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 تْیِ وٌٌذگاى :

 فلی سقادت فش  _فضالذیي هَصٍى 

 کلیات:

OSHA (آهشیىا ای حشفِ تْذاضت ٍ ایوٌی اًدوي) ایي تدْیضات  ذ داسد وِ افشاد تا ٍسایل حفاؽت فشدی تدْیض ضًَذ .تاوی

ذ هٌاسة تاضذ . ٌواس اًدام هیذّ ٍ تشای لسوت ّایی اص تذى وِ وِ ًیاص تِ حفاؽت داسًذ ٍ OSHAتایذ تشاساس استاًذاسد 

صَست ٍ  ) ضیلذ ( ، حفاػًَاؿ هختلف ٍسایل حفاؽت فشدی ٍخَد داسًذ هاًٌذ دستىص الستیىی ،وفص ،چىوِ ّای فایكا

  .فیٌه ّای ایوٌی ٍ  والُ واسىت ٍ...

تدْیضات حفاؽت فشدی دس فْشست اٍلَیت تٌذی وٌتشل خغشات هحیظ واس تِ فٌَاى آخشیي ساُ حل هحسَب هی ضًَذ .اص 

ى تسیاس سایح تَدُ ٍ تِ آٍخَد داسد استفادُ اص ، عشف دیگش تاتَخِ تِ ایٌىِ ایي ٍسایل دس لیست وٌتشل خغش اوثش فقالیتْا 

ي ٍسایل فول هی ًوایذ . فَاهل هختلفی ٍخَد داسًذ وِ اص سَدهٌذی ای ، وٌٌذُفٌَاى یه هاًـ پایذاس تیي خغش ٍ استفادُ 

 

 (PPE:)فردی حفاظت وسایل  



 هصشف تا  اص لثیل : ًاهٌاسة تَدى ٍسایل حفاؽت فشدی تا ًَؿ خغش ، ًثَدى تٌاسة تیي ایي ٍسایل ، ًوایذی خلَگیشی ه

 . هضتَس ٍسایل هستوش ؾافتً ٍ ًگْذاسی ، سشٍیس  ،تعمیراص استفادُ واسگش دس ضشایظ هَسد ًیاص ، اختٌاب فذم،  وٌٌذُ

ٍسایل حفاؽت فشدی تِ ضوا ووه هی وٌذ وِ ایوي تواًیذ . خاعش ًطاى هی ضَد وِ ایي ٍسایل دس صٌقت تشق تا ًام ٍسایل 

دس خصَظ ٍسایل حفاؽت فشدی سشاسش خْاى دس   گًَاگًَیدولتی  ْایاصهاًسگشٍّی ضٌاختِ هی ضَد . ایوٌی اًفشادی ٍ 

ٍ اداسُ ایوٌی ٍ تْذاضت هقادى  OSHAوٌتشل ٍ ًؾاست داسًذ تِ فٌَاى هثال اًدوي ایوٌی ٍ تْذاضت حشفِ ای آهشیىا 

 لَاًیٌی دس ایي استثاط اسائِ وشدُ اًذ .  MSHAهشیىاآ

 :ضروریات

 ضروریات هربوط به وسایل حفاظت فردی :_الف 

 ایداد وٌٌذُ خغش احتوالی تشای تشای هصشف وٌٌذُ تاضذ.  تدْیضات ًثایذ _

َسد استفادُ لشاس هی گیشد هی تایست تحول وٌٌذُ ضشایظ تِ واس سفتِ تاضذ . ٍ پایذاسی خَد هتشویة هَادی وِ دس تدْیضات _

 سا ًسثت تِ فَاهلی وِ تا آى هَاخِْ هی تاضٌذ ، حفؼ ًوایذ .

 ستفادُ اص آى ساحت تاضذ. حتی االهىاى تویض ٍ تْذاضتی تَدُ ٍ ا_

 ضىل ؽاّشی آى تِ گًَِ ای تاضذ وِ هَسد پزیشش هصشف وٌٌذُ لشاس تگیشد . _

 ضروریات هربوط به کاربر  -ب

 آگاّی اص هطىالت استفادُ وٌٌذُ ٍسایل هضتَس دس افضایص اًتخاب ٍ پزیشش آًْا اص ٍسایل تسیاس اّویت داسًذ ._1

اص خغشاتی وِ تش اثش فذم  سا ضٌاختِ ٍٍسایل حفاؽت فشدی داسًذ واستشاى الصم است خغشاتی سا وِ ًیاص تِ استفادُ اص _2

 استفادُ اص ایي تدْیضات ایداد هی ضَد آگاّی داضتِ تاضٌذ .

