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رػبیت وظم ي اوظجبط الشامی است .ثب رػبیت وظم ي اوظجبط در

َزگش الجسٍ ای را کٍ ثب ريغه یب مبیؼبت مطبثٍ آلًدٌ ضذٌ

اگز قبدر ثٍ ایگبد ضزایظ ایمه در محیظ کبر خًد ویستیذ راٌ

محیظ کبر اس ثزيس حًادث وبضی اس کبر ثکبَیذ.

است ثٍ لحبػ ایگبد حزیق ي ویش ثٍ مخبعزٌ افتبدن سالمتی

يريد ثٍ آوزا ثٍ يسیلٍ ای مسذيد کىیذ ي قجل اس تز

مؼذن

ثز اسبس مقزرات رفتبر ومبییذ.

خًتبن وپًضیذ.

مزاتت را ثٍ مسئًل خًد گشارش دَیذ.

استفبدٌ صحیح ي کبمل اس يسبیل حفبظت فزدی در محیظ

در َىگبو کبر سبػت مچی یب اوگطتز ثذست وکىیذ.

حمل َز گًوٍ يسبیل جزقٍ سا اضیبی آلًمىیًمی ثٍ داخل

کبر ،ضمب را در ثزاثز ثیمبریُبی ضغلی مصًن وگٍ می دارد.

َمیطٍ اس کفص ایمىی استفبدٌ کىیذ،کفطُبی کُىٍ ي فزسًدٌ

مؼذن ي یب ایگبد َز گًوٍ جزقٍ در حفزیبت ممىًع است.

کبر کزدن در محیظ پزسز ي صذا اثزات وب مغلًة ثز ريی

خغزوب

سیستم ضىًایی ي اػصبة دارد .لذا ثبیذ در جُت پیطگیزی اس

اس يسبیل ایمىی کٍ ثزای ضمب تُیٍ ضذٌ خًة مزاقجت کىیذ.

امتحبن کىیذ.

افت ضىًایی اس گًضی ایمىی استفبدٌ ومًد.

مًاظت لجٍ َبی تیش  ،میخ َبی ثزآمذٌ  ،تزاضٍ َب ي سیمُب

ثٍ محلُبی ممىًػٍ ي خغزوب

ثلىذ کزدن ي حمل صحیح ثبر را ثیبمًسیذ  ،چزا کٍ مًجت

ثبضیذ.

ثٍ تىُبیی مزاجؼٍ ثٍ داخل مؼذن ممىًع میجبضذ.

کبَص اختالالت اسکلتی ػضالوی ي خصًصبً درد کمز خًاَذ

اثتذا وحًٌ جبثگبیی ثبر را ثسىگیذ .کلیٍ مًاوؼی را کٍ ممکه

ثسته درثُبی تًُیٍ ثؼذ اسػجًر اس آوُب یکی اس يظبیف َز

ضذ.

است در مسیز ضمب قزار گیزد رفغ کزدٌ ي اس ایىکٍ میتًاویذ در

مؼذوکبر می ثبضذ.

ثمىظًر پیطگیزی اس ثزيس حبدثهٍ َیگگهبٌ در َىگهبو ريضهه

سمبن حمل ثبر اعزاف آوزا ثجیىیذ  ،اعمیىبن حبصل ومبییذ.

 سًار ضذن ثز ياگه َب ي وًار وقبلٍ َب حتی َىگبو ػذو

ثًدن دستگبٌ یب يسیلٍ ای کٍ ثب آن کبر میکىیذ اقذاو ثٍ سزيیس

َىگبو حضًر در تًولُب َمیطٍ چزاؽ ایمىی َمزاٌ داضتٍ ثبضیذ

حزکت ویش ممىًع است مگز وًارَبی مگبس .

يتؼمیز دستگبٌ وىمبییذ.

ي در صًرت صذمٍ دیذن آوزا گشارش ي ثٍ َیچ يجٍ مگبس ثٍ ثبس

استفبدٌ اس سذ َبی حفبظتی (راَجىذ َب) َىگبو کبر در سغًح

عزیقٍ استفبدٌ اس کپسًلُبی آتص وطبوی را قجال فزاثگیزیهذ .

کزدن آن ویستیذ.

ضیت دار الشامی است.

ضبیذ ثٍ َىگبو ثزيس آتص فزا گیزی ایه کبر دیز ثبضذ.

مقزرات وًضتٍ ضذٌ درتبثلًَبی مؼذن را اجزا کىیذ.

سیگبر کطیذن در مىغقٍ کبرگبَی ي مؼذوی ممىًع می ثبضذ.

رتينولبعی یب ضًخی درَىگبو کهبر حبدثهٍ ای غیهز
چکتزیه ثی احتی

مزاقجت اس دستگبَُب ،يسبیل آتص وطبوی ي تبسیسبت تًُیٍ

ثٍ مىظًر صزفٍ جًیی در مصزف آة اس ثزداضته سز ديش

قبثل ججزان ثذوجبل دارد (اس َز گًوٍ ضًخی در محیظ کبر جهذا

مؼذن را َمًارٌ ثٍ خبعز داضتٍ ثبضیذ.

