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وبرگر گراهی:
رعبیت ًؾن ٍ اًؾببط الساهی است .بب رعبیت
ًؾن ٍ اًؾببط در هحیظ وبر از برٍز حَادث
ًبضی از وبر بىبّیذ.
ّوَارُ بر اسبس همررات ٍ دستَر العول ّب
رفتبر ًوبییذ.
وَچىتریي بی احتیبعی یب ضَخی درٌّگبم
وبر حبدحِ ای غیر لببل جبراى بذًببل دارد (از
ّر گًَِ ضَخی در هحیظ وبر جذا خَدداری
ًوبییذ).
ّویطِ لبل از ضرٍؿ ّر وبر بِ حَادث آى
بیبًذیطیذ.

ایمىی ي بُذاضت در محیط کار
وطریٍ ضمارٌ  – 111تُیٍ ضذٌ در ياحذ بُذاضت حرفٍ ای

بسرگتریي حَادث در پی وَچىتریي بی
احتیبعی ّب رخ هی دّذ.
استفبدُ صحیح ٍ وبهل از ٍسبیل حفبؽت
فردی در هحیظ وبر ،ضوب را در برابر
بیوبریْبی ضغلی هصَى ًگِ هی دارد.
بیوبریْبی ًبضی از وبر غیر لببل درهبى اهب بِ
راحتی لببل پیطگیری ّستٌذ.
ّوَارُ ضوبرُ ّبی اضغراری را بِ خبعر
داضتِ ببضیذ تب در ٌّگبم ًیبز سریعبً توبس
بگیریذ.
ضوبرُ توبس اٍرشاًس هٌغمِ هعذًی ٍ 111
ضوبرُ توبس ٍاحذ آتص ًطبًی  424هی ببضذ.
ًحَُ صحیح وبر بب وپسَل آتص ًطبًی ٍ
ووىْبی اٍلیِ را فرا گیریذ.

ایمىی ي بُذاضت در محیط کار
ایمىی بهداشت محیط زیست یاير شما در تًلید ایمه  ،بدين حادثه با کمتریه هسیىه های پسشکی ي از کار افتادگ ی
است

بیوبریْبی للبی عرٍلی لبتل ضوبرُ یه اًسبى ّب
بَدُ ٍ استعوبل سیگبر سر دستِ عَاهل خغرزای
عوذُ ،هْن ٍ لببل پیطگیری بیوبریْبی للبی عرٍلی
است .فْرست بلٌذ ببالی بیوبریْب ٍ هري ّبی هرتبظ
بِ استعوبل سیگبر ّراسٌبن هی ببضذّ .وچٌیي
استعوبل سیگبر برای ّساراى ًفر از افراد غیر سیگبری
از جولِ ًَزاداى ٍ اعفبل در هعرض دٍد سیگبر هضر
هی ببضذ.

ارگًوًمی
تطابق کار با اوسان ي یا
اوسان با کار می باشد.

َذف وخستیه داوص
ارگًوًمی طراحی محیط کار
است

سیگارَا خامًش -ارادٌ َا ريضه

سالمتی و امنیت دو نعمت
ارگًوًمی کار با رایاوه
-

ببالتریي لسوت صفحِ هبًیتَر در
اهتذاد اپراتَر لرار گیرد.
صفحِ هبًیتَر ًببیذ درخطٌذگی
داضتِ ببضذ ٍ ًَر را ًیس ًببیذ
هٌعىس وٌذ.
هبًیتَر را حذالل در فبصلِ 10
سبًتیوتری لرار دّیذ.

کار با مًس ي وشاوگر
-

بزرگ برای همگان است

مطرح است ،استفاده شود .تکیه گاه
مچ بایذ نسبتاً نرم و اطراف آن گرد
باشذ تا فشار وارده بر مچ را حذاقل
نمایذ .عرض تکیه گاه بایذ حذاقل
 3/8سانتی متر باشذ.
.

َرگًوٍ فرآیىذ خطک کىترل وطذٌ در محیط
کار می تًاوذ مىجر بٍ ایجاد مطکل گرد ي
غبار گردد.

بٍ خاطر خاوًادٌ ي زوذگیمان ایمه کار کىیم.
بهداشت حرفه ای حامی دستانی است که پیامبر (ص) بر آنها بوسه زد.

حفاظت از محیط زیست يظیفه همگاوی است .
صرفه جًیی در مصرف آب يظیفه ملی ي شرعی است.

