ش کرت زغالسنگ رپوده طبس
دستیابی بى بًترین ارتباط میان
اهسان و محیط با ارگٌهٌمی
تعریف ارگٌهٌمی :
ارگًوًمي علمي است كٍ براي تطبيك يتىاسب محيط،
يظايف يا ريشُاي كاري با كاربران بٍ كار مي ريد.

يدف ارگٌهٌمی:
طراحي بٍ صًرتي كٍ كار با اوسان حداكثر تطابك را داشتٍ
باشد
بُبًد وحًٌ اوجام كار ،ريشُا ي ابسار كار ي اوطباق آوُا با
ييژگيُاي جسمي ي رياوي اوسان
كاَش اختالالت اسكلتي -عضالوي ي ديگر مشكالت
سالمتي
كاَش َسيىٍ َا
افسايش بُرٌ يري
افسايش كيفيت زودگي

روش يای کوترل ارگٌهٌمیک:
مُىدسي

با ارگٌهٌمی در

تطبيك دادن طراح ابسارَا ي محيط كار با وياز َا ي تًاوايي
َاي اوسان
اداري

محیط کار آرامش
داصتى باصید

در وظر گرفته زمان َاي استراحت در كار
مُارتي

 HSEش کرت زغالسنگ رپوده طبس

استرس بٍ فرد يارد گردد

تِ هٌظَر فراّن کردى هحیط راحت

ٍ ایوي فاکتَرّای هحیطی ًیس

تهی ه ش ده د ر و اح د ب هد اش ت حرف ه ای

هاًٌد رٍضٌایی ًاهٌاسة،
درجِ حرارت ًاهطلَب،
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درست اوجام دادن كار بٍ طًري كٍ كمتريه آسيب ي

سر ٍ صدا ،ارتعاش ٍ ...
ها تر ایي تاٍرین کِ طراحی صحیح کار ارگًََهیگی ،از ًظر

کِ در ترٍز اختالالت

فیسیَلَشیکی در رضایت از کار ٍ جلَگیری از صدهات هَثر هیتاضد

اسکلتی -عضالًی هَثر ّستٌد

خستگی ٍ درد را کاّص دادُ ٍ خطاّای اًساًی را تِ حداقل هیرساًد.

در طَل طراحی هَرد تَجِ قرار گیرد.

در پٌسچر خوثی

ا صٌل صحیح حمل بار
 خن شدى از ًبحيِ زاًَّب در ح بلي مِ مور ص بف است

کار کوید

ّ يچ گـبُ از ًـبحـيـِ مـور خـــن ًشَيد.
 فبصلِ دادى اًدك پـبّـب از ينديگر ٍ قرار گرفتي
رٍثرٍي خـسـن

پٌسچر هامطلٌب

 سفت ٍ هٌقجض مردى ػضالت شنن

خبرج يب هٌحرف شدى اًدام يب هفصل از پَسچر عجيؼي ٍ خٌثي

 ثلٌد مردى ثبر از زهيي ثـب استفبدُ از ػضالت پب
صبف مردى زاًَّب ثِ آراهي
 تب حد اهنبى ًسديل ثـدى ًگبُ داشتي ثبر ٌّگبم حول
آى ٍ خن ًگِ داشتي ثبزٍّب
 سفت مردى ػـضالت شـنن ٍ گبم ثرداشتي ثِ آّستگي

توًا با رعایت چود هكتى در محیط کار خٌد آرامش داصتى باصید:
 راست يب قبئن ثب موي خوش ثِ ػقت ٍ رػبيت زاٍيِ اي حدٍد
 110درخِ ًسجت ثِ مف صٌدلي ثٌشيٌيد.
 در حبلت ًشستِ ،هي ثبيست شبًِ ّب شل ٍ آزاد ثبشد ٍ ثبزٍّب
ًسديل ثِ ثدى قرار گيرد.
 ثٌب ثِ ًَع مبري مِ داريدٍ ،قفِ ّبي استراحت را ثرًبهِ ريسي
مٌيد .ثِ ازاي ّر سبػت مبر ثب رايبًِ  5تب  10دقيقِ استراحت الزم
است.
ّ رچٌد يل ثبرً ،گبُ خَد را از صفحِ ًوبيش رايب ًِ ثرداشتِ ٍ ثِ
يل شيئي در فبصلِ دٍر ًگبُ مٌيد ٍ شرٍع ثِ پلل زدى مٌيد تب
سغح چشن شوب هرعَة شَد.
ٍ ظبيف خَد را در هحيظ مبر ثب تٌَع اًدبم دّيد.
 حرمبت مششي هٌظن در ًبحيِ دست ،پب ،شبًِ ّب در عَل هدت

هكات مٌرد تٌجى در حمل بار
 حداکثر وزن بار برای مردان 23 ،کیلٌ گرم و
برای زهان  15کیلٌگرم می باصد .

مبري ثِ شوب ًشبط هي دّد ٍ از خستگي ٍ سفتي ػضالت پيشگيري
هي مٌد.
 هغوئي شَيد صفحِ مليد ،هبٍس ،صفحِ ًوبيش رايبًِ ،صٌدلي،
هيس ،تلفي  ...در هحيظ مبري شوب درست چيدُ شدُ ثبشد.