َب جذاً ثپزَیشیذ.

خًدداری ومبییذ).

پس اس يقًع حًادث تىُب کسبوی ثبیذ يارد محل حبدثٍ ضًوذ

استفبدٌ صحیح ي کبمل اس يسبیل حفبظت فزدی در محیظ

ثمىظًر پیطگیزی اس سقًط ثٍ َىگبو کبر در ارتفبػبت رػبیهت

کٍ تخصص ایه کبر را داروذ يایه امز اس يظبیف ضغلی آوُب می

کبر ،ضمب را در ثزاثز ثیمبریُبی ضغلی مصًن وگٍ می دارد.

اصًل ایمىی کبر در ارتفبع ي استفبدٌ اس تگُیهشات السو ضهزيری

ثبضذ.

َمًارٌ ضمبرٌ َبی اضغزاری را ثٍ خبعز داضتٍ ثبضیذ تب در

است.

در عًل ضیفت ًَضیبر ثبضیذ ي اػمبلتبن ثب تفکز ي دقت ثبضذ

َىگبو ویبس سزیؼبً تمبس ثگیزیذ.ضمبرٌ تمبس ايرصاوس مىغقٍ

ثزريی کف کبرگبٌ اس وجًدن اضیبیی کهٍ امکهبن لغشیهذن یهب

ي اس َز ػبملی کٍ تمزکش ضمب را ثٍ َم می سوذ ديری ومبئیذ.

مؼذوی  111ي ضمبرٌ تمبس ياحذ آتص وطبوی  424می ثبضذ.

سمیه خًردن ضمب یب دیگزان را ثًجًد می آيرد اعمیىبن حبصهل

اگز يضؼیت غیز ػبدی مطبَذٌ کزدیذ فًراً گشارش ومبییذ.

وحًٌ صحیح کبر ثب کپسًل آتص وطبوی ي کمکُبی ايلیٍ را

ومبییذ.

َىگبو رفت يآمذ ثٍ محل کبر اس مسیز َبی اصلی ػجًر کىیذ.

فزا گیزیذ.

ثزای اوگبو کبر لجبس مىبست ثپًضیذ.

قجل اس ضزيع کبر محل کبر خًد را آسمبیص کىیذ ،لق گیزی

الجسٍ گطبد يمًی ثلىذ میتًاوذ ثٍ دير اضیبء يمحهًر َهبی در

سقف یکی اس مقزرات مُم حفزیبت سیز سمیىی است.

حبل چزخص ي دیگز قسمتُبی متحهز
لجبس َبی تحًیلی استفبدٌ ومبییذ.

گیهز کىهذ ،ثىهبثزایه اس

َستىذ.

پس اس اتمبو کبر اثشار کبر خًد را در محل مىبست قزار دَیذ.
قجل اس تز

محل کبر مغمئه ضًیذ کٍ خغزی يجًد وذارد.

يسبیل تحًیلی را قجل اس استفبدٌ ي حمل ثٍ داخل تًول
يارد وطًیذ.

یبدمبن ببشد بىد بىد آئیه وبمٍ َبی ایمىی بب خًن
اوسبوُب وًشتٍ شدٌ است پس بٍ قًاویه يآئیه وبمٍ
َب احتزام بگذاریم ي بٍ آوُب عمل ومبئیم.
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ثٍ مىظًر اوگبو کبر ایمه قجل ي ثؼذ اس اوگبو کبر ایه

ثیمبریُبی وبضی اس کبر غیز قبثل درمبن امب ثٍ راحتی قبثل

پزسص َب را اس خًد ثپزسیذ:

پیطگیزی َستىذ.

نشریه شماره 111

مىظًر اس کبر در ایه مگمًػٍ  ،کبر ایمه است.
ضجٍ حًادث ي يضؼیت َبی غیز ػبدی را گشارش ومبئیذ.
َمیطٍ قجل اس ضزيع َز کبر ثٍ حًادث آن ثیبوذیطیذ.
سؼی کىیذ تب حذامکبن جُت اوتقبل يسبیل سىگیه در سغح اس
جزثقیل ي در سیز سمیه اس ثبالثزَبی سیز سمیىی کمک ثگیزیذ.
در صًرت مؼیًة ثًدن يسبیل اس ثکبر ثزدن آوُب خًدداری

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

يرسیذ ي ثالفبصلٍ مًضًع را ثٍ سًپزيایشر خًد اعالع دَیذ.

مطمئه ببشید بُتزیه کسی کٍ می تًاود اس سالمتی
شمب مًاظبت کىد خًدتبن َستید  .بٍ آیىدٌ تبن
بىگزید  .بٍ کبوًن گزم خبوًادٌ تبن فکز کىید  .اس
خسبرتُب ي وقص عضًَب ي اتالف مىببع اوسبوی پىد

تهيه كننده :

بگیزید  .خًدتبن را کىتزل کىید ي مًاظب سالمتی
خًدتبن ببشید .

بشرگتزیه حًادث در پی کًچکتزیه بی احتیبطی َب رخ می دَد .
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