .درباره برنامه ریزی پیمانکار در رابطه با انجام کار،
به خصوص در مسیر ایمن ،صحبت کنید .همچنین نکات زیر را در نظر بگیرید:

 -ایمنی انجام کار ،مانند کار کردن بر روی س��قف های شکننده و یا دور کردن نیروی کار از وسایل

نقلیه در حال حرکت در مزرعه

 -فعالیت های ش��ما که ممکن اس��ت بر کار پیمانکار تأثیر گذارد ،مانند نی��از به بیرون آوردن دام در

جاییکه کار در حال انجام است.

 -چه ماشین ها و تجهیزاتی به کار گرفته خواهند شد؟ آیا لبه نهرها ،آب بندها و یا الگون ها به اندازه

کافی محکم بوده و قادر به تحمل وزن ماشین االت هستند؟

 -در رابط��ه با نظارت بر کار پیمان��کار برنامه ریزی کرده و اطمینان حاصل کنید که نحوه کار ایمن و

صحیح آنها تحت نظر است.

 -بای��د کار ک��ردن در مکان هایی که دارای خطرات خاصی بوده و راه های ایمن کار کردن در آنجا

پیچیده و به یاد داش��تن آنها مش��کل اس��ت (مانند کار کردن در فضای محصور سیلوی علوفه) ،مورد
توجه قرار گرفته و صورت جلس��ه ش��ود .ش��رح و روش انجام کار ،اجازه انجام کار و یا سیستم های

کنترل کننده برای انجام چنین کارهایی الزم است.

از اینکه کارکنان پیمانکار از قوانین ایمن کارکردن در محیط کار ش��ما ،همچنین خطرات و اقدامات
محتاطانه آنجا آگاهی دارند ،اطمینان حاصل کنید .هر کارگر جدید که وارد محیط کار شما می شود،

باید دس��تورالعمل ها و آموزش های مورد نیاز را دی��ده و از خطرات و اقدامات فوریتی در محل کار
شما آگاهی داشته باشد (مث ً
ال از آنچه باید هنگام آتش سوزی انجام داد آگاهی داشته باشد ).
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 3-7کنترل کردن پیمانکاران در محل
عملکرد پیمانکار را در محل ،تحت کنترل داشته باشید و بر تبعیت آنها از رعایت ایمنی در انجام کار
(مطابق با آنچه تعهد داده اند) نظارت داشته باشید .عالوه بر این ،از عدم بروز خطر و مشکل برای آنها

در اثر فعالیت های درون مزرعه اطمینان حاصل کنید .چنانچه خطری سالمتی و ایمنی را تهدید کرده
و یا استانداردهای ایمنی رعایت نمی شود ،وارد عمل شده و علت را جستجو کنید.

 4-7کارآموزی
آموزش چگونگی به کارگیری اقدامات و تجهیزات محافظتی مانند حفاظ در ماشین االت ،تجهیزات
محافظتی شخصی و روش های کارکردن به صورت ایمن امری ضروری و حیاتی است .تصمیم گیری

در رابطه با آموزش های مورد نیاز ،با توجه به ظرفیت ،س��طح دانش و تجربه کارگران انجام می شود.
آنها همچنین ممکن است نیاز به آموزش های خاص و ویژهای همچون موارد ذیل داشته باشند:

 نی��روی تازه کار نیازمند آموزش های ابتدای��ی و پایه ای همچون کمک های اولیه و اقدامات موردنیاز به هنگام آتش سوزی می باشد.

 نیروه��ای موقت ممکن اس��ت به ش��رایط محیط کار آش��نا نب��وده و در معرض خطر بیش��تری قرارداشته باشند.

 -کارکن��ان جوان بیش��تر در معرض تصادفات ق��رار دارند و به همین دلیل آم��وزش آنها در اولویت

قرار دارد.

 از آنجاییکه ممکن اس��ت مهارت های برخی افراد به مرور زمان رو به زوال رفته و یا عادت های بدکاری رواج پیدا کند ،تجدید آموزش را در نظر داشته باشید.

 -تجهیزات و تکنولوژی های جدید ،نیازمند آموزش های جدید می باشند.

 1-4-7کارآموزی چیست؟

کارآموزی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 -دستورالعمل ها و آموزش های در محل کار که توسط کارگران با تجربه ارائه می شود.

 -دروسی که توسط آموزگاران دارای صالحیت و یا مربیان خارجی ارائه می شود.

 -شرکت در مراکز آموزشی

 -آموزش به صورت گروهی و یا فردی

 -آموزش کامپیوتری و یا مجازی
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 -8کمک های اولیه و اورژانس

در هر شغل و حرفه ای ممکن است حوادث بدی رخ دهد .الزم است شما جهت رسیدگی به حوادث

غیر مترقبه و به حداقل رس��اندن خطرات ناش��ی از آن آماده باش��ید .درباره حوادث غیر منتظره مانند

جراحات و صدمه های جدی ،آتش ،مس��مومیت ،برق گرفتگی و یا نشت و ریختن مواد شیمیایی و یا
حوادثی وخیمتر ،تدابیری بیندیشید .کارگران خود را از موارد زیر مطلع و آگاه کنید:
 -حوادثی که امکان رخ دادن آنها وجود دارد.

 -آنچه باید در هنگام بروز حادثه انجام دهند ،مانند تلفن کردن به اورژانس و یا آتش نشانی

 -در هنگام بروز حادثه در چه مکانی امن بمانند و تجهیزات خاموش کردن آتش در کجا قرار دارد؟

 چگونه افراد می توانند با مش��کالت ناشی از حادثه مقابله کنند؟ آیا در این زمینه آموزش های الزمارائه شده است؟

همچنین الزم است به موارد زیر توجه کنید:

 -خ��روج اضطراری که کارگران مکان های مختلف (مانند انبار غله) امکان خروج س��ریع را داش��ته

باشند .همچنین عدم مسدود بودن مسیر منتهی به درهای اضطراری را مورد بررسی قرار داده و آنها را
عالمت گذاری کنید.

 -فرد الیق و متخصصی را جهت کنترل شرایط قرار دهید.

 -از داشتن کمک های اولیه و امدادگر شایسته اطمینان حاصل کنید.

 -از اینکه نیروی کار برای شرایط اورژانسی آموزش دیده و در این زمینه تمرین کافی دارد ،اطمینان

حاصل کنید.

رس��یدگی و درمان س��ریع و مناس��ب جراحت می تواند جان فرد آس��یب دیده را نجات داده و امری

ضروری در کاهش دادن درد و کمک به فرد آسیبدیده در بازگشت به بهبودی سریع می باشد .نادیده
گرفتن و یا قصور در درمان زخمی سطحی ،ممکن است منجر به عفونت و یا بیماری جدی شود .همه

مزارع الزم اس��ت کمک های اولیه را در اختیار داش��ته باش��ند .عالوه بر آن باید نکات زیر را در نظر

داشته باشید:

 -جعبه کمک های اولیه مناسب که در مواقع اورژانس در دسترس باشد ،تهیه کنید.

 -یک نفر را مس��ئول کمک های اولیه قرار دهید .مس��ئولیت های وی ش��امل مراقبت از تجهیزات و

امکان��ات کمک ه��ای اولیه و تماس با اورژانس در موقع لزوم می باش��د .این ش��خص هر زمانی که
کارگران در حال انجام کار می باشند ،باید در دسترس باشد.
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 اطالع��ات کاف��ی در رابط��ه با کمک ه��ای اولیه (مانند مح��ل قرارگیری آن) در اختی��ار کارکنانقرار دهید.

همچنین به یاد داشته باشید که:

 در فعالیت های کش��اورزی ،بس��یاری از کارها در مکان هایی انجام می شود که از خدمات درمانیاورژانس فاصله دارند .به همین دلیل باید جعبه کمک های اولیه قابل انتقالی همواره با تراکتورها و یا

سایر وسایل نقلیه وجود داشته باشد.

 چنانچه تعداد کارگران مزرعه زیاد اس��ت ،ممکن اس��ت به اتاقی جهت انج��ام کمک های اولیه وافرادی دارای تخصص باالی امدادگری نیاز داشته باشید.

 1-8اقدامات اختصاصی در صورت بروز مسمومیت
 -سریعاً به پزشک اطالع دهید.

 اگر مسموم حاالت زیر را دارد او را وادار به استفراغ نکنید:•در حالت بیهوشی
•در حالت تشنج

•در صورت بلعیدن فرآورده های نفتی (نفت سفید ،گازوئیل و بنزین)

•در صورت بلعیدن سم سوزاننده (اسید یا باز قوی) که همراه با درد شدید ،احساس سوزش در دهان
و گلو است.

چنانچه مسموم پس از بلع سم سوزاننده ،هوشیار و قادر به بلع باشد ،مایعات زیر را به وی بخورانید:

 -در صورت مسمومیت با اسید :شیر ،آب یا شیر منیزی (یک قاشق چای خوری در یک فنجان آب)

 در صورت مس��مومیت با باز 1 :یا  2فنجان ش��یر یا آب برای سنین  1تا  5ساله و برای سنین  5سال وبیشتر تا یک لیتر

در صورت استنشاق ماده سمی اقدامات زیر را انجام دهید:

 -فوراً مسموم را از محل سمپاشی خارج کرده و در هوای آزاد نگهدارید.

 -لباس های او را بیرون آورید.

 -درها و پنجره ها را باز کنید.

 -در صورت قطع تنفس اقدام به احیای بیمار کرده و سریعاً با  115تماس بگیرید.
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 -9جلوگیری از سقوط و یا پرت شدن

سقوط کردن دومین علت رایج مرگ و میر در فعالیت های کشاورزی است .کسانی که از این حادثه
جان س��الم به در می برند ،تا مدت ها از شکس��تگی استخوان رنج می برند .سقوط معموالً ازسقف ها،
نردبان ،وسایل نقلیه(مانند بیل مکانیکی) و یا تجهیزات نامناسب اتفاق می افتد .بسیاری از این حوادث

قابل پیشگیری می باشند.

 1-9کار کردن روی سقف
سقف های نازک و شکننده ،اغلب یکی از دالیل جان باختن در کشاورزی است .تا حد امکان باید از

کار کردن بر روی سقف های شکننده جلوگیری کرد ،مگر اینکه تجهیزات کافی جهت جلوگیری از
سقوط افراد فراهم شده باشد .در هنگام کار کردن بر روی سقف موارد زیر را در نظر بگیرید:

 -جهت انجام کار برنامه ریزی داشته باشید.

 -شرایط محیطی مانند میزان نور ،باد و باران را در نظر بگیرید.

 از اینکه کارگر در هنگام کار در ارتفاع جانب احتیاط را رعایت خواهد کرد ،اطمینان حاصل کنید. -هرگز بر روی سقف نازک ،شیشه و نورگیر راه نروید.

 2-9سوار و پیاده شدن از وسایل نقلیه
احتمال افتادن ش��ما در هنگام پریدن از وسیله

نقلیه بس��یار زیاد است .سعی کنید به آهستگی
و با اس��تفاده از پلههای وس��یله نقلیه (کامیون،

بی��ل مکانیک��ی و )...پی��اده ش��وید و به جای
اس��تفاده از فرمان اتومبیل به هنگام پیادهشدن،

از دس��تگیره ها استفاده کنید .در انتخاب محل
پارک وس��یله نقلی��ه در مزرعه دق��ت کرده و

مراقب دست اندازهای درون مزرعه باشید.

9
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 نردبان باید به درس��تی قرار گرفته باشد .در انتخاب تکیه گاه مناسب برای آن باید دقت کرد .هرگزاز سفال و کاشی ،خاکریز و یا ناودان به عنوان تکیه گاه برای نردبان استفاده نکنید.

 3-9بارگیری و تخلیه بار

 -به گونهای بارگیری و تخلیه بار را انجام دهید که مجبور به کارکردن در باالی خودرو نباشید.

 ت��ا جایی که می توانید محل بار زدن خودرو را تمی��ز و عاری از گل و دیزل نگه دارید .طناب ها وبندهای شل و سست را جدا کرده و از عملکرد مناسب آنها برای بارزدن مطمئن شوید.

 -هنگام کار بر روی خودرو کفش های مناسب و مقاوم در برابر سر خوردن به پا کنید.

 -هنگام بارگیری و یا تخلیه بار ،از کشیده بودن ترمز دستی اتومبیل اطمینان حاصل کنید.

 4-9کار بر روی باالبر جرثقیل
چنانچه جهت کار در ارتفاع نیاز به باالبردن نیروی کار دارید ،س��عی کنید به جای اس��تفاده از نردبان
از باالبر اس��تفاده کنید .هرگز از تخته و یا س��ایر وس��ایل نامناس��ب به این منظور استفاده نکنید .در اثر
کج ش��دن تخته ،امکان حوادث ناگوار و یا حتی مرگ و می��ر وجود دارد .در این زمینه به نکات زیر

توجه کنید:

 با نمایندگی ش��رکت سازنده وس��یله مذکور مشورت کنید تا از متناس��ب بودن آن با باالبر اطمینانحاصل کرده و در این زمینه اطالعاتی به دست آورید.

 -تنها از باالبرهایی استفاده کنید که خطر واژگونی در آنها وجود نداشته باشد.

 -باالبر باید دارای محافظ باش��د که از تماس بدن کارگر درون آن با قس��مت های خطرناک ماش��ین

جلوگیری کند.

 5-9داربست
چنانچه از داربست با طراحی مناسب استفاده شود ،بسیاری از کارها با خطر کمتری انجام خواهد شد.
در برپایی داربس��ت باید از نیروی کار متخصص در این زمینه استفاده کرد .همچنین باید به نکات زیر

توجه نمود:

 داربست را در زمینی صاف و پایدار بنا کرده و در جایی که الزم است از پایه فوالدی استفاده کنید.همچنین الزم است در فواصل  2تا  2/5متر از تقویت کننده های عمودی استفاده شود.

 -سکوها باید دارای حداقل عرض  600میلیمتر بوده و بیش از  1/5متر فاصله نداشته باشند.
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 -جهت جلوگیری از پرتاب ش��دن الزم اس��ت از حفاظ (گارد ریل) استفاده شود .حفاظ باید حداقل

 950میلیمتر باالتر از کناره های س��کو قرار داش��ته باش��د وفضای خالی بین باالبر و حفاظ نباید بیش
از  470میلیمتر باشد.

همچنین برای داربست های متحرک توجه به نکات زیر الزامی است:

 -بای��د حداکث��ر ارتفاع با توجه به ابعاد و اندازه پایه در نظر گرفته ش��ود .نس��بت پایه به ارتفاع اغلب

1: 3می باشد.

 چنانچه از آنها در هوای بادی اس��تفاده می شود و یا برای مدتی بدون استفاده رها می شود ،باید آنهارا به ساختمان محکم کنید.

 هنگامی که داربست در حال حرکت است ،سکوی مربوط به مواد و نیروی کار را از هم جدا کردهو آنها را مشخص کنید .همچنین برای حرکت آنها از کشیدن و یا هلدادن از پایین استفاده کنید.

 هنگامی که سکو در حال استفاده است ،باید از قفل بودن آن و همچنین غیر متحرک (در حال ترمزبودن) چرخ های آن اطمینان حاصل کنید.

 س��کوی نیروی کار را بیش از حد بار نزنید و از اعمال فش��ار بیش از حد که ممکن اس��ت منجر بهواژگونی شود ،خودداری کنید.
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 6-9نردبان ها
در صورتی که گزینه مطمئنتری مانند داربست و یا باالبر وجود دارد ،نباید از نردبان استفاده کرد .تنها
برای کارهای س��اده و سریع (در حد چند دقیقه و نه چند ساعت) می توان نردبان را به کار گرفت .در
این صورت باید از موارد زیر اطمینان حاصل کرد:

 اینکه نردبان را در س��طحی صاف و موقعیت محکم قرار دادهاید .هرگز از تکیهگاه لیز مانند بش��کهنفت ،جعبه ،الوار و یا محوطه کثیف حیوانات استفاده نکنید.

 اینکه نردبان را در مقابل سطحی ترد و شکننده قرار ندادهاید. -زاویه قرارگیری آن پایدار و مناسب است.

 هر دو جهت نردبان را به گونه ای محکم کنید که از س��رخوردن آن جلوگیری ش��ود (ش��کل .)3استفاده از یک نفر در پایین نردبان به عنوان گزینه آخر در این زمینه مطرح است.

شکل  :3چند روش محکم کردن و بستن نردبان
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 هنگام کار کردن با نردبان س��عی کنید س��ه س��طح تماس با آن را حفظ کنید (یعنی هر دو پا و یکدست) .تا حدی که امکان دارد هر دو دست را به آن نگه دارید.

 -هرگز از نردبان های ساخت خانه (خانگی) استفاده نکنید .آنها را دور از دسترس قرار دهید ،یا اینکه

مرتب تعمیر کرده و نواقص آنها را برطرف کنید .همچنین نردبان ها را در جایی نگه دارید که دور از
وسایل نقلیه ،حیوانات و خطوط جریان برق باشند.

 -10کارهای ساختمانی

تعریف کار س�اختمانی:کار س��اختمانی به کلی��ه عملیاتی که در رابطه با تغیی��ر دادن ،تمیز کردن،

تخریب ،نصب و تأس��یس ،نگهداری ،نقاش��ی ،تعمیر و نوسازی هر ساختمان و بنایی اعم از موارد زیر
باشد ،اطالق می شود:

 هر س��ازه ،ساختمان بزرگ ،حصار ،ساختمان ،دیوار که در داخل زمین ،خارج زمین ،بخشی داخلزمین و بخشی خارج آن و یا همسطح با زمین قرار داشته باشد.

 فرودگاه ،پل تلفریک ،کانال ،کارهای بندرگاهی ،راه آهن و جاده زهکش ،کنترل سیالب ،آبیاری و یا کنترل رودخانه -سیستم توزیع برق ،گاز ،تلفن و یا آب

 -کانال ،پل ،کالورت ،سد ،خط لوله ،مخزن ،حفر تونل
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 -هر نوع داربست و چوب بست

در رابطه با انجام کارهای س��اختمانی قانون وظایفی بر عهده مش��تری (کس��ی و یا س��ازمانی که کار
ساختمانی برای آن انجام می شود) قرار داده است .وظایف مشتری شامل موارد زیر است:
 -زمان کافی برای انجام هر یک از مراحل انجام کار در نظر بگیرد.

 -اطالعات مربوط به سایت و محل انجام کار و ساختمان های موجود را فراهم کند.

 -مقدمات مدیریتی مناسب را در هر مرحله از انجام کار و در محل انجام کار فراهم کند.

 -قبل از شروع کار ،از فراهم بودن امکانات رفاهی در محل اطمینان حاصل کند.

اگر عملیات ساختمانی بیش از  30روز طول بکشد و یا بیش از  500نفر کارگر داشته باشد ،الزم است
از پیمانکار اصولی استفاده کرده و تمام نکات ایمنی و سالمت محل انجام کار در نظرگرفته شود .هم

شما و هم پیمانکار به منظور حفظ ایمنی و سالمتی دارای وظایف قانونی می باشید که باید در قرارداد

ذک��ر گ��ردد تا انجام آن را به یکدیگر محول نکنید .این بدین معنی اس��ت که جهت انجام ایمن کار،
الزم است با یکدیگر همکاری داشته باشید.