 يمیضى بین يل دادن اجسام سوگین و یا کضیدن

 سر ٍ گردى شوب ثبيد هستقين ٍ ّن راستبي ًين تٌِ ثبشد.

آهًا ،گـزیـوـى يـل دادن را اهتخاب کوید.

 زهبى استراحت شوب ثبيد قجل از شرٍع خستگي ثبشد.

 چواهچى بار سوگین بٌده و در دست گرفتن آهًا

 هبٍس را حتو ب ً در مٌبر صفحِ مليد استفبدُ مٌيد ٍ از ّرگًَِ

چودان ساده هباصد و در ارتفاع مطلٌبی قرار داصتى

اًحراف هچ دست در ٌّگبم مبر ثب هبٍس خَدداري مٌيد ٍگرًِ ثِ

باصد کضیدن و يل دادن بر بلود کردن بار اولٌیت

سٌدرم دردًبك تًَل مبرپبل در هچ خَد دچبر هي شَيد.

پیدا می کود.

 صفحِ ًوبيش تب چشن ّب  50تب  100سبًتي هتر ثبشد.

v

بارهاي سنگين را به صورت دو يا

 سغح مبر در حد آرً ح ٍ سغح ثباليي صفحِ ًوبيش پبييي تر از

بايٌش تر کارکوید  ،هى بیضتر

سغح چشن ثبشد  .ي ؼٌي هرمس صفحِ ًوبيش  15تب  20درخِ

تحت ػٌَاى پَسچر ًبهغلَة شٌبختِ هي شَدّ .ر چِ هيساى
اًحراف از حبلت عجيؼي ثيشتر ثبشد يب ثِ ػجبرتي ٌّگبهي مِ اًدام
يب هفبصل ثِ سوت اًتْبي داهٌِ ي حرمتي خَد توبيل هي يبثد
خغر آسيت ثبفت ّبي دستگبُ اسنلتي  -ػضال ًي افسايش هي يبثد.

استراتژی يای

کايش

فضاريای

وضعیتی

در

اثر

پٌسچريای هامطلٌب
 - 1مبرگر را ثِ تغيير هداٍم حبالت ثدى تشَيق مٌيد.
 - 2از خن مردى سر ٍ تٌِ ثِ عرف خلَ خَدداري مٌيد.
 - 3از ًگِ داشتي دست ّب در يل ًقغِ ثلٌد خَدداري مٌيد.
 - 4از ٍضؼيت ّبي چرخيدُ ٍ ً بهتقبرى پرّيس مٌيد.
 - 5از ثِ مبرگيري يل ػضَ يب هفصل ثِ هدت عَالًي در حدٍد
ًْبئي هحدٍد حرمتي آى خَدداري مٌيد
 - 6ثراي توبم صٌدلي ّب ،پشتي ّب ٍ تنيِ گبُ ّبي هٌبست فراّن
شَد.
 - 7اگر الزم است ثراي اًدبم مبر ًيرٍي زيبدي اػوبل شَد
اًدام ّب ثبيست در شرايغي قرار گيرًد مِ حدامثر قدرت را
داشتِ ثبشٌد.
ٌّ - 8گبهي مِ الزم است ٍزى ثدى ثر رٍي تنيِ گبّي قرار گيرد
ثبيستي از ٍارد آهدى فشبر ثيش از حد ثِ قسوت ّبي حسبس
ثبفت ّب اختٌبة شَد.
 - 9تب حد هوني ارتفبع ّب ٍ حد دسترسي ّب ثب تَخِ ثِ ًَع مبر
اصالح شَد.
 - 10درصَت اهنبى لَا زم ٍ قغؼبت هَرد استفبدُ ٍ حتي سغح
مبر ثب زاٍيِ هٌبست هَرد استفبدُ قرار گيرًد.

پبييي تر از خظ افقي چشن قرار گيرد.

هکاًیسُ کردى ٍ اتَهاسیَى تِ اجتٌاب از تحول فطارّا ٍ آسیةّا
کوک هیکٌد ٍ کار تدٍى کارتر تراتر کار تدٍى صدهِ ٍ آسیة
هیتاضد .الزم تِ ذکر است کِ ضرکت زغال سٌگ پرٍدُ طثس
پیطگام هعدًکاری هکاًیسُ در ایراى هیتاضد.

 صفحِ مليد ثبيد رٍثرٍي شوب ٍ ّن سغح آرًح ّب قرار گيرد ٍ
هقداري از لجِ هيس فبصلِ داشتِ ثبشد تب ٌّگبم تبيپ دست ّب ثراي
استراحت رٍي هيس قرار گيرد.
 هيساى رٍشٌبيي هحيظ مبر خَد را هتٌبست ثب ًَع مبر تٌظين
مٌيد.هَقؼيت خَد را ًسجت ثِ هٌجغ ًَر عَري قرار دّيد مِ دچبر
هشنالتي هبًٌد خيرگي ٍ ثبزتبة ًَر ًشَيد.

اًجام حرکات کططی راّی هٌاسة ترای ترای هقاتلِ تا فطار ًاضی از کار