رعبیت بْذاضت در لرآى
برای جلب دٍستی
خذاًٍذ ٍ رسیذى بِ
ترلی هعرفی ضذُ است.
«خذاًٍذ پبویسگی را
دٍست دارد»؛
(تَبِ)105 ،

از پذهایی ( صفحه های مخصوص
ماوس) که امروزه به عنوان پذ طبی

استٌطبق َّای آلَدُ بِ گرد ٍ غببر هی تَاًذ سالهتی
را بِ خغر اًذازد بِ عٌَاى هخبل گرد ٍغببر زیبد ببعج
تحریه چطوْب ٍ دستگبُ تٌفسی فَلبًی هی گردًذ.
برخی از گردٍغببرّبعبهل بیوبری خبظ ریَی هخل
آسن ،پٌَهَوًَیَز ٍ حتی سرعبى ریِ ّستٌذ.

چَى پبویسگی ًوبیبًگر جلَُ ای از زیببیی ّبست؛ بِ ّویي
جْت پیبهبر(ظ)ً ،ؾبفت ٍ پبویسگی را ًوبیی از ایوبى
برضوردُ است( .ابي حوذٍى ،1411 ،د ،9ظ )51خذاًٍذ
در لرآى پبویسگی را ایي گًَِ ٍصف ًوَدُ ٍ پبویسگبى را
دٍست خَد بر ضوردُ است( .بمرُ)222 ،

رسَل خذا (ظ) فرهَدّ :ر هعرٍفی صذلِ بِ ضوبر
هیآیذ ٍ ّر آًچِ را وِ هؤهي برای خَد ٍ خبًَادُ ٍ
ّوسرش ّسیٌِ وٌذ ٍ ًیس ّر آًچِ بب آى آبرٍی خَد را
حفؼ وٌذ برایص صذلِ ًَضتِ هیضَد ٍ فرهَد :
بْتریي ضوب وسبًی ّستٌذ وِ برای خبًَادُ خَد
بْتریي ببضٌذ ٍ هي برای خبًَادُ خَدم بْتریي ضوب
ّستن ٍ ًیس فرهَد :وسی وِ بِ ببزار رٍد ٍ تحفِای
بخرد ٍ آى را برای خبًَادُ خَیص ببرد هبًٌذ وسی
است وِ صذلِای را بِ سَی ًیبزهٌذاى هیبرد.
رسَل خذا(ظ) بِ اهیر هَهٌبى علی(ؿ) فرهَد :خذهت
بِ خبًَادُ ،وفبرُ گٌبُ بسري ،هَجب فرًٍطبًذى خطن
الْی ،هْریِ حَریبى بْطتی ٍ هَجب فسًٍی حسبدت ٍ
درجبت است .ای علی! بِ خبًَادُ خذهت ًویوٌذ هگر
صذیك یب ضْیذ یب هردی وِ خذا برایص خیر دًیب ٍ
آخرت را خَاستِ است.
از حضرت رسَل(ظ) رٍایت ضذُ وِ ًسدیىتریي ضوب بِ
جبیگبُ هي در لیبهتً ،یىَتریي ضوب از جْت اخالق ٍ
سَدهٌذتریي ضوب ًسبت بِ خبًَادُ خَیص است.

اگر لبدر بِ ایجبد ضرایظ ایوي در
هحیظ وبر خَد ًیستیذ راُ ٍرٍد بِ
آًرا بِ ٍسیلِ ای هسذٍد وٌیذ ٍ لبل
از ترن هعذى هراتب را بِ هسئَل خَد
گسارش دّیذ.
لبل از ترن هحل وبر هغوئي ضَیذ
وِ خغری ٍجَد ًذارد.
پس از اتوبم وبر ابسار وبر خَد را در
هحل هٌبسب لرار دّیذ.
ضبِ حَادث ٍ ٍضعیت ّبی غیر عبدی
را گسارش ًوبئیذ.
ًحَُ صحیح حول ببر را فراگیریذ ٍ
ٌّگبم جببجبیی ببر آًرا بىبر گیریذ.
ّرگس البسِ ای را وِ بب رٍغي یب
هبیعبت هطببِ آلَدُ ضذُ است بِ
لحبػ ایجبد حریك ٍ ًیس بِ هخبعرُ
افتبدى سالهتی ضوب ًپَضیذ.
همررات ًَضتِ ضذُ ٍ عالئن رٍی
تببلَّب ی هعذى را اجرا وٌیذ.