 1-10خاکبرداری
در هنگام خاکبرداری نکات زیر را به یاد داشته باشید:

 -به دلیل خصوصیت خاک ،امکان ریزش ناگهانی دیواره های ترانشه وجود دارد.

 قبل از ش��روع کار باید جوانب احتیاط را در مقابل ریزش دیواره ها در نظر بگیرید (مانند استفاده ازمهار و یا پشتبند زدن).

 محدوده را در اطراف منطقه خاکبرداری عالمت بزنید تا از افتادن کارگران ،مصالح و وس��ایل نقلیهدر آن جلوگیری شود .با این کار به دلیل جلوگیری از افزایش وزن خاک ،از ریزش دیواره های محل

خاکبرداری نیز جلوگیری می شود.

 -اگر الزم است وارد منطقه خاکبرداری شوید ،محل دسترسی ایمنی را فراهم کنید.

 ممکن است گازهای سمی و خفه کنندهای از مجرای فاضالب ،زمین باتالقی و یا بسترهای محدودشده متصاعد شود ،که باید مورد توجه قرار گیرد.

 در هنگام خاکبرداری الزم اس��ت به اندازه کافی از خطوط فش��ار قوی و خدمات زیرسطحی مانندخطوط گاز و نفت و کابل ها فاصله بگیرید .قبل از شروع کار ،جهت آگاهی از محل آنها با اپراتورهای
خطوط لوله تماس بگیرید.
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 2-10عملیات تخریب
ای��ن عملیات هم مانند دیگر عملیات س��اختمانی ،نیاز به برنامهری��زی دارد .اطمینان حاصل کنید که

ساختمان و بنا را به گونه ای خراب کردهاید که خطری به همراه نداشته باشد .همچنین ازداشتن زمان

کافی در تخریب و جداس��ازی قطعات ساختمان اطمینان حاصل کنید .چنانچه زمان کافی برای اتمام
کار نداش��ته باش��ید و آوار و یا بقایای س��اختمان در محل باقی بماند ،آنها را در شرایطی رها کنید که
خطر ریزش وجود نداشته باشد.

در هنگام بنا کردن س��اختمان جدید ،محل آن را به گون های انتخاب کنید که دسترس��ی به آن برای
وسایل نقلیه مناسب باشد .همچنین به چگونگی نگهداری مناسب آن توجه کنید.

 -11حمل و نقل در محل کار

یکی از رایجترین علل حوادث و جراحت های جدی و مرگبار در کارهای کشاورزی ،از حرکت و

واژگونی وس��ایل نقلیه ناشی می شود .در هنگام حرکت وسایل نقلیه باید امنیت افراد پیاده و همچنین
جلوگیری از خرابی تجهیزات و ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد .حوادث دیگر زمانی اتفاق می افتد

که افراد ،وس��ایل نقلیه خود را بدون توجه و اطمینان از عدم تحرک آن (کش��یدن ترمز دس��تی) رها

می کنند .سیس��تم ترمز وس��یله نقلیه باید به خوبی نگهداری شود و دارنده اتومبیل همواره باید "توقف
ایمن" را مورد توجه قرار دهد .در "توقف ایمن" باید از کشیده بودن ترمز دستی اطمینان حاصل کرد،

موتور را خاموش کرده و کلید آن را خارج کنید .همچنین الزم است تمام اجزای لودر را پایین آورده
و روی زمین قرار دهید.

به دلیل سطح وسیع فعالیت های درگیر با وسایل نقلیه در کارهای کشاورزی ،بهتر است عملیات حمل
و نقل را به سه بخش :وسیله نقلیه ،راننده و محوطه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار دهیم.

 1-11وسیله نقلیه ایمن
در مورد ماشین ها و وسایل نقلیه موارد زیر را بررسی کنید:

 -قابلیت انجام کار در نهایت ایمنی

 -بازرسی روزانه و رفع و تعمیر سریع خرابی وسیله نقلیه

 -نگهداری دقیق و صحیح وسیله نقلیه و توجه ویژه به سیستم ترمز آن

همچنین الزم اس��ت رعای��ت قوانین امنیتی (مانند کمربند ایمنی) توس��ط رانندگان وس��ایل نقلیه و یا
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کارگرانی که سوار آن هستند ،مورد بررسی قرارگیرد .موارد زیر را نیز بررسی کنید:

 -رانندگان حامل مصالح و لودرها از خطر افتادن اشیا در امان هستند.

 -بار به طور محکم و ایمن قرار گرفته است.

 -تریلرها (یدککش ها) برای حداکثر بارگیری و سرعت ،دارای سیستم ترمز مناسبی می باشند.

 زمانیکه از وسیله نقلیه استفاده نمی شود ،کلید آن در جای امنی نگه داشته شده است. 2-11رانندگان ایمن
در رابطه با رانندگان ،موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

 -اینکه از نظر پزشکی توانایی رانندگی را دارند.

 -اینکه به خوبی آموزش دیده و مجاز به رانندگی می باشند.

 -از سوارشدن و پیاده شدن ایمن و بی خطر به وسیله نقلیه آگاهی دارند.

هرگز اجازه س��وار شدن مس��افر به وس��یله نقلیه را ندهید ،مگر اینکه اطمینان حاصل کنید که آنها در
موقعیت مناس��بی می نش��ینند که برای راننده مزاحمت ایجاد نمی کنند ،تصادفاً با اجزای کنترل ماشین

برخورد نمی کنند و جلوی دید راننده را نمی گیرند.
 3-11محوطه ایمن
دقت کنید که:

 -تا جاییکه امکان دارد وسایل نقلیه و عابر پیاده از هم جدا باشند.

 -رانندگان موقت از قوانین محوطه شما مانند محل پارکینگ و مسیرهای یکطرفه آگاهی دارند.

 -با ایجاد مسیرهای مناسب برای عبور وسیله نقلیه (مانند افزودن دوربرگردان هایا استفاده از سیستم های

یکطرفه) ،می توان دنده عقب رفتن وسایل نقلیه را به حداقل رساند.

 -مسیرهای ترافیک به خوبی محافظت شده و به حداقل رسانده شوند.

 -نشانه ها و عالئم خطر و کنترل سرعت ،واضح و مطابق با کدهای بزرگراه ها باشند.

 4-11واژگونی وسایل نقلیه
در شرایطی که احتمال خطر واژگونی وجود دارد ،باید کمربند ایمنی را محکم ببندید .جهت کاهش
دادن خطر واژگونی:

صفحه 43

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايران

 -از ماشین ها و تراکتورها ،بویژه تایرها ،فرمان و ترمز به خوبی نگهداری کنید.

 -برای کار کردن در سطوح شیبدار از چرخ های عریض استفاده کنید.

 ب��رای انج��ام عملیات در ابتدا طرحریزی کنید و مطمئن ش��وید کارگران اصول ایمن کار کردن درشیب را می دانند.

همچنین به یاد داشته باشید:

جهت کاهش دادن خطر جراحت به هنگام واژگونی:

 در ماش��ین مانده و تالش��ی برای بیرون پریدن نکنید .زیرا بیش��ترین مرگ و میر و جراحات ناشی ازبیرون پریدن به هنگام واژگونی است.

 از محکم بودن و قرارگیری درست صندلی راننده اطمینان حاصل کنید .فرسودگی و مونتاژ نادرستو غلط پیچ ها سبب ایجاد خطر به هنگام واژگونی خواهد شد.
 -هرگز در و پنجره های کنار صندلی راننده را برندارید.

 -کمربن��د ایمن��ی را محکم ببندید .این یک راهکار قانونی در جایی اس��ت که خطر واژگونی وجود

دارد.

 کاالها و اش��یای سس��ت و مهار نش��ده را در داخل کابین قرار ندهید ،زیرا ممکن اس��ت جراحتواژگونی را افزایش دهند.

در ج��اده ها ،قوانین خاصی برای وس��ایل نقلیه (بویژه کامیون ها ،لودره��ا و  )...وجود دارد .برخی از

نکات اساسی در ادامه ذکر شده است:

 -وس��ایل نقلیه س��نگین باید به طور مطلوب و ایمنی نگهداری ش��وند و از نظر فنی استانداردهایی را

رعایت کنند.

 تریلرهای دارای بیش از  750کیلوگرم وزن باید نوع خاص سیستم ترمز را داشته باشند .برای سرعتتا حدود  32کیلومتر در س��اعت ،تنها دارابودن اس��تانداردهای اصلی سیس��تم ترمز کافی اس��ت .ولی
برای س��رعت های باالتر سیستم ترمز باید دارای استاندارهای باالتری باشد تا به خوبی ترمز کرده و با
تراکتور برخورد و ساییدگی نداشته باشد.

 -لبه های تیز وسیله باید محافظ داشته و عالمت گذاری شده باشد.

 -ب��ار درون کامی��ون و یا تریلر نبای��د از ظرفیت آن تجاوز کن��د .همچنین بارگیری باید به درس��تی

انجام شده باشد که ریزش به درون جاده و در طول مسیر اتفاق نیفتد.

 -بسیاری از تصادفات به هنگام ورود و یا خروج ماشین آالت کشاورزی به جاده رخ می دهد .تا حد
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ام��کان می��زان دید راننده را در مدخل ها بهبود داده و از قرارگی��ری صحیح موانع (حصارها) اطمینان

حاصل کنید .همچنین تا حد امکان با برداش��تن برخی مسیرها ،از گردش به راست جلوگیری کرده و
نشانگرهای وسیله نقلیه را تمیز و به خوبی نگه داری کنید.

 5-11عملیات باالبری
جهت کاهش دادن خطرات ناش��ی از عملیات باالبری باید طرح و برنامه درس��ت و مناسبی را در نظر
گرفت و از تجهیزات مناس��ب و نیروی کار شایس��ته اس��تفاده کرد .همچنین الزم اس��ت از موارد زیر
اطمینان حاصل کرد:

 -تمام تجهیزات باالبر باید به خوبی توسط افراد متخصص مورد آزمایش قرار گرفته باشند.

 -هرگز بیش از حد مجاز و ایمن بارگیری نکرده و از اجزای پوس��یده ،خراب و یا نامناس��ب استفاده

نکنید.

 -عملیات بارگذاری باید با حداقل جابه جایی همراه باش��د و بدور از خطوط برق و موانع دیگر انجام

ش��ود .همچنین تا جایی که امکان دارد بازوی تلسکوپی باالبر باید در حالت بسته (جمع شده) باشد تا
حداکثر پایداری دستگاه حاصل شود.

 -12انتخاب و کاربرد تجهیزات کار
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بسیاری از حوادت و جراحت ها در مزرعه با دخالت ماشین آالت و اغلب در هنگام تعمیر آنها اتفاق
می افتد .برخی به دلیل اس��تفاده از ماش��ین در انجام کاری که برای آن منظور مناس��ب نیست و برخی
دیگر بدلیل عدم استفاده از حفاظ ها و یا جدا کردن آنها ،به هنگام استفاده از ماشین آالت می باشد.

خرید ماش��ین آالت یکی از پرهزینه ترین بخش های کار بوده و س��وددهی ش��ما بستگی به عملکرد
مناسب ،بدون خطر و ایمن ماشین آالت دارد .در هنگام خرید ماشین به نکات زیر توجه کنید:

 الزم اس��ت که ماش��ین دارای عالئم و مدارکی باشد که نش��ان دهد کارخانه سازنده استانداردهایقانونی و ایمنی را در ساخت آن رعایت کرده است.

 ماش��ین برای هدف مورد نظر ش��ما مناس��ب اس��ت و در صورت به کارگیری و اتصال با تریلرها وتراکتورها از سیستم ترمز متناسب با حداکثر سرعت و باگذاری برخوردار می باشد.

 -ماشین دارای سیستم حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از چپکردن و واژگونی می باشد.

 -حداکثر ارتفاع عمل ماش��ین آالتی همچون کمباین ها ،سمپاش ها و ماشین های برداشت علوفه چه

اندازه اس��ت؟ در این زمینه باید ارتفاع خطوط برق را نیز در نظر بگیرید (خطوط فش��ار قوی معموالً

حداقل  5/2متر از زمین فاصله دارند).

 -احتمال انتشار دود و گرد و غبار از ماشین چه اندازه است؟

 آیا نگهداری و تعمیر آن آس��ان اس��ت؟ ماش��ینی که در طراحی آن نگهداری و تعمیر آسان در نظرگرفته شده است ،در وقت و هزینه شما صرفه جویی می کند.

 کارخانه سازندگی چه راهکارهایی را به منظور از بین بردن و رفع انسداد در ماشین آالت مستعد بهانسداد مانند بیلر در نظر گرفته است؟

 آیا به منظورتعمیر ماشین توسط کاربر ،دستورالعمل مناسبی همراه با وسیله نقلیه وجود دارد و کاربرماشین آن را به خوبی مطالعه کرده است؟

 آیا اطالعاتی در زمینه میزان س��ر و صدا و لرزش دس��تگاه موجود است؟ چنانچه سطح سر و صدا ولرزش از حد استاندارد باالتر است باید توسط شما تمهیداتی برای کاهش آن اندیشیده شود.

 آیا کاربر جهت اس��تفاده بی خطر از دستگاه نیازمند آموزش است؟ از فروشنده بخواهید آموزش ودستورالعمل های اولیه را در اختیار کاربر قرار دهد.

در هنگام خرید ماشین آالت دست دوم نیز به نکات زیر توجه کنید:

 -آیا ماش��ین مطابق با آیین نامه تجهیزات کاری می باش��د؟ اگر چنین نیس��ت الزم اس��ت که به حد

استانداردهای موجود رسانده شود.
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 -آیا دستورالعمل ماشین موجود است یا اینکه باید اطالعات مفید از دستورالعمل اصلی تهیه شود؟

 آیا امکان تعمیر و یا جایگزینی اجزا و قطعات خراب و یا گمشده حفاظ وجود دارد؟ 1-12کاربرد بدون خطر ماشین آالت

 از هر ماش��ینی در کاری متناس��ب با آنچه برای آن ساخته شده است ،اس��تفاده کنید .مث ًال از باالبر با
بازوی تلسکوپی برای باالبردن افراد برای کار در ارتفاع استفاده نکنید.

 -اجزای خطرس��از ماش��ین را به خوبی شناس��ایی کنید تا در ارزیابی خطر در مزرعه از ایجاد حوادث

جلوگیری شود.

 -هن��گام بازرس��ی نه تنها کارگ��ران منظم و آموزش دی��ده را در نظر بگیرید ،بلکه ب��ه تجربه ،میزان

خستگی و حواسپرتی آنها نیز توجه داشته باشید.

 -با کاربرد حفاظ های ایمنی نامناسب و سست ،ناخواسته کارگران خود را به قانون شکنی و در خطر

افتادن تحریک کردهاید.

 باید سیستمی را به منظور بازرسی عملکرد ایمن تجهیزات و ماشین آالت داشته باشید. -قبل از اولین استفاده از تجهیزات ،از نصب ایمن و صحیح آنها اطمینان حاصل کنید.

 -به طور مرتب فرسودگی تجهیزاتی که ممکن است خطرساز باشند ،را مورد بازرسی قرار دهید.

 از اینکه ماشین آالت مطابق با دستورالعملشان به کار گرفته شدهاند ،اطمینان حاصل کنید. -پیش از به کارگیری ماشین ،در رابطه با توقف بدون خطر آن اطالع کافی داشته باشید.

 -از پاکسازی بی خطر عامل انسداد ماشین آگاه باشید.

 -همواره ماشین را به شکل صحیح و درست روشن کنید.

 -مطمئن شوید همه حفاظ ها به درستی متصل بوده و به خوبی کار می کنند.

 -پیش از هر بار استفاده از ماشین همه اجزای ماشین را کنترل کرده و عیوب آن را برطرف کنید.

 -فضای اطراف ماشین باید تمیز بوده و از عوامل مسدود کننده عاری باشد.

 اطمین��ان حاصل کنید که اجزای الکتریکی ماش��ین به خوبی عایق بندی ش��ده و هنگام جدا کردنحفاظ ها خاموش می باشند.

 -از اینکه کاربران ماشین ها آموزش دیده اند و لباس محافظ مناسب پوشیده اند ،اطمینان حاصل کنید.

 هرگز قبل از اطمینان از خاموش بودن ایمن ماش��ین و ثابتبودن کامل ماش��ین ،اقدام به خارج کردنعامل انسداد در ماشین نکنید.
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 به هنگام کار هرگز زنجیر بلند ،لباس گش��اد ،دستکش و انگشتر نپوشید و موهای خود را بلند و رهانگه ندارید ،زیرا امکان گیر کردن آنها در قطعات در حال حرکت ماشین وجود دارد.
 -هرگز حواس کارگرانی که در حال کار با ماشین را پرت نکنید.

 -هرگز از ماشین و تراکتور در حال حرکت پیاده نشوید.

 -13عملیات نگهداری

همه تجهیزات و دس��تگاه های مزرعه (مانند طناب ها ،زنجیرها ،دیگ های بخار و کمپرس��ورها) باید

در ش��رایط خوبی نگهداری شوند و به طور مرتب بازرسی شوند .در وارسی و تعمیر تجهیزات شرایط

با حالت عادی متفاوت بوده و ممکن اس��ت با خطرات جدیدی مواجه شوید .الزم است که همه افراد

در نگهداری و تعمیر تجهیزات مش��ارکت داش��ته و آگاهی کافی کسب کنند .در نگهداری و وارسی
تجهیزات (مانن��د لیفتراک ها ،تجهیزات تهویه ،تجهیزات الکتریک��ی قابل حمل (پرتابل) ،لباس های
محافظ و حفاظ ها) از برنامه کارخانه سازنده تبعیت کنید.

 1-13تعمیر و نگهداری
هن��گام تعمیر اجزا و قطعات از خاموش بودن ایمن ماش��ین اطمینان حاصل ک��رده و نکات زیر را در

نظر بگیرید:
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 -هنگام جداکردن حفاظ ها ،همه قطعات باید به طور کامل متوقف شده باشند.

 -کارگران در انجام کار به خوبی آموزش دیده باشند.

 به منظور نگهداری ،تعمیر ،تنظیم کردن و پاکس��ازی ماش��ین ها ،وس��ایل و تجهیزات خاصی موردنیاز است.

 قبل از ش��روع کار ،مطمئن ش��وید که روغن و آب باقیمانده در اجزای متراکم به آرامی و با ایمنیکامل خارج شود.

 هنگامی که کارگران در زیر ماش��ین های باالبر مشغول کارند ،نباید از قطعات مکانیکی مانند طنابو جک برای پایین آوردن قطعات هیدرولیکی استفاده کرد.

 2-13تعمیر وسایل نقلیه
هنگام تعمیر وسایل نقلیه به نکات زیر توجه کنید:

 -مطمئن شوید که ترمز دستی را کشیده اید و از حرکت چرخ ها جلوگیری شده است.

 برای قسمت های باالبر تکیه گاهی در نظر بگیرید و هرگز به سیستم هیدرولیکی ماشین اعتماد نکنید. -موتور را در حالتیکه ترمز دستی کشیده و جعبه دنده در حالت خالص قرار دارد ،روشن کنید.

 هرگز زیر وسیله نقلیه ای که به تنهایی با جک نگه داشته شده است ،کار نکنید. -هنگام کارکردن با مخزن سوخت و تخلیه آن خطر انفجار را در نظر بگیرید.

 قب��ل از ش��روع کار باطری را قطع کنید ،زیرا ممکن اس��ت در اثر اتصال کوت��اه الکتریکی جرقه وآتش سوزی رخ دهد.

 لنت ترمزهای قدیمی ممکن اس��ت حاوی آزبس��ت باش��ند ،آنها را فوت نکنید و همیش��ه از مکشاستفاده کنید .از لنت ترمز آزبستی به عنوان قطعه جایگزین استفاده نکنید.

 3-13نکات کلی امنیتی در کارگاه ها
به هنگام کار در کارگاه نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

 -کارگاه را همواره تمیز و منظم نگه داشته و از اسباب و وسایلی که سبب لغزش و به هم زدن تعادل

در کارگاه می شود ،دوری کنید.

 ظرف محتوی گاز جوش��کاری را به طور قائم نگه داش��ته و ب��رای جابه جایی آن از گاری و چرخدستی استفاده کنید.
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 -عملیات شارژ باطری را در فضایی تهویه دار و دور از منابع احتراق انجام دهید.

 -به منظور از بین بردن روغن (گریس) و چربی ها از ترکیبات کلردار مانند  trikeو  ،percاس��تفاده

نکنید ،بلکه از ترکیبات با خطرات کمتر اس��تفاده کرده و ظرف شستشوی روغن را در مکانی با تهویه
مناسب قرار دهید.

 -جوش��کاری برقی را در مکان های محافظت ش��ده انجام دهید تا دیگران از اش��عه ماورای بنفش و

جوش چشم آسیب نبینند.

 اطمینان حاصل کنید که س��ر و صدای ناشی از دستگاه هایی همچون کمپرسور ،تحت کنترل است.ماشین ها را در مکان دربسته و جداگانه ای قرار دهید.

 -از وس��ایل ایمنی ش��خصی مانند محافظ چشم به هنگام ساییدن و جوش��کاری ،محافظ تنفسی برای

کار ک��ردن در گ��رد و غبار و محافظ پا برای ش��رایطی که امکان افتادن چی��زی روی پا وجود دارد،
استفاده کنید.

اس��تفاده از ابزار دس��تی ممکن است صدماتی را به همراه داشته باش��د .اطمینان حاصل کنید که از هر

وس��یله ای مناس��ب برای انجام کار خودش اس��تفاده کنید .همچنین پیش از اس��تفاده نکات زیر را در
نظر بگیرید:

 -در رابطه با چکش ،اطمینان حاصل کنید که س��ر چکش به درس��تی به میله آن متصل شده است .از

ش��کاف داشتن ،شکس��ته بودن و یا شل بودن میله و همچنین س��اییده بودن و لب پر بودن سر چکش
جلوگیری کنید.

 -اطمینان حاصل کنید که آهن سای ،دستگیره مناسبی داشته باشد.

 هر چه اس��کنه تیزتر باش��د ،زاویه برش صحیح تر می شود .با س��ایش مکرر گوشه های آن ،از تغییرشکل سر آن به فرم قارچی شکل جلوگیری کنید.

 -زاوی��ه باز ش��دن دهانه آچار را بررس��ی کنید .چنانچه آچار دچار لغزش و س��ریدن اس��ت ،آن را

دور بیندازید .سعی کنید به اندازه کافی آچار در اندازه های مناسب داشته باشید.
 4-13دستگاه های تحت فشار

همواره خطر منفجر شدن ناگهانی و شدید تجهیزات و دستگاه های تحت فشار مانند دیگ بخار وجود

دارد .احتمال اتفاق افتادن این حادثه را به حداقل ممکن برسانید .همچنین نکات زیر را در نظر بگیرید:
 -اینکه دستگاه برای هدف مورد نظر مناسب می باشد.
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 -از میزان فش��ار و درجه حرارتی که سیس��تم تحت فش��ار در آن ش��رایط ایمن کار می کند ،آگاهی

کسب کنید.

 والوهای ایمنی را به منظور تخلیه فشار اضافی نصب کنید .همچنین تجهیزاتی را جهت جلوگیری ازافت و یا افزایش فشار تعبیه کنید (مانند زنگ خطر سطح پایین آب در دیگ بخار).

 -از فشار هوا در شرایط کنترلشدهای استفاده کنید:

• • هنگام بادکردن تایر وس��ائط نقلیه س��نگین و ماش��ین های مزرعه ،از جایگاه مخصوص پنچرگیری
استفاده کنید.

• • قبل از جداکردن رینگ ترک خورده چرخ ها ،باد تایر آنها را خالی کنید.

• • هرگ��ز بدون جداکردن تایر ،رینگ چرخ را حرارت و یا ج��وش ندهید (حتی در حالت بدون باد
بودن تایر).

 -14ایمنی و راحتی در محیط کار

ش��ما باید به تمام حوادثی که در محل کار اتفاق می افتد ،توجه داش��ته باش��ید و خطرات موجود در
گوشه و کنار مزرعه را مورد بررسی قرار دهید:

 سر خوردن و لغزیدن ممکن است در هر جای مزرعه (مانند ساختمان ها و حیاط) اتفاق بیفتد .سعیکنیدتمام سطوح را صاف نگه داشته و چاله ها را پر کنید.
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 اطمینان حاصل کنید که احتمال س��قوط از پله ها و راه های باریک باالی انبار غالت وجود نداش��تهباش��د .همچنین باید از عدم احتمال س��قوط به درون مخازن و چاله ه��ا اطمینان حاصل کرده و گارد
ریل ها و حصارها را تا حداقل  95سانتیمتر ،از سطح مورد نظر باال ببرید.
 -محل کار را از موانع مانند کابل ها ،گونی ها و یا تخته ها پاک کنید.

 ه��ر یک از نی��روی کار از آنچه باید در هنگام آتش انجام دهند (بوی��ژه زدن زنگ خطر) ،آگاهیدارند.

 همه زنگ های خطر به خوبی کار کرده و امکان ش��نیده شدن آن در سر و صدای طبیعی محل کارو در همه نقاط محل کار وجود دارد.

 آتش خاموش کن به اندازه کافی در محیط وجود داش��ته و به درس��تی کار می کنند .همچنین همهکارگران با طرز کار آن آشنایی دارند.

 1-14ذخیره کود
ک��ود را در ش��رایط ایمن نگهداری کنید .جهت نگهداری و ذخیره نیت��رات آمونیوم نیاز به تجهیزات
خاصی  -مطمئن ش��وید که افرادی که از خارج به مزرعه ش��ما وارد می شوند (مانند ماشین باری ها،
کشاورزان و دامپروران) در معرض هیچ خطری واقع نمی شوند.

 برای سراش��یبی ها و پله ها نرده قرا داده و برای نردبان های ثابت و بلند تس��مه های مطمئن و محکمفراهم کنید.

 -در عملیاتی که خیس کردن را به همراه دارند (مانند شستن سبزی ها یا در شیربندی و بخش لبنیاتی)،

زمین را به خوبی خشک کنید .همچنین برای محوطه هایی که درمعرض هوای آزاد قرار دارند ،زمین
را تمیز نگه داشته و در فصول سرد یخپاشی و شنپاشی را فراموش نکنید.

 -روش��نایی مناسبی را در محیط کار فراهم کنید .سعی کنید ش��رایط نوردهی طبیعی باشد و از تابش

زیاد و خیره کننده بپرهیزید .توجه داش��ته باشید که برخی از المپ های فلورسنتی دارای نوعی لرزش

هس��تند که به دلیل اینکه ماش��ین های در حال حرکت را ثابت وانمود می کنند ،می توانند خطر س��از
باشند .همچنین جابه جایی از منطقه پر نور به کم نور و برعکس ممکن است خطراتی را به همراه داشته
باشد ،که با فراهم نمودن نور مناسب در خارج منطقه می توان این خطرات را کاهش داد.

 -در مناطق کار دربسته ،دما و تهویه را کنترل کنید.

 -در صورت وجود احتمال خطر در محلی ،از عالئم مشخصکننده خطر استفاده کنید.
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 -برای کارهایی که به صورت نشسته انجام می شوند ،محل نشستن و یا زیرپایی مناسب فراهم کنید.

 مطمئن ش��وید طراحی و چیدمان ماش��ین آالت و دس��تگاه ها به گونه ای اس��ت که طرز قرارگیریکارگر به هنگام انجام کار راحت و مناسب است.

 اسباب کار و محوطه انجام کار را به گونه ای طراحی کنید که خطر و جراحت دست و بازو را برایکارهای دارای حرکت متناوب (مانند خطوط دسته بندی میوه و سبزیجات) به حداقل برساند.

 2-14پیشگیری از آتش در محل کار
الزم است که خطرات آتش در محل کار ارزیابی شده و از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
 -امکان فرار از خطر وجود داشته و عامل انسداد در مسیر فرار وجود نداشته باشد.

در این زمینه توجه به نکات زیر الزامی است:

 -ساختمان محل نگهداری از مصالح نسوز ساخته شده باشد و حاوی هیچگونه مواد قابل اشتعال نباشد.

 در جاییکه امکان ساخت محل نگهداری نسوز وجود ندارد ،نیترات آمونیوم را تا جاییکه امکان دارداز مواد قابل اشتعال دور نگه داشته و هرگز در فاصله کمتر از  2متر از آنها قرار ندهید.

 چنانچه  25تن و یا بیشتر کود ذخیره شده است (برای کود حاوی بیش از  %28نیتروژن) ،باید آتشنشانی منطقه را آگاه کرده و عالئم خطر آتش را در محل قرار دهید.

 3-14توالت و امکانات رفاهی
هم��واره خطر بیم��اری از مواد خطرناک و لجن و همچنین از میکرواورگانیس��م های ایجاد ش��ده از

حیوان��ات وجود دارد .الزم اس��ت امکانات رفاهی مانند موارد ذکر ش��ده در زیر برای کارگران پاره

وقت و تمام وقت فراهم باشد:

 -توالت تمیز و دارای تهویه مناسب

ک کننده دست)
 -دستشویی دارای آب گرم و سرد ،صابون و حوله (یا خش 

 -دستشویی های قابل حمل و نقل برای کارگران دور

 -آب آشامیدنی تمیز
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 -15جریان برق

 1-15خطوط جریان فشار قوی

15

خطوط فش��ار قوی خطر جدی برای اپراتورهایی اس��ت که با ماش��ین های بلند کار می کنند .حرکت

مته های دستی اطراف خطوط فشار قوی نیز خطر ساز است.

بهترین را برای جلوگیری از این مش��کل این اس��ت که خطوط فشار قوی را دور از محیط کار نصب

یا دفن کنید.

چنانچه وس��ایل و ماشین آالت بیش از اندازه به خطوط فش��ار قوی نزدیک باشند ،امکان جهش برق
وج��ود دارد .به همین دلیل بهتر اس��ت تا حد امکان خطوط جریان را در زی��ر زمین و یا در ارتفاعات

قرار داده و همچنین نقش��ه خطوط جریان را در اختیار داشته و پیمانکاران و کارگران را نیز در جریان
چگونگی عبور خطوط برق قرار دهید.

هرگ��ز عملیات ذکر ش��ده در زیر را در فاصله افقی کمتر از  10مت��ر از خطوط برق انجام ندهید .مگر
اینکه با اپراتور توزیع برق مشورت کرده و یا سیستم امن در محل قرار دهید:

 -پشته سازی گونی ها و یا جعبه های سیبزمینی و همچنین نصب کردن ساختارهای موقتی پلیاتیلنی

 کارهایی مثل بازکردن نردبان و یا لوله های آبیاری -سرازیرکردن تریلرها و یا لودرها
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 کارکردن در باالی کمباین ها و یا باالی سایر ماشین آالت -کار درختی

می توان خطرات انجام کار را با رعایت نکات زیر کاهش داد:

 -خطوط و مسیرهایی را که جهت انجام کارهای پرخطر ایمن هستند ،عالمتگذاری و مشخص کنید.

 -حداکث��ر ارتف��اع عملک��رد ماش��ین های��ی مانن��د کمباین ه��ا ،بازوهای تلس��کوپی باالب��ری ،و یا

برداشت کننده های علوفه با توجه به ولتاژ در نظر گرفته شود.

 جهت جلوگیری از بروز حادثه خطرناک ،آنتن هوایی رادیویی ماشین آالت را کوتاه کنید. -مواظب باشید به دکل ها آسیب نزنید.

 لوله های آبیاری را توس��ط دو نفر و به صورت افقی جا به جا کرده و هرگز لوله ها و س��ایر لوازم رانزدیک و یا زیر خطوط فشار قوی قرار ندهید.

 -حصارهای مفتولی را هرگز نزدیک و یا زیر خطوط جریان بنا نکنید.

 1-1-15در صورت تماس با خطوط فشار قوی چه باید کرد؟
 چنانچه قسمتی از وسیله نقلیه و یا بار با خطوط جریان تماس پیدا کرد ،از کابین راننده خارج نشویدو با اپراتور توزیع برق تماس بگیرید (الزم است شماره آن را در تلفن همراه خود نگه دارید).

 -بقیه افراد را از خود دور نگه دارید.

 -جهت جدایی از خطوط جریان هیچگونه تالش��ی نکنید ،تا اینکه به ش��ما اطمینان داده شود ،جریان

برق قطع شده و ایمن است.

 -این نکته را در نظر بگیرید که تماس با اپراتور توزیع برق ممکن است سبب قطعی موقتی برق شود،

در حالیکه اتصال مجدد آن به طور اتوماتیک و بدون هشدار صورت می گیرد.

 -چنانچ��ه در مورد حضور کابل ه��ای زیرزمینی در محل حفاری اطمینان نداری��د ،از اپراتور توزیع

شبکه بپرسید.

در رابطه با سیستم های الکتریکی باید از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

 -از اینکه کلید قطع اضطراری برق قابل دسترسی برای ماشین وجود دارد.

 کابل های برق به خوبی روکشدار بوده و با زمین در ارتباط می باشند. -المپ های برق دارای پوشش مناسبی می باشند.

 فیوزها و کلیدهای قطع و وصل جریان به خوبی عمل می کنند .همچنین فیوزها هرگر نباید از مس��یرحذف شود ،بیش از حد سیم پیچی شده باشدو یا با پوشش فلزی پیچیده شده باشد.
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 پریزهای برق که در محیط بیرون و در تماس با رطوبت و اتمس��فر قرار دارند و یا در مکانی هس��تندکه در آنجا از فواره های بخار و یا آب اس��تفاده می ش��ود ،دارای پوش��ش مناسب و محکمی هستند

و توس��ط یک سیس��تم حفاظتی زمین حفاظت می ش��وند .توصیه :هرگز از پریزهای خانگی در چنین
مکان هایی استفاده نکنید.

 -پوشش تجهیزات برقی به خوبی بسته نگه داشته شده و کلید آن در اختیار فرد مسئولی قرار دارد.

 کلیدهای اصلی قابل دس��ترس بوده و جای آن برای همگان مش��خص است .همچنین همه کارگراننحوه استفاده از آن را در شرایط اضطراری می دانند.

 س��یم های برق در کانال ها و یا مجراهایی قرار داده ش��ده اند تا از دس��ترس موش ها و خرگوش هادر امان باشند.

 -تجهیزات و کابل های برق به طور مرتب چک می شوند و تعمیر و اصالح آنها توسط فرد متخصصی

انجام می گیرد.

 2-15تجهیزات قابل حمل و نقل
وسایل الکترونیکی که در بیرون استفاده می شوند باید در ولتاژ پایین کار کنند و یا به وسیله ای متصل
شوند که در صورت هر گونه اشکالی به سرعت برق را قطع کند.

بررسی کنید آیا امکان پرهیز از به کارگیری وسایل برقی و امکان کاربرد تجهیزات پنوماتیک به جای

آنها وجود دارد .توجه داش��ته باشید در صورت به کارگیری تجهیزات پنوماتیک سر و صدای زیادی

ایجاد نشود.

در رابطه با کار با دستگاه های پرتابل ،موارد زیر را نظر بگیرید:

 -از دو شاخه ها و اتصاالتی استفاده کنید که به اندازه کافی محکم بوده و برای شرایط مرطوب و گرد

و غباری فعالیت های کشاورزی مناسب هستند.

 -مرتب سیم کشی و شرایط دستگاه های پرتابل را مورد بررسی قرار دهید.

 -وسایل و تجهیزات خراب و یا مشکوک را غیر قابل استفاده کرده و در محلی امن نگهداری کنید و

تا زمانیکه از تعمیر آنها توسط فرد متخصصی مطمئن نشدهاید ،آنها را به کار نگیرید.

 ش��خصی را مسئول وارسی مرتب سیس��تم های اتصال زمین قرار دهید تا آنها را مورد آزمایش قرارداده و از صحت آنها اطمینان حاصل کند.

 -قبل از درآوردن پریز دستگاه های پرتابل،آنها را خاموش کنید.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

56

 -قبل از تمیز کردن و یا تعمیر دستگاه ،آن را از پریز جدا کنید.

در دستگاه های جوشکاری ،تنها از کابل ها و رابط های روکشدار استفاده کنید. 3-15شوک الکتریکی
آگاه��ی از آنچه باید ب��ه هنگام برق گرفتگی انج��ام دهید ،از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .به یاد

داش��ته باش��ید که ابتدا منبع برق را قطع کنید .هرگز به ش��خص برق گرفته دست نزنید ،مگر به واسطه
وسایل عایق .احیای شخص برق گرفته نیاز به آموزش های خاصی دارد ،به همین منظور مطمئن شوید
کارگرانتان مهارت های ابتدایی کمک های اولیه را کسب نمودهاند.

 -16ایمنی کودکان و عموم

هر س��اله کودکان زیادی در اثر فعالیت های کشاورزی جان خود را از دست می دهند .مردم اغلب بر
ی است که
این باورند که کودکان کش��اورزان با خطرات موجود در مزرعه آشنایی دارند .این در حال 
تعداد زیادی از کودکانی که در مزارع جان خود را از دست داده اند ،از خانواده کشاورزان می باشند.

 1-16خطرات ناشی از ماشین آالت
کودکان زیر  13سال نباید سوار تراکتورها و ماشین های مورد استفاده در فعالیت های کشاورزی شوند.
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برای کودکان باالی  13س��ال نیز باید ش��رایط خاصی در نظر گرفته شود .به طور مثال کودکان باالی

 16سال نباید با وسایل زیر کار کنند:

 -یدککش و ماشین های مخصوص برداشت

 -تریلرها و ماشین های دارای حمل کننده و باربر و یا ماشین های مقسم بتن

 ماش��ین های برقی دارای مکانیزم های خرد کردن ،ش��کافتن و یا ماشین های برقی دارای عمگرهایدرگیر با خاک

 -اعمال کننده های مواد شیمیایی

 -تجهیزات جابهجایی مانند خودروی جرثقیل (لیفتراک) ،لودرها دارای غلتک

گذاش��تن کودکان زیر  13س��ال در کابین وسائط نقلیه کش��اورزی غیر ایمن است .آنها ممکن است

از درها و یا پنجره ها به پایین س��قوط کنند ،در کنترل ماش��ین توس��ط اپراتور مزاحمت ایجاد کرده و

سبب حواسپرتی اپراتور شوند ،یا در هنگام عدم حضور اپراتور ،اختالالتی را (برای مثال در ترمز و یا
هیدرولیک) ایجاد کنند .چنانچه ناچار به ترک ماشین در شرایطی هستید که امکان دسترسی عموم به

آن وجود دارد ،باید اطمینان حاصل ش��ود که ماش��ین در شرایط امنی رها شده ،در ماشین قفل و کلید
آن خارج ش��ده ،اجزای باالبر ماش��ین روی زمین قرار گرفته و ترمز به خوبی کش��یده شده و چرخ ها
کامالً بیحرکتند.

همچنی��ن باید مطمئن باش��ید ک��ه بازدیدکننده های مزرعه ،به مس��یر حرکت و محل پارک ماش��ین

آشنایی دارند.

 2-16خطرات ناشی از حیوانات
حیوان��ات می توانند به طرق مختلف س��بب ایجاد بیماری و خطر ش��وند .همچنین داروها و تجهیزات

دامپزش��کی می توانند سبب ایجاد بیماری شوند .از طرفی امکان انتقال بیماری از حیوانات به انسان نیز
وجود دارد .در این زمینه الزم است کودکان و عموم تحت کنترل های زیر قرار گیرند:

 -از ورود آنها به آغل ،حیاط و مکان هایی که حیوانات خطرناک حضور دارند ،جلوگیری شود.

 هیچگونه دسترس��ی به مواد ش��یمیایی و داروهای دامپزش��کی وجود نداشته باش��د .آنها را کام ًال از
دسترس دور نگه دارید.

 -بدون حضور ناظر و سرپرست دنبال حیوانات و ماکیان نروند.
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 3-16خطرات موجود در محیط کار

به یاد داشته باشید که مزرعه زمین بازی نیست .کودکان ذاتاً کنجکاو هستند و اغلب وارد مکان هایی

می شوند که به ظاهر خطرناک نیستند .اطمینان حاصل کنید که آنها از مناطق دارای پتانسیل خطر مانند
موارد ذکر شده در زیر به دور هستند.

 -انبار مواد شیمیایی

 -الگون ها (که به ظاهر ایمن هستند)

 -مخازن آب و آبشخور گوسفندان

 -انبار دانه و غالت

 -فعالیت های ماشین آالت و یا ساخت و ساز

جهت جلوگیری از دسترسی به این مکان ها می توان موارد زیر را به کار گرفت:

 حصار (مانند ش��بکه حصار فلزی خاردار) دارای ارتفاع حداقل  1/3متر و دارای در قفلدار مس��طحجهت جلوگیری از باالرفتن

 -توری (دارای حداکثر سوراخ  62میلیمتری)

 -حفاظی ثابت که به راحتی حرکت نکند.

اطمین��ان حاصل کنید ک��ه همه کارگران احتمال حضور کودکان در محی��ط کار را می دهند .آنها را

توجی��ه کنید ک��ه در صورت حضور کودکان بای��د کار را ترک کرده و ک��ودکان را به محیط امنی

بفرستند.

در محیط کار باید همه تجهیزات و بخش ها را ایمن نگه داشت:

 کودکان همواره عالقه به باالرفتن از دریچه ها و چرخ ها دارند .باید از عملکرد مناس��ب دریچه هاو عدم واژگونی آنها اطمینان حاصل کرد .همچنین باید چرخ های پنچر و خراب و دریچه های بدون
استفاده را در جای امنی نگهداری کرد.

 پشته کاه و کلش مکان مناسبی برای کمینگاه بچه ها به نظر می رسند .اما امکان آتش سوزی و خطرمرگ برای کسانی که در باال و یا زیر آنها هستند ،وجود دارد .باید نردبان ها را در جای مناسبی مخفی

کرد تا امکان دسترس��ی کودکان به آنها وجود نداش��ته باش��د .مطمئن شوید کودکان زیر پشته مخفی
نشده اند .همچنین باید کبریت را در مکان امنی نگه دارید.

 انگی��زه زی��ادی برای کودکان ب��رای بازی در انبار غله وجود دارد .مطمئن ش��وید امکان دس��تیابیکودکان به انبار غله وجود ندارد.
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بیماری های بس��یاری برای افرادی که وارد مزرعه شما می ش��وند وجود دارد که از طریق حیوانات و

مدفوع آنها س��رایت می کند .کودکان و بزرگس��االن اغلب در معرض چنین بیماری هایی قرار دارند

که ش��امل عفونت از میکرواورگانیس��م هایی مانن��د کریپتوس پوریدی��وم  ،1کمپیلوباکتر E-coli ،2
 O157،O26و سالمونال  3می باشند .در صورت ورود عموم به مزرعهتان به نکات زیر توجه کنید:

 -آیا بازدیدکنندگان اجازه تماس مستقیم با حیوانات را دارند؟ در اینصورت آنها را از خطرات ناشی

از تماس آشنا کرده و مکانی که می توانند از امکانات شستشو استفاده کنند را به آنها نشان دهید.

 امکانات شستشو باید تکافوی نیاز بازدیدکنندگانی که در یک زمان نیاز به استفاده از آنها را دارند،دهد و مجهز به آب (ترجیحاً گرم) و صابون و حوله تمیز باشد.
 استفاده از ژل ها و پاک کننده های الکلی می تواند مفید باشد ولی هرگز جایگزین شستشوی دستنخواهند بود.

 اگر در مزرعه مواد غذایی به بازدیدکنندگان فروخته می شود ،اینکار را پس از تماس بازدیدکنندگانبا حیوانات و شستشوی دستشان انجام دهید.

 در مکان هایی که حیوانات در تماس می باشند ،اجازه خوردن خوراکی ندهید.cryptosporidium
campylobacter
3
salmonella
1
2
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 -17حمل و نقل چارپایان

همواره خطراتی مانند لگد زدن ،ش��اخ زدن و تنه زدن از س��وی چارپا ش��ما را تهدید می کند .مشاغل

خاصی مانند دامپزشک ها بیشتر در معرض خطر قرار دارند .انتقال چارپایان بدون لجام و یا با تجهیزات

موقت��ی خطرات زیادی را به هم��راه دارد .جهت کاهش دادن خطر زخمی ش��دن کارگر و یا بازدید
کننده (مانند دامپزشک) بهتر است به نکات زیر توجه کنید:

 -استفاده از امکانات مناسب جابهجایی چارپا

 -استفاده از لجام و یا طوقه مناسب برای حیوان

 -استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص

 -وضع قوانین خاص امنیتی برای حیوانات وحشی

رسیدگی به حیوانات

همه فعالیت ها باید طوری انجام شود که از آسیبهای فیزیکی به حیوانات جلوگیری شود.

محوطه نگهداری گوس��فندان بايد به خوبی طراحی شود .چکمه های ایمن پوشیده شود ،هنگام رفتن

به محوطه گوس��فندان ،ممکن است گوس��فندان روی پای فرد بایستند یا کفش را در دهان بگيرند که

ممکن است سبب کبود شدگی شود.
باال بردن گوسفند

از بلند کردن گوس��فند ،اجتناب کنيد چرا که ممکن اس��ت آسیبهای زیادی ایجاد شود .از جمله این
آسیب ها ،خم شدن زانوها و فشار به ماهيچه ها است.
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بلند کردن گوساله

 -در مقابل گوساله به حالت چمباتمه بنشینید

 -یک دست را در قسمت جلو گوساله و دست دیگر را دور پای گوساله حلقه بزنید

 -همانطور که بلند می شوید و پای خود را راست می کنید گوساله را از روی زمین بلند کنید

حمل و نقل گوساله

برای حمل و نقل گوس��اله در مس��افت های کوتاه ،می توان به همان طریق بلند کردن آن عمل کرد.

برای مسافت های طوالنی تر ،بهتر است که آنها را با استفاده از یک صندوق باربری یا وسیله ای شبیه

آن حمل کرد.

 1-17آماده کردن احشام برای کشتارگاه
 -از مراتع دارای زهکشی مناسب استفاده کرده و از مناطق آبشخور و مراتع گل آلود استفاده نکنید.

 -حیوان را چند روز پیش از ذبح در مکان تمیزی نگهداری کنید.

 -چند روز قبل از ذبح خوراک دام را تغییر داده و از خوراک هایی که سبب سستی و کرخی حیوان

شود (مانند علوفه بهاره و یا براسیکا) پرهیز کنید.
 عملیات زراعی را به درستی انجام دهید مث ًال تناوب کشت را به کار برده و از آفت کش های مناسب
استفاده کنید تا از اسهال دام جلوگیری شود.

 -18اره برقی و کارهای درختی
بسیاری از کش��اورزان دارای اره برقی هستند که از آن
برای بریدن هیزم ،سرشاخهزنی پرچین ها ،هرس کردن

بیش��ه و یا بریدن چوب های جنگلی اس��تفاده می کنند.

برخی از کشاورزان نیز دارای وظایف جنگلداری بوده
و از ماش��ین های پیچیدهتری اس��تفاده می کنند .کار با
درخت��ان خطرناک بوده و جوان��ب احتیاط باید به طور
کامل رعایت ش��ود .جه��ت کار کردن ب��ا اره برقی بر
درختان باید موارد زیر را کنترل کرد:
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 -کابل های فش��ار قوی به فاصله  2برابر طول درختی که قرار اس��ت قطع ش��ود ،قرار گرفته باش��ند.

همچنین حداقل  10متر از بقیه درختانی که بر روی آنها کار می شود ،فاصله داشته باشند.
 -چنانچه به قطع برق نیاز است ،با اپراتور توزیع برق محلی هماهنگ گردد.

 برآوردی از محل جاده ها ،پیاده روها و یا دسترس��ی عموم داش��ته باشید و در صورت لزوم مسیر رامسدود کرده و یا از عالئم خطر استفاده کنید.

 جهت وس��مت س��قوط درخت را به درس��تی تخمین بزنید که بتوانید مس��یر فرارتان را به درس��تیانتخاب کنید.

 -مطمئن شوید که هیچ کس در فاصله دو برابری طول درخت قرار نگرفته باشد.

 از کارک��ردن به تنهایی ب��ا اره برقی بپرهیزید .در غیر اینصورت ،ب��ه تدابیری برای زدن زنگ خطر(مانند استفاده از تلفن همراه) در صورت ایجاد مشکل بیندیشید.

 1-18اره های برقی
به منظور کار کردن بی خطر با اره برقی ،الزم اس��ت از آن به خوبی نگهداری کرده و آن را در جای
مناسبی قرار دهید .برای ایمنی کار از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

 -کلید روشن/خاموش واضح و مشخص عالمتگذاری شده است.

 -محافظ های دست پشت و جلوی اره و همچنین صفحه محافظ کناری آن به خوبی سوار شدهاند و

در موقعیت مناس��بی قرار گرفته اند .همچنین زنجیر ،غالف ،دنده و قفل زنجیر س��الم بوده و به درستی
کار می کنند.

 -زنجیری با حداقل پس زدن (لگد زدن) مورد استفاده قرار گرفته است.

 -زنجیر به خوبی تیز ،کشیده و روغن کاری شده است.

 ترمز زنجیر به خوبی تنظیم شده و به درستی کار می کند. -صدا خفه کن و ضد لرزش آن به درستی کار می کند.

 2-18اره های مدور
در رابطه با اره های مدور نیز توجه به نکات زیر الزامی است:

 -همواره از گیره مخصوص الوار و دسته مخصوص هل دادن چوب استفاده کنید (شکل .)4
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شکل :4کاربرد دسته مخصوص هل دادن چوب به هنگام استفاده از اره مدور
 مطمئن شوید همه حفاظ های اره در جای خود قرار دارند. مرتب��اً تیغ��ه را برای ترک خوردگی و یا عدم وجود دندانه وارس��ی کنید .هرگز از تیغه های با عدموجود دندانه ،تیغه ترک خورده یا لحیم و جوش خورده استفاده نکنید.

 -مطمئن شوید که تیغه با سرعت درستی حرکت کرده و همچنان تیز است.

 -مطمئن ش��وید که میز اره در ارتفاع درس��تی قرار دارد و به خوبی مهار ش��ده و در مقابل آب و هوا

محافظت می شود .همچنین نیروی برق در موقع لزوم قطع می شود.
 -مطمئن شوید که اره مدور به خوبی نگهداری می شود.

 چنانچه زمان متوقف ش��دن تیغه پس از خاموش کردن اره بیش از  10ثانیه اس��ت ،از وجود سیس��تمترمز در اره مطمئن شوید.

 3-18ماشین آالت دیگر
 -تراکتورهای استاندارد مزرعه برای انجام عملیات جنگل داری مناسب نمی باشند .مگر اینکه تغییرات

اساس��ی در آن ایجاد ش��ده ،در برابر تجهیزات آسیب پذیر محافظت به عمل آمده و پایداری و قدرت
بکسل کردن آن افزایش داده شود.

 در هنگام اس��تفاده از ش��کاف دهنده کنده درخت و قبل از ش��روع عملیات ،ال��وار را به خوبی درموقعیت خود محکم کنید .در حین شکافزنی ،هرگز از دست و یا پا در نگهداشتن الوار استفاده نکنید.
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 -باالبرهای الوار برای افراد نزدیک آن خطرات زیادی دارند .اپراتور ماش��ین باید دید مناس��بی نسبت

به محیط کار داش��ته باشد و در هنگام بارگیری هیچکس نباید به ناحیه خطر (محدوده دو برابر بازوی
متحرک) نزدیک شود .همچنین از خطوط جریان فشار قوی دوری کنید.

 4-18اپراتور اره برقی
هرگز از یک اره برقی بدون مجهز بودن به وس��ایل ایمنی و محافظتی ش��خصی استفاده نکنید .امکان
کنترل خطرات ناش��ی از این وس��یله از راه دیگری امکانپذیر نیس��ت .باید به وس��ایل و تجهیزات زیر

مجهز باشید:

 -کاله ایمنی

 -محافظ شنوایی

 -محافظ چشم

 -دس��تکش :نوع دستکش بس��تگی به خطرات ناشی از دستگاه دارد .به یاد داش��ته باشید با استفاده از

دستکش باید از قطع شدن دست با اره برقی و خطرات ناشی از خار و شرایط گرم وسرد محافظت کرد.
 -چکمه و پوتین مخصوص

همچنین الزم اس��ت اپراتور به خوبی آموزش دیده باش��د و بتواند شرایط خطرناک در حین کار را به

خوب��ی مدیریت کند .همچنین باید مدیریت الزم جهت انتق��ال و حمل و نقل در صورت بروز حادثه
انجام شود .برنامه ریزی الزم جهت کمک های اولیه نیز باید در محل انجام کار صورت گرفته باشد.
 5-18کار بر روی بلندی
هن��گام کار ب��ر روی ارتفاعات مانند هرس کردن ش��اخه های آویزان ک��ه می توانند مزاحم کارهای
مزرعه شوند ،باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 -هرگز جهت دسترس��ی به ش��اخه هایی که قرار است جدا ش��وند ،از نردبان ،بیل مکانیکی و یا سایر

ماشین آالت استفاده نکنید.

 -همواره از سکوی مناسبی که به این منظور ساخته شده است ،استفاده کنید.

 -مطمئن شوید که اپراتور ،آموزش الزم را برای کار بر روی سکو و استفاده از اره برقی در آن شرایط

دیده است.

 -هرگ��ز از اره برقی در ش��رایطی که روی درخت ایس��تاده اید اس��تفاده نکنید .مگ��ر اینکه به خوبی
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آموزش دیده باش��ید .این کار نیازمند مهارت خاصی اس��ت و باید پیمانکار متخصص درختکاری به
کار گرفته شود.

 -هرگز بر روی نردبان از اره برقی اس��تفاده نکنید .زیرا در هنگام کار با اره برقی باید هر دو دس��ت را

به کار گرفت ،در حالیکه به یک دست جهت نگهداشتن نردبان نیاز است .از نردبان تنها می توان برای

دسترسی به باالی درخت استفاده کرد.

 -19آفتکش ها و داروهای دامپزشکی

 1-19آفتکش ها

آفتکش ها دس��ته بزرگی از محصوالت ش��امل قارچ کش ها ،علف کش ها ،حش��ره کش ها ،تنظیم
کننده های رش��د ،س��م جوندگان و جلوگیری کننده های فساد چوب می باشند .همه آفتکش ها باید

در ظروف اصلی و با برچسبش��ان نگهداری ش��وند .هرگز آفتکش ها را در بطری های نوش��یدنی و یا
ظروفی امثال آن نریزید.

باید مدیریت مناسبی در نگهداری آفتکش ها داشته باشید .موجودی انبار را همواره به روز نگه داشته

و یک نسخه از آن را برای شرایط اضطراری در دسترس داشته باشید .قبل از خروج آفتکش ها از انبار،
مرتب ظروف آنها را از نظر عدم وجود نش��تی کنترل کنید .محتوی ظروف دارای نش��تی را به ظرف

س��المی منتقل کنید .هرگز انبار را به حالت باز رها نکنید .همچنین به هنگام تحویل بار ،مطمئن شوید
که بار به درستی و در شرایط ایمنی در انبار قرار می گیرد.
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هرگز آفتکش ها را در کابین راننده تراکتور و یا سایر وسایل نقلیه حمل نکنید .بلکه از یکی از موارد
زیر استفاده کنید:

 -یک وسیله نقلیه دارای تیغه بین کابین راننده و بخش بار

 -از ظروف ضد تراوش و ایمن مخصوص مواد شیمیایی

 -کمد ایمن تعبیه شده در قسمت خارجی وسیله نقلیه و یا بر روی تریلر

 1-1-19استفاده صحیح از آفتکش ها

تصمیم کاربرد آفتکش ها و چگونگی کاربرد آنها نباید سرس��ری باش��د ،بلکه باید با آنالیز خطر و با

برنامهریزی انجام ش��ود .در بعضی مواقع نیاز به متخصصی است که تصمیم درست در رابطه با کاربرد

آفتکش گرفته شود.

استفاده نادرست و نامناسب آفتکش ها ممکن است مردم و همچنین محیط زیست را در معرض خطر
قرار دهد .محیط آبی به آلودگی آفتکش ها بسیار حساس می باشد .در رابطه با کاربرد آفتکش ها باید
برنامه درس��ت و بادقتی در نظر گرفته شود و همچنین مطمئن شوید که پیش از کاربرد ،کنترل مناسبی

در محل اعمال شود .در این مورد نکات زیر قابل توجه می باشد:
 -از خریداری سمومی که ظروف آنها خراب است ،بپرهیزید.

 -همواره دس��تورالعمل موجود در بروش��ور آفتکش ها را به دقت خوانده و مطمئن شوید که آن را به

درس��تی فهمیده اید .نقص در پیروی از دس��تورالعمل ممکن است منجر به خسارت شده و پیگرد را به
همراه داشته باشد.

 -افراد زیر  18س��ال ،زنان ،س��الخوردگان و افرادی که دارای س��ابقه بیماری کلیوی ،کبدی و قلبی

هس��تند ،مجاز به کار با س��موم نمی باش��ند .در صورت ابتال به بیماری (حتی سرماخوردگی) نیز نباید
اقدام به سمپاشی کرد.

 -مطمئن شوید که به هنگام کاربرد آفتکش ها ،از حفاظ های ایمنی شخصی استفاده می شود.

 از اس��پری کردن تنها زمانی اس��تفاده کنید که ش��رایط آب و هوایی و میزان باد مناس��ب باش��د .درروزهای گرم و طوفانی از اسپری کردن آفت کش ها بپرهیزید.

 -هنگام کاربرد آفتکش ها ،از خوردن ،آشامیدن و سیگار کشیدن پرهیز کنید.

 هنگام کار با آفتکش ها از تماس دست ها با چشم و دهانتان پرهیز کنید. هنگام خالیکردن سموم پودری شکل کام ًال دقت نموده و دور از باد بایستید.

 -پیش از استراحت کردن ،خوردن ،آشامیدن و یا توالت رفتن ،دست ها را به خوبی بشویید.
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 از تجهیزات خراب و مشکل دار برای کاربرد آفتکش ها استفاده نکنید .همه تجهیزات باید به خوبینگهداری ش��وند تا از تراوش جلوگیری ش��ود .همچنین تجهیزات باید به خوبی واس��نجی شوند تا از

صحت آنها اطمینان حاصل شود.

 -مخزن اسپری ها را بیش از حد پر نکرده و قبل از استفاده از بسته بودن در آن مطمئن شوید.

 -هرگز با دهان به دهانه سمپاش فوت نکنید بلکه با آب و یا ساقع علفی آن را تمیز نمایید.

 -در حضور کودکان بدون پوشش محافظتی ،از اسپری کردن آفت کش ها بپرهیزید.

 -در هنگام اسپری کردن آفتکش ها ،لباس حفاظتی مناسبی به تن کنید.

 -صبح زود بهترین زمان برای اسپری کردن آفتکش ها می باشد.

 پس از کاربرد ،به خوبی داخل و خارج همه تجهیزات را تمیز کنید .آفتکش های باقیمانده و بدوناستفاده را به انبار برگردانید.

 -از راه رفتن بر روی زمینی که آفتکش به کار رفته است جلوگیری کنید.

 -فهرستی از آفتکش های به کار گرفته شده تهیه کنید.

 از نگه��داری آفتک��ش ها و یا ظروف خال��ی آنها در کنار م��واد غذایی و آش��امیدنی (حتی برایحیوانات) جلوگیری کنید.
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 2-1-19معدوم کردن ظروف خالی آفتکش ها
به منظور معدوم کردن ظروف خالی آفتکش ها و سموم ،راه های زیر پیشنهاد می شود:

 -مدفون کردن ظروف در عمق  1/5متری زمین و در مکانی که غیر قابل نفوذ و دور از مسیر رودخانه

باشد.

 س��وزاندن ظروف به جز ظروف علفکش ها (به دلیل احتمال آسیب محصوالت کشاورزی ناشی ازدود حاصل از سوزاندن ظروف) .ظروف قابل اشتعال باید ابتدا شسته و پس از سوراخشدن ،سوزانده

شوند.

 مواد فاس��د و دورریختنی باید در محوطه ای که به خوبی قابل تهویه باش��د ،دور از دس��ترس افراد،حیوانات و به دور از آب جاری و محصوالت کشاورزی سوزانده و یا مدفون شوند.

 ظروف بش��کهای و پالس��تیکی را بعد از شستن ،سوراخ کرده و س��پس دفن نمایید( .هرگز ظروفاسپری را سوراخ نکنید)

 -ظروف از جنس مقوا سوزانده شوند.

به خاطر داشته باشید:

 -سوزاندن باید در محلی دور از آب جاری و محصوالت کشاورزی انجام شود.

 -هرگز در مقابل دود موادی که می سوزانید قرار نگیرید و کودکان را نیز دور نگه دارید.

 -ظروف حاوی آفتکش ها نباید در آب رودخانه ،نهر و یا برکه ها شسته شوند.

 -آب مورد شس��ت و ش��و باید در گودالی دور از آب جاری ،چاه ،راهآب و محصوالت کشاورزی

خالی شود.

 2-19داروهای دامپزشکی حوضچه گندزدایی
هنگام توزیع دارو برای چارپایان باید کنترل و اندازهگیری مناسب و مؤثری انجام شود تا حداقل خطر
برای سالمت انسان وجود داشته باشد .به طور مثال:

 داروهای با خطرات کمتر بکار گرفته ش��وند .مث ًال به جای استفاده از واکسن های روغنی بهتر است
از واکس��ن های آبی استفاده شود .زیرا چنانچه به طور تصادفی به خودتان تزریق کنید ،خطر کمتری
شما را تهدید می کند.

 از سیس��تم های با ایمنی بیش��تر استفاده کنید .به طور مثال اس��تفاده از محصول قابل تزریق نسبت بهغوطه وری ناگهانی برای گوسفند ،ایمن تر است.

 کنترل های مهندس��ی مناس��بی را اعمال کنید .مث ًال تجهیزات حوضچه های گندزدایی را به درستی
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طراحی کنید .به طور مثال با کاربرد پرده جلوگیری کننده از ترشحات در اطراف حوضچه گندزدایی،
آلودگی ناشی از ترشحات کاهش می یابد.

 تجهیزاتی را در نظر بگیرید که با اس��تفاده از آنها مطمئن ش��وید که حیوانات به خوبی مهار شده اند.این کار سبب می شود که تزریق و درمان آسانتر انجام شود.

 از تجهیزات دارای حفاظ س��وزن و وس��ایل ضد عفونی کننده استفاده کنید که خطرات جراحت وعفونت ناشی از سوزن آلوده را از بین ببرید.

 مطمئن ش��وید که اپراتور دارای تخصص و مهارت کافی اس��ت .کار کردن با داروهای دامپزشکیتنها باید توسط افراد آموزش دیده و متخصص که مجوز انجام این کار را دارند ،انجام شود.

 باقیمانده داروهای غلیظ و یا رقیق شده را به دقت دور بریزید .دفع نامناسب حوضچه های گندزداییگوسفندان خطر آلودگی زندگی آبزیان را به همراه دارد.

 -سرنگ ها و سوزن ها را در سطل مخصوصی دور بریزید.

 دس��تورالعمل و بروش��ور روی داروها (بخصوص در رابطه با استفاده از وسایل ایمنی شخصی) را بهخوبی مطالعه و اجرا کنید.

 ترش��حات پاش��یده شده به لباس و پوستتان را س��ریع پاک کرده و قبل از خوردن ،نوشیدن و سیگارکشیدن به خوبی بشویید.

 -هر گونه نمونه مشکوک به مسمومیت و یا هر گونه اثر عکس دارو را به سرعت گزارش دهید.

 3-19عالئم آلودگی در اثر مواد شیمیایی
اثرات قرار گرفتن در معرض مواد ش��یمیایی می تواند حاد (کوت��اه مدت) و یا مزمن (طوالنی مدت)

باش��د .الزم است که عالئم اختالل ناش��ی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی شناخته شود .عالج
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س��ریع ،می تواند خطر جدی را به مالیم تغییر دهد .برخی از عالئم کلی به گونه ای اس��ت که ممکن
است با آنفوالنزا و سرماخوردگی اشتباه شود .این عالئم شامل موارد زیر است:

 سر درد ،خستگی ،حالت تهوع و درد شکم -عطش ،حالت عصبی ،اسهال و بدخلقی

 -کم اشتهایی و وزن کم کردن ،سر گیجه و ضعف

 -انقباض مردمک چشم ،تار شدن دید و سوزش چشم ،پوست ،دماغ و گلو

اثرات مسموم شدن به سرعت بروز نمی کند .عالئم مسمومیت حاد بعد از  30تا  60دقیقه ظاهر شده و

در عرض  2تا  8ساعت به حداکثر خود می رسد .چنانچه ماده سمی از طریق پوست جذب شده باشد،

بین  12تا  24ساعت طول می کشد .مسمومیت شدید می تواند همراه با موارد زیر باشد:
 -سخت نفس کشیدن

 -تب و از دست دادن اراده

 -انقباض ماهیچه ،تشنج و بیهوشی

 -20آبیاری با پساب

ب��ا توجه به افزایش جمعیت و کمبود آب ،کاربرد پس��اب در کش��اورزی در حال افزایش اس��ت .اما
کاربرد کنترل نشده پساب می تواند خطراتی را برای سالمتی مصرف کنندگان ،فروشنده محصوالت،

کش��اورزان و خانواده آنها و کس��انی که در نزدیکی مزرعه تحت آبیاری پس��اب می باشند ،به همراه
داش��ته باشد .در این میان کارگران مزارع در معرض بیش��ترین خطر از جانب عفونت های انگلی قرار
دارند .به هنگام کاربرد پساب در آبیاری مزارع توجه به نکات زیر الزامی است:

 -به هنگام آبیاری مزارع با پس��اب باید تمهیداتی به کار برده ش��ود تا از کاربرد پس��اب به عنوان آب

آشامیدنی توسط کارگران ،عموم و یا حیوانات جلوگیری شود.

 -تمامی کانال ها و لوله های انتقال پساب باید به طور مشخص عالمت گذاری شده باشند.

 -باید خروجی کانال ها و یا لوله ها به گونه ای طراحی ش��ده باش��د که از کاربرد پساب به عنوان آب

آشامیدنی جلوگیری شود.

 با کاربرد روش آبیاری مناسب می توان قرار گرفتن در معرض آالینده ها و خطر ابتال به عفونت هایانگلی را به حداقل رساند .در روش آبیاری بارانی ،به دلیل ایجاد ذرات ریز آب و پخش شدن آنها در

هوا ،خطر پراکندهش��دن آلودگی بر روی س��طح گیاه و اطراف مزرعه بسیار زیاد است به همین دلیل
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به هنگام استفاده از پساب در آبیاری بارانی ،باید حریمی (حدود  50تا  100متر از خانه ها و جاده ها)
در اطراف مزرعه در نظر گرفت.

در آبیاری غرقابی و یا ش��یاری ،کش��اورزان و خان��واده آنها در معرض خطر بیش��تری قرار دارند ،به

خص��وص زمانیکه کش��اورزان لباس محافظ بر تن نکرده باش��ند .در آبیاری قطره��ای کمترین خطر
سالمتی کشاورزان را تهدید می کند ،زیرا پساب پای گیاه تحویل داده می شود.

 کش��اورزان و حامالن محصوالت ،باید از تجهیزات حفاظتی شخصی استفاده کنند (مث ًال کشاورزان
کفش مناسب به پا کنند و حامالن محصوالت دستکش بپوشند).

 -ب��ه منظور به حداقل رس��اندن خطر آلودگی ،به کش��اورزان ،حامالن محصوالت ،فروش��ندگان و

مصرف کنندگان آموزش های الزم ارائه شود.

 الزم است دست ها به طور مرتب با صابون شسته شود .عمل ساده شستشوی دست با صابون می تواندانتقال بیماری اسهال را بیش از  33درصد کاهش دهد.

 برای کشاورزان باید آب سالم و بهداشتی فراهم باشد ،تا از تماس و مصرف پساب خودداری کنند. -به منظور شستشوی محصول ،آب سالم و بهداشتی در فروشگاه ها فراهم باشد.

 -مصرف کنندگان می توانند با پخت سبزیجات ،شیر و گوشت و با رعایت اصولی و درست بهداشت،

از سالمتی خود مراقبت کنند.
 معموالً واکسیناس��یون در مقابل عفونت های کرمی و بیماری های اسهالی برای کارگران و خانوادهآنها به عنوان راهکار مناس��ب در تأمین سالمتی آنها در نظر گرفته نمی شود .ولی برای گروه هایی که
در معرض پس��اب قرار دارند و یا افراد حساس (مانند توریس��ت ها) بهتر است واکسیناسیون در مقابل
حصبه و هپاتیت صورت گیرد.

 -21عوامل ارگونومیکی ناشی از کار در کشاورزی

بر اس��اس تحقیقات انجام شده ،بر خالف گس��ترش فزاینده فرایندهای مکانیزه و خودکار ،اختالالت

اس��کلتی -عضالنی ناش��ی از کار هنوز عمده ترین عامل از دس��ترفتن زم��ان کار ،افزایش هزینه ها و

آس��یب های منابع انسانی نیروی کار محسوب ش��ده و یکی از بزرگترین مشکالت بهداشت حرفه ای
در کش��ورهای صنعتی و از جمله مهمترین مس��ائلی است که ارگونومیس��ت ها در سراسر جهان با آن

روبرو هستند .از عوامل ارگونومیکی ناشی از فعالیت های کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -خمیده کار کردن
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درو با دست به گونه ای است که کشاورز باید به حالت خمیده از ناحیه کمر کارکند .در این صورت

به علت فش��ار به مهره های کمری به خصوص مهره پنجم کمری و عضالت ران ،پاها ،عضالت پشت
و ش��انه و سر ،کارگران دچار خستگی عضالنی ش��دید و کمر درد و در نهایت آرتروز مفاصل زانو،

مهره های کمری و دیس��ک می گردند .جهت جلوگیری از این عوارض بهترین روش آن است که از

درو با دست خودداری کرده و از ماشین آالت کشاورزی مانند کمباین استفاده شود.
 -فعالیت عضالنی شدید و طوالنی بودن ساعات کار

کار کشاورزانی که با دست کار می کنند به گونه ای است که فعالیت عضالنی شدید به همراه دارد .از

طرفی کشاورزان ساعات کار مشخصی نداشته و از طلوع آفتاب تا غروب کار می کنند .به همین دلیل
فعالیت کش��اورزی ،فرسودگی بدن ،خستگی مفرط عضالت ،دردهای عضالنی و الغری عضالت را
به همراه دارد .جهت جلوگیری از این عوارض کارگران نباید روزانه بیش از  8س��اعت کار کنند و تا

جاییکه ممکن است کارهای خود را توسط وسایل مکانیکی کشاورزی انجام دهند.
 -شرایط نامطلوب و نامساعد محیطی

شرایط نامطلوب و نامساعد محیطی از عوامل زیان آور ارگونومیکی است که کشاورز با آنها دست و
پنجه نرم می کند .از جمله این عوامل می توان شرایط حرارتی ،نور آفتاب ،مصرف غذاهای کم انرژی

و کم پروتئین ،گرد و غبار و عدم استراحت کافی را نام برد.
 1-21حمل و نقل دستی

حمل و نقل دس��تی شامل بلند کردن ،جابه جاکردن ،پایین گذاشتن ،هل دادن ،کشیدن ،حرکت دادن

بار با دست و یا با استفاده از نیروی بدنی می باشد .تنها وزن بار نیست که می تواند باعث ایجاد جراحت
ش��ود ،بلکه اندازه ،شکل ،طرز گرفتن وسیله ،طرز جابه جا کردن بار ،جاییکه باید بار را منتقل کنید و

تعداد دفعاتی که مجبور به جابه جایی آن هستید ،می تواند به شما صدمه بزند .کشاورزان به دلیل عدم

آگاهی ،روش حمل بار غلط را به کار برده و استاندارد حمل بار را رعایت نمی کنند .افزایش وزن بار
و همچنین روش غلط حمل بار باعث می ش��ود که فش��ار بیش از حد به مهره های کمری و مهره های
گردن وارد شده و ایجاد ناراحتی های ستون فقرات ،کمر درد ،آرتروز و مهره های کمری و گردن و

شانه ،رگ به رگشدن مهره ها و دیسک حاصل گردد.

بس��یاری از کارگران به دلیل روش های غلط انجام کارهای دس��تی ،صرف نیروی بیش از حد ،وضع
اندام��ی نامتناس��ب و یا برنامه ریزی نادرس��ت انجام کارها ،از انواع مختل��ف اختالالت عضالنی رنج
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می برند .این اختالالت ش��امل :پیچ خوردن و رگ به رگ ش��دن ،درد کمر ،سیاتیک ،ورم مفاصل و
یا تورم دس��ت ،اختالالت دست ،مچ ،ساعد ،بازو و ش��انه و قسمت های باالی دست و یا پا می باشد.

کارگران ممکن اس��ت این جراحات را ب��ه طور کامل معالجه نکنند ،ک��ه در اینصورت نیروی انجام
کار در آین��ده را از دس��ت می دهن��د .بنابراین باید در انجام حمل و نقل های دس��تی ش��رح و طرح

وظایف داشته باشید.

 2-21آیا می توانید از انجام حمل و نقل دستی صرفنظر کنید؟
در نظر بگیرید که آیا ش��ما مجبور به جابه جا کردن بار با دست هستید ،یا اینکه امکان صرفنظر کردن

انجام کار با دست وجود دارد .به طور مثال:

 برای جابه جایی یک گونی بزرگ و یا کودهایی که در کیس��ه های بس��یار بزرگ هستند ،می تواناز ماشین استفاده کرد.

 -به جای غذادادن دستی ،می توان سیستمی را متشکل از ظروف و لوله های توزیع کننده به این منظور

طراحی کرد.

 -به جای پر کردن ،حمل کردن و س��رازیرکردن کیس��ه ها و گونی های کوچک غذا ،از سیستم های

مکانیکی استفاده شود.

 3-21ارزیابی خطرات
اگر ش��ما ناگزیر به انجام حمل و نقل دس��تی هستید ،بهتر اس��ت خطرات ناشی از انجام کار را بررسی
کنید .چنانچه میزان بار کمتر از  25کیلوگرم بوده و به آسانی قابل حمل است و از طرفی شرایط انجام
کار مس��اعد است ،الزم به بررسی جزئیات انجام کار نیست .ولی برای بارهای بیش از  25کیلوگرم و

بارهایی که به دلیل اندازه و یا شکل ش��ان به س��ختی جابه جا می شوند ،یا برای جابه جایی در فواصل
طوالنی نیاز به چندین بار پایین و باال گذاش��تن می باش��د ،همچنین برای بارهایی که نیاز به باالبردن بر
روی شانه ها دارند ،نیاز به دقت و توجه خاص بر روی خطرات انجام کار می باشد.
 4-21کاهش دادن خطر جراحت
می توان با رعایت نکاتی مانند آنچه در ادامه ارائه ش��ده اس��ت ،خطر ناش��ی از انجام حمل و نقل های
دستی را کاهش داد:

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

74

 -استفاده از ماشین آالت کمکی و یا باالبرهای کمکی مانند واگن باالبر چنگالی ،واگن گونی ،چرخ

دستی برای گونی ها ،جرثقیل کارگاهی ،تکیه گاه غلطکی و غیره .استفاده از این وسایل سبب کاهش
دادن نیروی به کار گرفته و کم کردن خطر جراحت می شود .احتماالً کارگران نیازمند آموزش هایی
در استفاده از این وسایل می باشند.

 تغیی��ر ب��ار به ان��دازه های کوچکت��ر و وزن کمت��ر .مث ًال اس��تفاده از کیس��ه ه��ای دارای وزن 25

کیلوگرم و یا کمتر

 -کاهش دادن مسیر حمل دستی بار را از طریق استفاده از ماشین آالت

 -پوشاندن ظروف نوک تیز توسط الیه محافظ

 برای ظروف حاوی مایعات ،استفاده از ظروف کوچکی که به راحتی پر شده و به این ترتیب امکانحرکت و پاشش آن به اطراف وجود نداشته باشد.

 -به کارگران اجازه دهید در هنگام حمل بار ،منطبق با سرعت حرکت عادی خود ،گام بردارند.

 -توقف گاه ها و استراحتگاه های مناسبی جهت استراحت در نظر بگیرید.

 -مطمئن ش��وید کف زمین و مسیر حمل بار مسطح و بدون حضور مانع بوده و لغزنده نباشد .همچنین

فضای کافی برای حمل بار وجود داشته باشد.

 کارگرها باید در محیط گرمی کار کنند ولی نباید چنان گرم باش��د که خطر اس��ترس و عصبانیتناشی از گرما را در آنها ایجاد کند.

 چنانچه امکان جابهجایی بارهای س��نگین ،بزرگ و بد بار توس��ط ماش��ین وجود ندارد ،باید برایکمک و کار گروهی برنامه ریزی کنید:

-برای انجام کار بحث و طرح ریزی کنید و چندین نفر را برای انجام کار جمع کنید.

-یک نفر را جهت ارائه راهنمایی های واضح و بدور از عجله و خشم مسئول قرار دهید.

-در جاییکه الزم است وسایل حفاظ و ایمنی شخصی برای دست و پای کارکنان فراهم کنید.

اگر کارگران از درد ،بیحس��ی و یا سوزش دس��ت ،خارش و یا تیر کشیدن باالی بازو و یا دچار تورم
مفاصل هستند ،از انجام کارهای وابسته به اعضای بدن رنج می برند .کارهای خاصی که منجر به ایجاد

چنین عالئمی اس��ت ش��امل کار کردن در خط جداس��ازی محصول ،و یا بر روی میزهای بازرسی یا
فرآوری ماکیان می باشند .جهت کاهش دادن این خطرات ،تدابیر زیر را در نظر بگیرید:
 -محیط کار را تغییر داده و میز و صندلی قابل تنظیم با ارتفاع مناسب تهیه کنید:

-کارهای ظریف و دقیق 10 :تا  20سانتیمتر باالی ارتفاع آرنج
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کارهایی که احتیاج به حمایت دست دارند 5 :تا  7سانتیمتر باالی ارتفاع آرنج-کارهای با حرکات آزاد دست :کمی زیر ارتفاع آرنج

کارهای سنگین و بلند کردن اشیا در حالت ایستاده 10 :تا  30سانتیمتر زیر ارتفاع آرنج -ابزار یا اشیای مورد لزوم را در ارتفاع باالی شانه قرار ندهید.

 -اشیا را در فاصله ای کمتر از  43سانتیمتری از خود قرار دهید.

 -هنگام کار بنشینید .نشستن در حین کار تنش در قسمت پایینی کمر و پاها را کاهش می دهد.

 بهترین نوع کار ،کاری اس��ت که به ش��خص اجازه دهد نشس��تن ،ایس��تادن و راه رفت��ن را به طورمتناوب انجام دهد.

 -برای کارهای ایستادنی ،زیرپایی استفاده کنید تا از خستگی جلوگیری شود.

 -ابزارهای دارای دستگیره مناسب و با طراحی متناسب با دست انتخاب کنید.

 -اجازه دهید که نیروی کار جدید به تدریج با سرعت انجام کار هماهنگ شوند.

 -در ش��غل ه��ا گردش ایجاد کنی��د که در نوع فعالی��ت و حالت و وضعیت ب��دن در حین انجام کار

تنوع ایجاد شود.

 -استراحت کوتاه و متناوب در شغل ایجاد کنید.

 -کارگران را به گزارش زود هنگام مشاهده عالئم اختالل تشویق کنید.

 5-21نکات عملی برای بلند کردن بی خطر بار

ﻗﺒﻞ �� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� ﺑﺎ� ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺑﺮ�� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� ﻃﺮ��ﻳﺰ� ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ� ﻗﺮ�� �ﺳﺖ ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮ�� �ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺴﺖ� ﭘﻴﺶ �� ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﺮ�� ﻫﻤﻪ ﻣﻮ�ﻧﻊ �� ﺑﺮ���ﻳﺪ .ﺑﺮ�� ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� ﻃﻮﻻﻧﻲ �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ
ﺑﻴﻦ ��� ﺑﺮ ��� ﻣﻴﺰ � ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻜﺖ �� �� ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ:
�� ﺣﺎ� ﺑﺎﻻﺑﺮ�� ﺗﺎ �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ���� ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﻛﻤﺮ
ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﺪ� ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ �� �ﺗﺨﺎ� ﻛﻨﻴﺪ:
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎ��� ﭘﺎ ﻫﺎ �� ﺟﺪ� �� ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ �� ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ

ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ:
�� ﺣﺎ� ﺑﺎﻻﺑﺮ�� ﺗﺎ �ﻣﺎﻧﻲﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ���� ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﻛﻤﺮ
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ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﺪ� ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ �� �ﺗﺨﺎ� ﻛﻨﻴﺪ:
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎ��� ﭘﺎ ﻫﺎ �� ﺟﺪ� �� ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ �� ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ﻳﻜﻲ �� ﭘﺎﻫﺎ ﻛﻤﻲ �� ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺮ�� ���� )�ﮔﺮ ﺑﺎ� ��� �ﻣﻴﻦ ﻗﺮ��
����� ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ� ﺑﺎ� ﻗﺮ�� �ﻫﻴﺪ( �� .ﻃﻮ� ﺑﺎﻻﺑﺮ�� �ﻣﺎ��
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮ�� ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎ�ﻟﻲ ﺑﻪ �ﺳﺖ ���ﻳﺪ.

ﺑﺎ� �� ﺑﻪ ��ﺳﺘﻲ �� �ﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ���� ﺑﺎ� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺪ� ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
�� ﺷﺮ�� ﺑﺎﻻﺑﺮ�� ﻛﻤﺮ� ﻣﻔﺼﻞ ��� � ��ﻧﻮﻫﺎ �� ﻛﻤﻲ ﺧﻢ ﻛﻨﻴﺪ:
�ﻳﻦ ﻛﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﻬﺘﺮ �ﺳﺖ �� ﻓﺮ�� ����� ﺳﺮ � ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻢ
ﻛﺮ��
ﻛﻤﺮ � ��ﻧﻮ � ﻣﻔﺎﺻﻞ ���
�� ﺣﺎ� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ��� ﻛﻤﺮ �� ﺑﻴﺶ �� �ﻳﻦ ﺧﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ:
�ﮔﺮ ﺳﺎ� ﭘﺎ ﭘﻴﺶ �� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� ﺑﺎ� ﺷﺮ�� ﺑﻪ ﺻﺎ� ﺷﺪ� ﻛﻨﺪ�
�ﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ �ﺗﻔﺎ� ﻣﻲ�ﻓﺘﺪ.

�� ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ� ﻛﻤﺮ � ﻛﺞ ﻛﺮ�� �� ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ� ��
ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻛﻤﺮ ﺧﻤﻴﺪ� �ﺳﺖ� ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ �� ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻧﮕﻪ ��ﺷﺘﻪ � �� ﺑﻪ ﻫﻤﺎ� ﺳﻤﺘﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻪ ���ﻫﺎ� ﺷﻤﺎ ﺑﻪ �� ﺳﻤﺖ ﻗﺮ�� ���ﻧﺪ .ﭼﺮﺧﻴﺪ� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ
ﺣﺮﻛﺖ ���� ﭘﺎ ﺑﻬﺘﺮ �� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� � ﭼﺮﺧﻴﺪ� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻤﻞ ﺑﺎ�� ﺳﺮ �� ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ:
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎ� ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ�� ﻛﻪ �� ﺣﺎ� ﺣﻤﻞ �� ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ �� ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻧﮕﻪ ��ﺷﺘﻪ � �� ﺑﻪ ﻫﻤﺎ� ﺳﻤﺘﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻪ ���ﻫﺎ� ﺷﻤﺎ ﺑﻪ �� ﺳﻤﺖ ﻗﺮ�� ���ﻧﺪ .ﭼﺮﺧﻴﺪ� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ
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جامعﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ��
ﺑﻬﺘﺮ ��
ﺣﺮﻛﺖ ���� ﭘﺎ

ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻤﻞ ﺑﺎ�� ﺳﺮ �� ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ:
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎ� ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ�� ﻛﻪ �� ﺣﺎ� ﺣﻤﻞ �� ﻫﺴﺘﻴﺪ.

�ﺑﺘﺪ� ﺑﺎ� �� ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﮕﺬ��ﻳﺪ� ﺳﭙﺲ ﺟﺎ� �� �� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ �ﻗﻴﻖ ﺑﺎ� ﻻ�� �ﺳﺖ� �ﺑﺘﺪ� ﺑﺎ� �� ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ� ﺳﭙﺲ �� �� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪ�ﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

 -22ایمنی تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی

افرادی که در مزرعه کار می کنند شامل صاحبان مزارع ،خانواده های کارگران و کارگران روزمزد،

پنج برابر بیش��تر از س��ایر نیروهای کار حتی کارگران معدن در معرض خطرات جانی هستند .در سال

 1992طبق آمار به دس��ت امده 1200 ،حادثه مهلک برای کارگران کش��اورزی در امریکا اتفاق افتاده
اس��ت .تخمین زده می ش��ود که تعداد واقعی این حوادث به بیش از  140000حادثه می رس��د .اگر
ش��ما عملیات زراعی را با دقت و به طور حرفه ای انجام دهی��د می توانید به راحتی از وقوع حادثه در
مزرعه تان جلوگیری کنید .اولویت اول در ممانعت از بروز تصادفاتی اس��ت که در تمام مزارع اتفاق
می افتد .از آن جایی که محیط کار و زندگی کش��اورز در کنار هم اس��ت آگاهی از مسایل ایمنی هم
برای کشاورزان و هم برای خانواده های آنها ضرورت دارد.

 1-22تراکتورها
در بین کش��اورزان حوادث ناشی از تراکتور و کار با متعلقات آن بسیار رایج می باشد که خوشبختانه
از وقوع بس��یاری از این حوادث می توان پيش��گيری نمود به منظور پيشگيری از حوادث تراکتور بايد

وسيله نقليه با احتياط رانده شود و همچنين اتاقک تراکتور باید به طور ایمن طراحی شود و به نوجوانان

نیز اجازه نش��تن یا راندن تراکتور داده نشود .یک تراکتور می تواند بدون بار در سراشیبی و سرباالیی

 20-25درج��ه ،مادامی که روی زمین محکم و خش��ک باش��د ،حرکت نماید و ب��رای حمل بار باید
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محدوده ایمن در دامنه ها و سرازیری ها برای استفاده از وسایل نقلیه کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

در صورتی که بار اضافی روی تراکتور چیده شود منجر به یک بر یا واژگون شدن تراکتور می گردد.
اص��والً در چني��ن وقت هایی بهتر اس��ت چرخ ها را درگی��ر کنیم و به جای پری��دن از روی تراکتور
در داخ��ل اتاق��ک ایمن بمانیم .رانندگان تراکتور به منظور حمل مس��افر با تراکتور باید توجه داش��ته

باش��ند که هرگز کودکان کمتر از  13س��ال را روی تراکتور س��وار ننمایند و همچنین هرگز کسی را

ب��ا تراکتور جابج��ا ننمایند .مگر اینکه تراکتور دارای اتاق ایمن باش��د و آگاه باش��ند که تریلرهای با
بار ،دام های مرگی برای مس��افران هس��تند پس نباید کسی س��وار آن ها شود .مقررات عمومی درباره
ایمنی وس��ایل نقلیه موتوری ،رانندگی و متوقف کردن تراکتور مش��ابه مقررات ارائه شده برای دیگر

وسایل نقلیه می باشد.

نصب تابلوهای راهنمایی در بزرگراه ها به خصوص در محل هایی که تراکتور از مزارع به جاده های

عمومی وارد می ش��ود ضروری اس��ت .برای جلوگیری از خطر همه قس��مت های گرداننده متحرک
تراکتورها باید حفاظ گذاری و پوشانده شود .تماشاچیان یا افرادی که در اطراف دستگاه های موردد

اس��تفاده با تراکتور می ایس��تند باید از مواد پرتاب ده از دس��تگاه های در حی��ن کار حفاظت گردند.
تجهیزاتی که به تراکتور وصل می ش��وند و در ارتباط با آن هستند در صورت عدم استفاده از کمکی
و تکیه گاه ثابت می توانند خطرناک باشند .یکی از مهمترین عوامل زیان آور تولیدی توسط تراکتور
صدای باال به دلیل قدرت موتور و نداشتن محافظ صدا در قسمت موتور می باشد.

تراکتورها پرمصرفترین ماشین ها در تمام مزارع هستند و بیشتر از هر عامل دیگری باعث تصادفات و
صدمات کشنده در مزارع می شوند.

دالی��ل ایجاد چنین تصادفاتی عبارتند از :ش��اخه ها ،مجراهای آب ،س��وراخ ها یا کنده های درخت،
هدایت تراکتور در سطوح لغزنده ،حمل بارهای سنگین ،دور زدن با سرعت باال ،تکان های نامناسب،
از دست دادن کنترل در اثر کشیدن با به دنبال تراکتور با تصادفات د رخیابان.

مهمتری��ن راه برای پیش��گیری از ایجاد تصادفات با تراکتور این اس��ت که هر تراکتور یک س��اختار

حفاظتی داشته باشد و کمربند ایمنی بسته شود .سقوط از روی تراکتورها دومین دلیل ایجاد تصادفات
است .بسیاری از مصدومین کودکان هستند .به همین دلیل نباید به هیچ شخصی جز اپراتور اجازه سوار

ش��دن روی تراکتور را داد .آگاهی از موقعیت تمامی ناظرین و دور نگه داشتن کودکان از محل های

کار نیز باید رعایت شود .تراکتورها و سایر ماشین آالت کاربردی در کشاورزی همیشه باید مجهز به

چراغ ها و ابزار روشنایی مناسب باشند.
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 2 -22اقدامات الزم براي جلوگیری از واژگونی تراکتور
· پرهیز از اضافه کردن بار باالی مرکز ثقل تراکتور که منجر به واژگونی تراکتور از پشت می شود؛

· تنظیم فشار باد تایر مطابق با دستورالعمل سازنده؛

· به کاربردن یک کالج که به طور اتوماتیک خالص نشود (چون تراکتور در برخورد با مانع خالص

می شود)؛

· نصب کابین با مقاومت کافی؛

· نصب موانع ضد عقب روی به چرخ های عقب.

سایر احتیاط ها
· برای جلوگیری از اس��تارت زدن اتفاقی ،کلیدهای اس��تارت باید از نوع گردان یا بیرون کشی باشد
و یک کلید خاص یا یک هندل قابل جدا ش��دن باید تعبیه ش��ود تا افراد غیر مجاز مانند اطفال نتواند
تراکتور را روشن نمایند.

· سیستم ترمز تراکتور به طور منظم و دورهای بازرسی شود (اطمینان از سالم بودن ترکز و کالج)؛

· باد تایر به اندازه فشار توصیه شده باشد؛

· همه چرخدنده ها ،محورهای دوار و تسمه انتقال نیرو باید دارای حفاظ باشند؛

· تراکت��ور نباید در س��رعت های ب��اال و غیر ایمن رانده ش��ود و اهرم دنده در هن��گام پایین آمدن از

سراشیب های تند نباید در حالت خالص باشد؛

· وقتی تراکتور روش��ن است و یا فردی پشت فرمان اس��ت از قرار گرفتن در کنار چرخ های تراکتور

پرهیز شود؛

· از مجاورت اطفال با تراکتور و ماشین آالتی که با تراکتور به حرکت در می آیند ممانعت به عمل آید؛
· بستن کمربند ایمنی ضروری است؛

· از راندن تراکتور به وسیله اطفال و افراد زیر  16سال ممانعت به عمل آید؛

· گازهای مضر اگزوز خطر خفگی با گاز ایجاد می کنند بنابراین:

 -محل لوله اگزوز باید به گونه ای باشد که از رسیدن گازها و دودها به راننده جلوگیری کند؛

 -تراکتور نباید در محیطی سربسته روشن باشد؛

· هنگامی که از تراکتور برای سمپاش��ی اس��تفاده می ش��ود تراکتور باید در جه��ت خالف وزش باد

حرکت کند مگر این که احتیاط های حفاظتی دیگری مانند کابین مسدود و تجهیزات حفاظت تنفسی
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با تأمین هوای سالم به کار گرفته شود؛

· رانندگان تراکتور باید دارای گواهینامه ویژه رانندگی با تراکتور باشند؛

· اطمینان از سالم بودن چراغ های عقب ،جلو و راهنما و داشتن آینه؛

· تراکتور باید مجهز به کپس��ول اطفال حریق (کپسول پودر و گاز  4یا  6کیلویی) و جعبه کمک های
اولیه باشد؛

· همیشه موقع پیاده شدن از تراکتور باید ترمز دستی کشیده شود؛
· جهت بستن تجهیزات به عقب تراکتور حتماً باید از تراکتور پیاده شده و تراکتور را دور زد و جهت

بستن تجهیزات اقدام نمود ،حرکت از کنار گلگیر به سمت عقب تراکتور در حالیکه راننده از تراکتور
پیاده نشده خطر درگیر شدن شصت پا به زیر جک را دارد؛

· باید مراقب برخورد تراکتور به تیرهای برق ،مهار تیرهای برق و شبکه های توزیع برق باشیم؛

· وس��ایل حفاظت فردی مورد نیاز راننده تراکتور ش��امل :کفش ایمنی ،گوشی حفاظتی و کاله ایمنی

است؛

 3-22توصیه های ارگونومیکی تراکتور
· صندلی مناس��ب با فنریت و قابلیت برگش��ت کافی و طراحی مناسب برای کاهش ارتعاشات و تأمین
یک وضعیت راحت و قابل تنظیم با توجه به قد و وزن راننده؛

· محافظت در برابر سرما و گرمای بیش از حد:

 در آب و هوای گرم کابین باید به طور کافی تهویه شود و سقف کابین دارای رنگ روشن باشد تاباعث بازتاب اشعه خورشید گردد و یا آنکه ایزوله گردد؛

 -امکانات گرمایشی و سرمایشی داخل کابین در نظر گرفته شود.

· موقعیت فرمان باید با استانداردهای ارگونومیک تطبیق نماید و پدال ها باید به اندازه کافی پهن باشد

تا ایمنی پاها را تأمین کنند؛

· پله ها و دستگیره های ایمنی برای داخل و خارج شدن ازکابین باید تعبیه شود.

 4-22تعمیرات و نگهداری ابزارها
یک کش��اورز ممکن اس��ت در اثر استفاده نادرس��ت و نگهداری نامناس��ب ابزارها یا در حین تعمیر

آنها دچار حادثه ش��ود .اس��تفاده از جک ها و س��ایر ابزارهای بلند کننده بدون محکم کردن یا تثبیت
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آن ها می تواند باعث س��قوط کش��اورز ش��ود .ابزارهای محافظتی برای چش��م ها و سایر اجزای بدن
ضروری است .گودال ها نیز در صورت عدم تسطیح می توانند خطرساز باشند .باید در حین کار روی

ساختمان های داخل مزارع از داربست و کمربند ایمنی استفاده کرد.

بسیاری از کشاورزان در اثر افتادن از نردبان ها ،سقف ها یا سایر مکان های بلند دچار حادثه می شوند.
باید نردبان ها در س��یلوهای انبار دانه دور از دس��ترس اطفال قرار داده ش��وند تا از اس��تفاده غیرمجاز

ممانعت گردد .س��اختار یا بقای سقف ها باید با ابزارهای مناسب و ایمن ساخته شود .پله ها ،راهپله ها

و محل های عبور اطراف مزارع شامل پله-ها و سطوح روی ماشین آالت باید پاک و تمیز نگه داشته
شوند تا باعث سر خوردن یا افتادن نشوند.

 5-22حوادث ناشی از وسایل مورد استفاده در کشاورزی
22
 .1وقتی دستگاه های علف چین ،دروگر ،خرد کننده ،کود دهنده و پخش کننده کود استفاده می شود
اطرافیان و تماشاچیان نیز در معرض خطر می باشند ،لذا ضرورت پیدا می کند تا این افراد در خارج از
مسیر پرتاب سنگ ها ،شاخه ها و پرتاب هر شیء ممکن دیگر بایستند.

 .2بکارگیری اره های دس��تی زنجیری که بطور مکرر در بریدن شاخه های حصارها ،درختچه ها ،در
احداث جنگل ها و غیره مورد اس��تفاده قرار می گیرد خطر بریدن دست ها و پاهای استفاده کنندگان

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

82

و همکارانشان و ایجاد حوادث مشابه را همراه دارد.

خطر دیگر در موقع استفاده از اره های زنجیری شامل صدمه به چشم در اثر پرتاب ذرات جدا شده از
جسم در حال برش ،صدمه به گوش در اثر سر و صدای زیاد ،سوختگی های پوستی ناشی از تماس با
سطوح گرم و صدمه های ناشی از افتادن درختان می باشد.

 .3خطر سقوط از درخت و یا نردبان هنگام چیدن میوه کشاورزان را تهدید می کند.

 .4اصل ایده آل در رابطه با نحوه قرار دادن نردبان ها روی دیوار یا سطح قائم این است که باید نردبان
به ازاء هر  4متر ارتفاع یک متر از دیوار یا س��طح قائم فاصله داش��ته باشد و قسمت باالیی نردبان 110

س��انتیمتر باالتر از قسمت مورد توقف باشد .به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه در موقع استفاده از

نردبان بایس��تی قبل از اس��تفاده ،نردبان را به خوبی بازرسی نمود و از مناسب قرار گرفتن انتهای باالیی
و پائینی نردبان مطمئن بود.

 .5جهت جلوگیری از طغیان آب و خطرات احتمالی آن بایستی کانل های آب را در فصول خشک،
تمی��ز نمود و در موق��ع طغیان آب مراقبت های وی��ژه به عمل آید .وجود گ��ودال های آب نیز خطر
لغزیدن انسان ،دام و ماشن را افزایش می دهد و در مورد کارهایی که دست های فرد به مدت طوالنی

داخل آب قرار می گیرند باید جهت حفاظت پوست از کرم های حفاظتی استفاده شود
 6-22مهم ترین راه های پیشگیری
هنگام کار با ماشین های کشاورزی نکات زیر رعایت شود:
 -وسیله نقلیه با احتیاط رانده شود.

 -اتاقک تراکتورها به طور ایمن طراحی شود.

 -به نوجوانان و افراد بی تجربه اجازه نشستن و یا راندن تراکتور داده نشود.

 -از تراکتور برای جابجا نمودن افراد استفاده نشود.

 -کلیه قسمت های گردنده تراکتور و سایر ماشین های کشاورزی باید حفاظ گذاری شوند.

 -هنگام کار در هوای مه آلود ،ماشین های کشاورزی باید مجهز به چراغ باشند.

 -نص��ی تابلوه��ای راهنمایی در بزرگ��راه ها به خصوص در مح��ل هایی که تراکتوره��ا از مزارع به

جاده های عمومی وارد می شوند ضروری است.

 -هنگام کار با اره برقی و سایر ماشین های کشاورزی باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود.

 -در س��یلوهای نگهداری مواد غذایی دام دیوارها و حایل های جانبی سیلوها باید مرتب مورد بازدید
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قرار گیرند همچنین قبل از ورود افراد به سیلوها باید تهویه کافی به منظور خارج کردن گازهای سمی
انجام گیر.

 -نردبان ها باید محکم و مقاوم ساخته شده و قبل هر بار استفاده به منظور رفع نقص احتمالی بازرسی

شوند.

 -از مناسب قرار گرفتن انتهای باالیی و پائینی نردبان قبل از شروع بکار باید اطمینان حاصل نمود.

 -هنگام ایستادن روی شاخه های درختان از کمربند ایمنی استفاده نموده و از ایستادن روی شاخه های

نازک بپرهیزید.

 -23سر و صدا و لرزش
 1-23سر و صدا

قرار گرفتن در معرض سر و صدا می تواند منجر به نارسایی شنوایی شود و اغلب شخص زمانی از آن

آگاه می ش��ود که خیلی دیر اس��ت .این نارسایی می تواند منجر به احساس وزوز در گوش و یا کری،
باالرفتن فش��ار خون و یا بیماری های عروقی ش��ود .سر و صدای محل کار همچنین می تواند منجر به
اختالل در ارتباطات و شنیدن صدای زنگ خطر شود.

شکل ( )5مثالی است از میزان سر و صدایی که هر یک از فعالیت های کشاورزی ایجاد می کنند.
 1-1-23محدوده و سطح عمل سر و صدا 1چه هستند؟

س��ر و صدا بر اساس دس��یبل ( )dBاندازهگیری می شود .سطح عمل سر و صدا در قوانین مربوطه ،بر
اساس میزان قرار گرفتن در معرض سر و صدا به صورت روزانه (متوسط روزانه) و حداکثر میزان قرار
گرفتن در معرض سر و صدا (سر و صدای غیر منتظره) تعیین می شود.

 حد پایین متوس��ط س��ر و صدای روزانه و حداکثر میزان س��ر و صدا به ترتیب  80 dBو 135 dBمی باشد.

 -حد باالی متوس��ط س��ر و صدای روزانه و حداکثر میزان س��ر و صدا به ترتیب  85 dBو 137 dB

می باشد.

به یاد داشته باشید:

 قرار گرفتن در معرض انواع سر و صداها (مثل تراکتورها ،اره برقی ها ،خشک کننده دانه و تفنگ ها)دارای اثر تجمعی بوده و می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.

 حضور تعداد زیاد حیوانات خانگی می تواند سطح سر و صدای زیادی را ایجاد کند.Noise action
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شکل  :5میزان سر و صدای تولیدی در چند فعالیت مربوط به عملیات کشاورزی
 2-1-23کنترل کردن سر و صدا
بهترین راه محافظت در مقابل سر و صدا از طریق کنترل منبع آلودگی امکانپذیر است .سطح آلودگی

ایجاد ش��ده را توس��ط متخصص تعیین کرده و ضبط کنید .جهت کاهش دادن قرار گرفتن در معرض
آلودگی:

 هنگام تعیین روش تولید ،از فرآیندها و ماشین آالت بی سر و صدا استفاده کنید .در محل قرار گیریاپراتور ،سطح و میزان آلودگی صوتی را تعیین کنید.

 ماشین آالت و ابزارها را به موقع بازدید ،سرویسکاری و گریسکاری کنید. عامل ایجاد سر و صدا را جدا و محصور کنید .مث ًال اتاقک های ایمنی برای تراکتورها طراحی کنید
به طوریکه درهای آن قابل بسته شدن باشد تا صدای حاصل کار از تراکتور را برای راننده کاهش دهد.

 در هنگام غذا خوردن حیوانات (در صورت زیاد بودن تعداد آنها) ،از انجام کار در محل قرار گیریآنها پرهیز کنید و یا اینکه رژیم و زمان غذادهی آنها را تغییر دهید.

به اس��تفاده از محافظ ش��نوایی کرده و آنها را از خطرات آلودگی صوتی آگاه کنید .برای هر یک از
کارگ��ران با ایجاد چرخ��ش در کار ،مدت قرارگیری در معرض ش��لوغی را کاهش دهید و یا اینکه
پناهگاه های برای جدا سازی محل ایجاد سر و صدا در محل کار ایجاد کنید.

 -در جاهاییکه حد سر و صدا و شلوغی از  85 dBفراتر است را به عنوان محدوده خطر معرفی کرده

و با عالمتی مشخص کنید.
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 -به اپراتورهایی که در مناطق پر سر و صدا کار می کنند ،پیشنهاد کنید که تحت معاینه قرار گیرند.

به یاد داشته باشید که:

 -اس��تفاده از محافظ ش��نوایی به عنوان آخری��ن گزینه کنترل قرار گرفتن در معرض آلودگی س��ر و

صدا می باشد .چنانچه از این محافظ ها استفاده شود ،تنها در صورتی محافظت انجام می شود که این
محافظ ها در بهترین اندازه و طرز استفاده باشند.

 -محافظ ش��نوایی در صورتی مؤثر خواهد بود که در تمام لحظاتی که کارگر در معرض س��ر و صدا

قرار دارد ،اس��تفاده ش��ود .چنانچه این تجهیزات حتی برای یک لحظه کنار گذاشته شوند ،اثر گذاری
مؤثری نخواهد داشت.

 نگهداری مناس��ب از ماشین آالت و یا تغییر در روش انجام کار می تواند در سطح ایجاد سر و صداتأثیر داشته باشد .قطعات لق و اجزای چرخشی نامتعادل به ایجاد سر و صدا و لرزش منجر می شود.

 2-23لرزش
اس��تفاده طوالنی مدت و متناوب از وس��ایل دارای لرزش مانند خرمن کوب ،اره برقی ها و سمباده ها

می تواند منجر به اختالالت لرزش��ی دست و بازو و اختالالت عصبی ،ماهیچه و مفصل شود .عالئمی
مانند سوزش و خارش ،بی حسی در انگشتان ،سفید رنگ شدن انگشتان در شرایط سرد و نمدار ،و به
دنبال آن لرزیدن و سرخ شدن ،نشانه های خطر و بیماری می باشد.

لرزش بدنی ،نوعی ش��وک و لرزش��ی اس��ت که هنگام نشس��تن و یا ایس��تادن بر روی وس��ایل نقلیه

و ماش��ین هایی که در مس��یرهای ناهم��وار و یا همراه کامی��ون و بارکش ها می باش��ند ،و یا در کنار

ماش��ین آالت قوی ف��رزکاری رخ می دهد .ش��وک در بعضی ش��رایط کار مانن��د رانندگی بر روی
دست اندازها و گودی ها ایجاد می شود .به یاد داشته باشید که:
 -از ماشین مناسب در انجام کارهای خود استفاده کنید.

 -قطعات لرزان و آزاد ماشین که ایجاد ارتعاش می کنند را از آن جدا کنید.

 برای جلوگیری از ارتعاش بیش��تر خرمنکوب ،پایه های آن را به زمین محکم کنید .همچنین تا حدامکان از ایستادن بر روی خرمنکوب جلوگیری کنید ،چون در این حالت ارتعاش آن زیاد است.
 -از تجهیزاتی مانند ضد صوت اره برقی به خوبی نگهداری کنید.

 -کار را با دست های گرم شروع کنید ،آنها را گرم نگه داشته و به طور منظم استراحت کنید.

 -به طور مناسب و به درستی بر روی صندلی تراکتور بنشینید.
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 -به هنگام حرکت با وس��ایل نقلیه متناس��ب با شرایط زمین حرکت کرده و مسیر مناسب حرکت را به

گونه ای انتخاب کنید که از عبور از گودال ها و دستاندازها جلوگیری شود.

 -مسیرها و جاده ها را به گونه ای نگهداری کنید که تا حد امکان هموار بوده و دست انداز و گودال

نداشته باشند.

 از ق��رار گرفتن کارگران مس��ن و کارگ��ران دارای اختالالت قلبی و عروق��ی ،عصبی ،عضالنی واستخوانی ،در معرض سطح باالی لرزش و یا برای مدت طوالنی جلوگیری کنید.

 -24سیلوها ،انبارها و مخازن کودها

س��یلوها ،انبارها و مخازن کودهادارای محیطی سربس��ته اند که در آنجا گازهای تخمیری مانند متان،

اکس��ید نیتروژن و اکس��ید کربن می توانند در آنجا تجمع یابند .حضور ای��ن گازها می تواند منجر به
تخلیه اکسیژن شود .گازهای تخمیری همچنین خطر انفجار را نیز به همراه دارند.

 1-24کنترل ورودی به سیلوها ،انبارها و مخازن کودها
کارفرما به منظور مدیریت ورود به این مکان ها باید از سیس��تم کنترل ورودی اس��تفاده کند .حضور
کارفرما و یا نماینده آن به منظور کنترل ورودی ،می تواند راهحل دیگری باشد.

ب��ه هن��گام ورود کارگران به این مکان ها و یا در حین کار باید میزان اکس��یژن موجود کنترل ش��ود،
مگ��ر اینکه امکان جابهجایی و ورود هوای طبیعی از حداقل دو مجرای ورودی در ارتفاعات مختلف
امکان پذیر باشد و یا اینکه ازهواکش استفاده شود.
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در صورتیکه میزان اکس��یژن کمتر از  19/5درصد باش��د ،کارگران نباید اجازه ورود به این مکان ها
را داش��ته باشند مگر اینکه کارگران در هنگام کار دارای ماسک های هوادار باشند و غلظت گازهای

تخمیری  10درصد کمتر از محدوده انفجاریشان باشد.

 2-24تجهیزات ایمنی شخصی مورد نیاز برای ورود
تمام افرادی که در مکان های سربسته وارد می شوند ،باید مجهز به قالب هایی باشند که به آنها طناب
متصل است تا در صورت گیر افتادن ،محصور شدن در آتش و یا کمبود اکسیژن نجات داده شوند .به
این منظور قالب و طناب باید از اس��تحکام کافی برخوردار باشند .به هنگام ورود کارگر دارای قالب
و طناب به سیلو ،یک نفر باید از وی مراقبت کند تا در صورت لزوم آن را نجات دهد.

 3-24خطر ناشی از گرد و غبار
ذرات ری��ز دانه ه��ا می توانند هالهای از گرد و غب��ار تولید کنند که قادر به تولی��د انفجار در حضور

جرقه ای می باشند .تمام سیستم برقی موجود در این مناطق باید مطابق با استانداردها تأسیس شده باشد
و از راهنمایی های متخصص برق استفاده شده باشد.

به دلیل پتانس��یل انفجار در این مکان ها ،فعالیت های تولید کننده گرما مانند جوش��کاری تنها باید در

شرایطی انجام شود که احتمال خطر انفجار رفع شده باشد .همچنین سیلوها ،مخازن و انبارهای حاوی
ذرات دانه باید به سیستم جلوگیری از آتش سوزی مجهز باشند.
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پیوست-الف(اطالعاتی)

قوانین کار در کشاورزی
بند ب ماده 61برنامه چهارم توسعه
ماده :17
تبصره  -2ضمن تشكيل پرونده بهداشتي براي شاغالن در واحدهاي توليد كننده و تركيب
كننده سموم،هر شش ماه حداقل يكبارمعاينات دوره اي شاغالن و ارزيابي بهداشتي محيط
كار انجام پذيرد
ماده :20
بند ب -گواهي عاري بودن از عوامل بيماري زا براي گياه و دام از وزارت جهاد كشاورزي
و عاري بودن از عوامل بيماري زا براي انسان از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
ماده  -40پايش محصوالت كشاورزي وارداتي با تاكيد بر باقيمانده سموم دفع آفات
نباتي،فلزات سنگين و تركيبات مضر ناشي از مصرف سموم به عهده وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي مي باشد
ماده  -41وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است در راستاي ارتقا آگاهي
بهداشت حرفه اي كشاورزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي
برنامه بهداشت كشاورزي با الويت كاهش و بهينه سازي مصرف سموم و ارتقاي سالمت
كشاورزان اقدام نمايد.
ماده  -62وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است در خصوص فوريت هاي
مسموميت با سموم دفع آفات نباتي اطالع رساني الزم را براي توليدكنندگان ،واردكنندگان
،فرموله كنندگانفتوزيع كنندگان،فروشندگان و مصرف كنندگان به انجام رساند
ماده  -63وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است پرسنل و امكانات الزم را
براي آموزش كادر پزشكي جهت تشخيص مسموميت با سموم دفع آفات نباتي و اقدامات
درماني را فراهم آورد
ماده  -64وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و
حفاظت محيط زيست موظفند حسب مورد اطالعات مسموميت هاي اتفاقي وعمدي و يا
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آلودگی هاي زيست محيطي با سموم دفع آفات نباتي را ثبت و جهت اعمال مقررات و اقدامات
الزم در اختيار سازمان حفظ نباتات قرار دهند

ماده -65وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات الزم را به منظور
پااليش سالمت منابع تامين آب آشاميدني از جنبه آلودگي به سموم آفت كش و كودهاي
شيميايي پيش بيني نموده و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان حفظ نباتات) و وزارت
نيرو نسبت به رفع تمهيدات مذكور اقدام نمايد

الف -1-مدیریت ایمنی و سالمت و ارزیابی و تشخیص خطر
قانون
ماده  85قانون کار :برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور ،رعایت دستورالعمل هایی
که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر
و محیط کار) تدوین می شود ،برای کلیه کارگاه ها و کارآموزان الزامی است.

الف -2-تجهیزات حفاظتی شخصی
قانون
ماده  91قانون کار در کشاورزی :کارفرمایان و مسئوالن کلیه کارگاه ها مکلفند بر اساس
مصوبات شورای عالی حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و
امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را
به آنان بیاموزند .افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی
فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.
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الف -3-مشکالت سالمتی در کشاورزی
قانون
ماده  92قانون کار در کشاورزی :کلیه کارگاهها که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در

معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند ،باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی
تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای
الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره  :1چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده مبتال و یا در
معرض ابتال می باشد ،کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای
پزشکی مذکور بدون کاهش حق الزحمه در قسمت مناسب تعیین نمایند.
تبصره  :2در صورت مشاهده بیماری ،وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید
مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده  96قانون کار در کشاورزی :به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی،
اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:
الف -نظارت بر مقررات ناظر به شرایط کار بویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و
زیانآور و خطرناک ،مدت کار ،مزد ،رفاه کارگر ،اشتغال زنان ،کارگران و نوجوانان
ب -نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به
حفاظت فنی
ج -آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ،کارفرمایان و کلیه افرادی که
در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
ماده  11بهداشت کار در مراتع کشاورزی ،دامداری و مرغداری ها :کارفرمای کارگاه
کشاورزی (دامداری) مکلف است به محض مشاهده عالئم مسمومیت یا بیماری مشترک
انسان و دام در خود و یا هر یک از کارگران دیگر ضمن اطالع فوری به مراکز بهداشتی
درمانی ،جهت تأمین معالجات پزشکی اقدام نماید .در کارگاههایی که حسب بعد کارگری
ملزم به داشتن مراکز ویژه ارائه خدامت بهداشتی به کارگران هستند ،کارفرما ملزم به استفاده از
کارشناسان حرفهای و یا تربیت افرادی جهت ارائه کمکهای اولیه به آسیب دیدگان می باشد.
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الف -4-ایمنی و راحتی در محیط کار
قانون
ماده  147قانون کار در کشاورزی :دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای
کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده  156قانون کار در کشاورزی:دستورالعمل های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت
محیط کار مانند غذاخوری ،حمام و دستشویی برابر آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب و به اجرا در خواهد آمد.
الف -5-آفتکشها و داروهای دامپزشکی
قانون
ماده  15آیین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع
آفات :تهیه انبار سم متناسب با نوع و مقدار آن و شرایط نگهداری با توجه به آب و هوای منطقه
به عهده کارفرما می باشد.
تبصره  -1انبار سم باید خشک و خنک و قابل تهویه و دور از دسترس اطفال و حیوانات و
اشخاص غیر مجاز و جدا از محل نگهداری مواد غذایی انسان ،دام و بذر و سایر مواد کشاورزی
باشد.
تبصره  -2در صورتیکه سموم مورد مصرف به مقداری باشد که بتوان آن را در قفسه و یا جعبه
جوبی و یا فلزی قفل دار و در جای مناسب قرار داد ،قفسه یا جعبه مذکور به منزله انبار سم تلقی
می شود و باید روی آن و یا روی انبار سم عالمت خطر مناسب یا تابلویی برای آگاهی دادن و
رعایت احطیاط الزم نصب گردد.
تبصره  -3در صورت نگهداری سموم قابل احتراق ،تأمین تسهیالت آتشنشانی متناسب با مقدار
سم و حجم انبار ضروری است.
ماده  17آیین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع
آفات :تأمین وسایل مخصوص آماده کردن سم متناسب با نوع سم و روش سمپاشی و حجم کار
به عهده کارفرما می باشد.
تبصره -وسایل مذکور در فوق باید کامالً سالم و بیعیب بوده و در خالل کار نیز مرتباً از طرف
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کارفرما مورد بازدید قرار گیرند تا در صورت مشاهده بروز نقص نسبت به رفع نقص یا تعویض
وسیله معیوب اقدام نماید.
ماده  19آیین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم و
دفع آفات :تأمین وسایل حفاظتی متناسب با نوع سم و روش سمپاشی به عهده کارفرما می باشد.
تبصره -وسایل حفاظتی باید سالم و بدون عیب و نقص بوده و مرتباً مورد بازبینی قرار گیرند تا
در صورت بروز عیب و نقص و یا بیاثر شدن مواد عمل کننده موجود در فیلتر ماسک نیبت به
رفع نقص و یا تعویض آن اقدام شود.
تبصره – تهیه و نصب عالئم خطر برای توجه اشخاص متناسب با نوع سم و طبق توصیه های
سازمان حفظ نباتات در مزارع و باغات و اماکن کشاورزی که سمپاشی می شوند ،به عهده
کارفرما می باشد.

الف -6-آفتکشها و داروهای دامپزشکی
ماده  21آیین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع
آفات :تأمین وسایل و مواد برای کمکهای اولیه و همچنین حصول اطالع از روشهای مربوط
به این کمک ها و نحوه معالجات مندرج در برچسب سم متناسب با نوع سمی که مصرف
می شود ،به عهده کارفرماست.

تبصره  -1کارفرما مکلف است نام و نشانی و شماره تلفن نزدیکترین پزشک و درمانگاه به محل
سمپاشی را قبل از شروع سمپاشی به دست آورده و در طول مدت سمپاشی همراه داشته باشد تا
در صورت لزوم برای برقراری تماس سریع از آن استفاده نماید.
تبصره  -2تأمین امکانات حمل سموم به نزدیکترین درمانگاه یا پزشک و یا آوردن پزشک به
بالین مسموم ،به عهده کارفرماست.
تبصره  -3دادن اطالعات الزم در مورد مشخصات سم مصرفی و عالئم مسمومیت و کمک های
اولیه و پادزهر مندرج در برچسب سم به پزشک معالج در صورت ضرورت به عهده کارفرماست.
ماده  22آیین نامه حفاظت فنی و بهداشتی در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع
آفات :کارفرما مکلف است قبل از شروع سمپاشی آموزشهای الزم را به کارگران کشاورزی
سمپاشی بدهد.این آموزشها شامل موارد زیر می شود:
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درجه سمیت سم مورد نظر
راه های نفوذ سم مورد عمل به بدن همراه با توضیح بیشتر درباره راه نفوذی که باعث
خطرات بیشتری می شود.
طرز آماده کردن سم مورد عمل ،طرز استفاده از سمپاش ،روش یا روش های صحیح
سمپاشی با سم مورد عمل ،نحوه شستشو و نظافت وسایل ،آماده کردن سم ،وسایل
سمپاشی و وسایل حفاظتی در خاتمه کار هر روز
نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و ضرورت استفاده صحیح از آن
عالئمی که در صورت بروز مسمومیت ممکن است در شخص مسموم ظاهر شود.
اقداماتی که باید به عنوان کمک های اولیه در صورت مشاهده عالئم مسمومیت در مورد
شخص مسموم به عمل آید.

الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي
       به منظور تأمين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و
منابع مادي كش��ور و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي در فعاليتهاي
مرتبط با ماش��ينهاي كش��اورزي ،مقررات اين آييننامه به اس��تناد ماده  85قانون كار جمهوري
اسالمي ايران تدوين گرديده است.
 1-15تعاريف
ماشينهاي كشاورزي:
به ماشينهايي اطالق ميشود كه داراي موتور بوده و جهت عمليات كشاورزي و براي كارهايي
نظير آمادهسازي زمين ،كاشت ،داشت ،برداشت و جابجاييمحصول بكارگرفتهميشوند.
ادوات كشاورزي:
به دس��تگاههاي فاقد موتور اطالق ميش��ود كه به طرق مختلف (س��وار ،نيمهس��وار و كشش��ي)

به ماش��ينهاي كشاورزي متصل ش��ده و عمليات مختلف كاشت ،داش��ت ،برداشت و جابجايي
محصول را انجام ميدهند.
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الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي (ادامه)
ادوات خاكورزي:
دس��تگاههايي هستند كه عمليات آمادهسازي را قبل از كش��ت بر روي زمين انجام ميدهند مانند
گاوآهن ،ديسك و هرس.
ماشينهاي كاشت:
دستگاههايي هستند كه عمليات كاشت بذر ،نشاء و غيره را انجام ميدهند.
ادوات داشت:
دس��تگاههايي هس��تند كه پس از كاش��تن دانهها و س��اير محصوالت تا زمان برداشت محصول،
عمليات نگهداري ،كودپاش��ي و سمپاش��ي مزرعه را انجام ميدهند مانند ماش��ينهاي تنككن،
كودپاش و سمپاش.
ماشينها و ادوات برداشت:
دستگاههايي هستند كه عمليات برداشت محصول از سطح مزرعه ،بستهبندي ،خرمنكوبي و يا چند
عمليات را با هم انجام ميدهند .از قبيل بستهبندها ،ساقهكوبها ،كمباينها ،علوفه خردكن ثابت.
تراكتور و تيلر:
ماشينهاي چندمنظورهاي است كه براي كشيدن ادوات ،ماشينهاي متحرك ،بكارانداختن
ماشينهاي ساكن و يا قابل حركت به كمك تسمه و فلكه و محور تواندهي ب ه كار ميروند.
محور تواندهي (:) P.T.O
محور گردنده مخصوصي است كه نيروي محركه الزم را از موتور تراكتور گرفته و بهماشينها
و يا ادوات كشاورزي منتقل مينمايد.
پينبرشي:
قطعهاي است براي نگهداري اتصال خيش به گاوآهن كه در صورت برخورد خيش بهمانع،
مقاومت خود را از دستداده و بريدهشده و مانعاز بلندشدن و واژگوني تراكتور ميگردد.
سپر دوار محور اتصال (:)P.T.O
پوششي است كه روي محور انتقالدهنده نيرو قرار ميگيرد تا از برخورد انسان با محور جلوگيري
نمايد.
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الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي (ادامه)
 2-15مقررات عمومي
ماده1ـ كليه اشخاصي كه از ماشينها و ادوات كشاورزي استفاده مينمايند بايد آموزش و
مهارت الزم را ديده باشند.

ماده2ـ داشتن گواهينامه ويژه از مراجع ذيصالح براي كار با ماشينهاي كشاورزي موتوري
الزامي است.
ماده3ـ كليه قسمت هاي ماشينهاي كشاورزي و ادوات آن بايد قبل از هرگونه عمليات
كشاورزي مورد بازديد قرارگيرد.
ماده4ـ كليه قسمت هاي انتقالدهنده نيرو و مواد از قبيل تسمه فلكه ،چرخدنده و زنجير و
مارپيچهاي انتقال مواد و امثال آنها و همچنين قسمتهايي از ماشينها كه امكان ايجاد حادثه
براي كارگر و افراد داشته باشد بايد داراي حفاظ مناسب و موثر باشد .ضمناً رعايت مفاد
آييننامه حفاظت در مقابل وسايل انتقالنيرو مصوب 1340/4/21در اين زمينه الزامي ميباشد.
ماده  5ـ قبل از انجام عمليات تعمير ،سرويس ،نظافت ،تنظيم ،اتصال و جداسازي ادوات
ماشين هاي كشاورزي بايد آنها را به طور اطمينان بخشي متوقف و بيحركت نمود.
ماده 6ـ در ماشينها و ادواتي كه بعد از خاموشكردن ماشين محور چرخنده يا ساير اتصاالت
مدتي به حركت خود ادامه ميدهند بايد تا توقف كامل دسترسي بهقسمت هاي خطرناك آن
امكانپذير نباشد.
ماده7ـ عمليات بهرهبرداري ،تعمير ،تنظيم و سرويس ماشينهاي كشاورزي و ادوات آن بايد
طبق دستورالعمل شركت سازنده و با رعايت اصولايمني و توسط اشخاص ماهر انجام گيرد.
ماده8ـ سوارشدن افراد بر روي ماشينها و ادوات كشاورزي ،غير از محلهاي مجاز كه توسط
شركت سازنده تعبيه شده ،ممنوع است.
ماده9ـ ماشينها و ادوات كشاورزي را بايد مطابق با كاربري و دستورالعملهاي شركت سازنده

استفاده نمود.
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الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي (ادامه)
ماده10ـ راننده ماشين كشاورزي مكلف است قبل از شروع به كار با ماشين ،از عدم وجود افراد
در داخل مخازن و محفظهها و محدوده خطر اطمينان حاصل نمايد.
ماده11ـ ماشينهاي كشاورزي بايد به خاموشكنندههاي دستي مناسب مجهز گردند.
ماده 12ـ راننده ماشين كشاورزي بايد پس از اتمام كار نسبت به توقف كامل ماشين اطمينان
حاصل نموده و سوييچ آن را بردارد.
ماده 13ـ عمليات كشاورزي در شيب تپهها و زمينهاي داراي اختالف سطح بايد با رعايت
اصول ايمني و دستورالعمل شركت سازنده صورت گيرد.
ماده 14ـ عمليات كشاورزي در شب بايد با رعايت اصول ايمني و تامين روشنايي مناسب انجام
گردد.
ماده 15ـ هنگام كار با ماشينهاي كشاورزي و يا حمل ونقل آنها در نزديكي خطوط انتقال
نيروي برق ،آب ،گاز و نفت بايد قوانين و مقررات مربوط به حريم آنها رعايت گردد.
ماده16ـ هنگام اتصال ،تنظيم و جداسازي ادوات ماشينهاي كشاورزي كه نياز بهروشنبودن
ماشيـن ميباشد ،رعايت اصول ايمني و دستورالعمـلهاي شركت سـازنده الزامي است.
ماده17ـ هنگام تعمير ،تنظيم و سرويس ،بايد پايداري و ايستايي ادوات و ماشينهاي كشاورزي
با استفاده از تجهيزات ايمن و مناسب تامين گردد.

ماده18ـ قبل از ترك يا خاموشنمودن ماشينها و ادوات كشاورزي آزادكردن فشار هيدروليك
كليه ادوات و متعلقات براي قرارگرفتن در پايينترين حد و نزديكترين فاصله با سطح زمين
الزامي است.
ماده 19ـ بهمنظور حفظ پايداري ماشينهايكشاورزي در حالتاتصال ادوات سوارشونده ،بايد
از وزنههاي تعادلي مطابق با دستورالعملهاي شركت سازنده استفاده نمود.
ماده20ـ استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب با نوع كار الزامي است.
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الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي (ادامه)
 3-15مقررات اختصاصي
ماده21ـ استفاده از سپر اصلي و حفاظ مخصوص در باالي محور تواندهي تراكتور الزامي است.
ماده22ـ هنگام رانندگي تراكتور در جادهها و معابر مجاز بايد پدالهاي ترمز بهيكديگر قفل
شوند.
ماده23ـ اتصال ادوات كششي به تراكتور صرفاً بايد با استفاده از پينهاي برشي استاندارد صورت
گيرد.
ماده 24ـ هنگام كارخاكورزهاي دوار از قرارگرفتن در منطقه خطر و پشت آن بايد خودداري
شود.
ماده 25ـ هنگام عمليات خاكورزي توسط گاوآهن هاي دوطرفه و در زمان تعويض خيشها
قرارگرفتن در محدوده چرخش خيش ممنوع است.
ماده 26ـ مادامي كه ماشين كاشت در حال كار است بايد دهانه مخزن بسته بوده و بررسي ميزان
بذر از طريق دريچههاي مخصوص انجام گيرد و استفاده از دست براي اين كار ممنوع است.
ماده 27ـ تميزكردن علوفه و ضايعات جمع شده در مقابل شانه برش ماشينهاي دروگر شانهاي
بايد پس از توقف كامل دستگاه و خاموشنمودن آن انجام پذيرد.
ماده 28ـ قرارگرفتن افراد در مقابل شانه برش ماشين دروگر تحت هر شرايطي ،ممنوع ميباشد.
ماده29ـ ايستادن و تردد افراد در محدوده حركت و فعاليت ماشينها و ادوات كشاورزي در
هنگام كار ،ممنوع است.
ماده30ـ هنگام تنظيم تيغههاي برشي ماشينهاي خردكن ،بايد با استفاده از وسيله مناسبي از
چرخش ناخواسته تيغهها جلوگيري شود.
ماده31ـ هنگام پربودن مخزن دانه كمباين بايستي با سرعت مطمئن و مطابق با دستورالعملهاي
شركت سازنده حركت نمود.
ماده32ـ هنگام برداشت محصول از تپههايي با شيب تند بايستي از كمباينهايي مجهز به سيستم
ترازكننده خودكار استفاده شود.
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الف -7-آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي (ادامه)
ماده33ـ قسمتهايي از ماشين كه در ارتفاع كار ميكنند بايد به هنگام خاموشنمودن دستگاه به
روي زمين قرارگيرد.
ماده34ـ دهـانههاي ورودي و خروجي مواد اولـيه يا محـصول در ماشـينها و ادوات كشاورزي
بايد به نحوي باشد كه ورود و درگيري اعضاي بدن به محدوده خطر امكانپذير نباشد.
ماده 35ـ كليه قسمتهايي از ماشين و يا ادوات آن كه در اثر كاركردن احتمال داغشدن آنها وجود
دارد بايد مرتباً بازديد و سرويس گردد تا از بروز آتشسوزي احتمالي جلوگيري به عمل آيد.
ماده36ـ بازوهاي تاشو در ادوات كشاورزي بايد به قفلكن مكانيكي تجهيز شوند تا از بازشدن
آنها در زمان حمل ونقل جلوگيري نمايد.
 4-15ساير مقررات
ماده37ـ حركت ،بارگيري و تخليه تريلر متصل به تراكتور بايد مطابق با قوانين و مقررات راهنمايي
و رانندگي صورت پذيرد.
ماده38ـ شيلنگها ،لولهها و اجزاي تحت فشار هيدروليك كه براي اتصال به ادوات كشاورزي به
كار ميروند بايد مرتباً بازديد و به روش مطمئن و ايمن محافظت گردند.
ماده39ـ ماشينهاي كشاورزي بايد به بوق هشدار دهنده دنده عقب ،آينههاي بغل ،چراغگردان
براي استفاده در شب و ساير تجهيزات هشدار دهنده مجهز باشند.
ماده40ـ دستگاههاي شاخه بر موتوري بايد داراي يك بند مهار (حمايل) قابل تنظيم براي استفاده
كاربر باشد.
ماده41ـ پينهايي كه براي اتصال ماشينها و ادوات كشاورزي استفاده ميشوند بايد مجهز به
اشپيل و گيره ايمني باشند.
ماده42ـ هرگونه اتصال محور تواندهي بايد به سپر دوار محور مجهز باشد.
ماده43ـ براي كشش ادوات كشاورزي صرفاً استفاده از مالبند تراكتور مجاز است.
ماده44ـ تريلرهايي كه به عنوان دنبالهبند به تراكتور متصل ميشوند بايد به چراغ ترمز و عالئم
هشداردهنده مجهز باشند.
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ماده 45ـ در صورت عدم وجود كابين ايمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراكتور،
بايد ماشين به چهارچوب حفاظتي (راپس) مجهز باشد.
ماده 46ـ رعايت وزن ،ارتفاع و جوانب مجاز بار در تريلرها الزامي است.
ماده 47ـ ميزان بار قابل حمل و همچنين ارتفاع بار مجاز بايد روي بدنه تريلر حك گردد.
ماده 48ـ رانندگان ماشينهاي كشاورزي در هنگام كار بايد از انجام امور ذيل:
خوردن ،آشاميدن ،استعمال دخانيات ،صحبت با تلفن همراه ،استراحت و هرگونه شوخي و اعمال
غيرايمن كه باعث عدم تمركز ميگردد ،خودداري نمايند .ضمناً قبل از شروع به كار يا در حين
كار ،استفاده از داروهاي خوابآور ممنوع است.
ماده 49ـ تريلرهاي مخصوص حمل بار كه با تراكتور كشيده ميشوند بايد بهپايههاي نگه دارنده
مناسب مجهز باشند.
ماده50ـ با عنايت به ماده  88قانون كار جمهوري اسالمي ايران ،كليه دارندگان ،توليدكنندگان،
فروشندگان ،عرضهكنندگان و بهرهبرداريكنندگان از ماشينهاي كشاورزي مكلف به رعايت
استاندارد توليد و موارد ايمني و حفاظتي در ماشينهاي مربوطه ميباشند.

ماده 51ـ به استناد ماده  95قانون كار جمهوري اسالمي ايران ،مسئوليت رعايت مقررات اين
آييننامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بهدليل عدم توجه
كارفرما به الزامات قانوني ،مكلف است به جبران خسارات وارده ميباشد.

اين آئيننامه مشتمل بر  4فصل و  51ماده تهيه و به استناد مواد  85و  91قانون كار در
جلسه مورخ  1387/11/2شورايعالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ  1387/12/27به
تصويب وزيركار و اموراجتماعي رسيده است.
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