 PPEدسن لَاًیي استفادُ اخثاسی اص  -3

ؽت فشدی است ٍ ضوٌا الذاهات سشٍیس ٍ ًگْذاسی آًْا سا ًیض واستش هلضم تِ یادگیشی ًحَُ صحیح استفادُ اص ٍسایل حفا_4

 تایذ تِ هَلـ اًدام دادُ ٍ آصهایطات هَسد ًیاص خْت تٌاسة ٍ استفادُ ساحت اص آًْا سا اًدام دّذ . 



 :صورت و چشن حفاظت

 وِ دس هحیظ واسی  ((face shields صَست فیٌه ّای ایوٌی ٍ حفاػ ّای 

 ٍ سیاب وشدى آ ، خشد وشدى ، تشش چطن دس فقالیتْای خَضىاسی ،   تِ  اضیاء تشای ٍسٍد دلیلی تَاًٌذ هی ،صذهِ هی تیٌٌذ 

 یا هَاخِْ تا رسات گشد ٍغثاس هَخَد دس  یا دس واس تش سٍی هَاد ضیویایی خغشًان  ٍ

 سٍی واس تشخغش الىتشیىی ضاهل گًَِ ّش ایي ٍسایل سا ٌّگام هَاخِْ تا  َّا تاضذ .

 صَست  - چطن ّای  حفاػاستفادُ وشد . هی تَاى سیستن ّای اًشطی الىتشیىی  

 .)ضىل هماتل ( اًتخاب هی ضًَذ ضذُ تیٌی پیص خغشات اساس تش

 Foot Protection )) حفاظ پا:

 ي خغشی وِ هوىي است تشای پاّا ایداد ضَد ، سمَط اخسام است . تِ فالٍُ افشادی وِ دس هقشض پاضص هَاد یهْوتش 

 

اًَاؿ وفص ّای حفاؽتی اص لثیل وفص  آٍس ضیویایی هی تاضٌذ ًیض احتیاج تِ وفص ایوٌی  ، گتش  ٍ  هحافؼ پا داسًذ .صیاى 

دس تسیاسی اص هطاغل هَسد استفادُ لشاس هی گیشد . دس صٌقت  ًَؿ واسّای پٌدِ فَالدی  ، چىوِ ّای الستیىی تا تَخِ تِ 

( وِ دس هَسد افشادی وِ تا تدْیضات الىتشیىی ٍلتاط تاال  non conductivive shoesوفص ّای فایك الىتشیىی ) ، اصتشق

هضتَس استفادُ  فایك تِ هٌؾَس خلَگیشی اص تواس تا خغَط تشلذاس ٍ ایداد ضَن الىتشیىی الصم است اص وفص  ،واس هی وٌٌذ

 



داسای خاصیت هماٍهت دس تشاتش لغضش یا  دس هَسد ضغلْایی هاًٌذ واسگشاى ساختواًی تایذ  وف وفص یا چىوِ ّا  ًوایین .

  تاضذ.گی هماٍم دس تشاتش سَساخ ضذ

  Hand Protection حفاظ های دست :

ّای واس  هثال دستىص ،تِ عشص صحیح  پَضیذُ  ضًَذ دستىطْا تایذدستىص ّا تایذ تِ  ساحتی تا دست تٌاسة داضتِ تاضذ. 

ٍ ّوچٌیي دستىص ّا ٍ سٍوص ّای فایك دس دستىص ّای خَضىاسی تشای خَضىاسی  ،وائَچَیی تشای ساختواى ساصی 

 .هَاخِْ تا خغشات الىتشیىی 

 

 Head Protection حفاظ سر :

• 

یا پشتاب اضیاء هی تاضذ .الثتِ پشتاب ضی هی تَاًذ تِ ًاحیِ گشدى  اص خغشات هْوی وِ تِ سش آسیة هی سساًذ سمَط ٍیىی 

 ثاتت اضیاء تا سش تصادم وِ  ٌّگاهی تپَضیذ سا  hard hatsٍ وتف ًیض اصاتت ًوَدُ ٍ هٌدش تِ صذهاتی دس آى ًَاحی ضَد . 

 Hard تاال ٍخَد داسد .هَلقی وِ پتاًسیل سمَط اضیاء اص  ٍخَد داسد ٍ ّوچٌیي  الىتشیىی خغشات تا سش  اتفالی تواس یا  ٍ

hat . الىتشیىی ضَن ٍ سٌگیيهَلـ ضشتِ   ّا سا تِ عَس هشتة تاصسسی لشاس دّیذ اص ًؾش دًذاًِ ّا ، تشن خَسدگی ٍ آسیة  

 . وٌیذ ًگْذاسی ضشایظ تْتشیي دس سا آًْا ٍ.   وٌیذ خایگضیي سا ْاآً

ضىل ؽاّشی تا ّن  ٍ ، هَاد تشویثی ، ویفیتاًَاؿ هختلفی اص والُ ایوٌی ٍخَد داسد وِ اص لحاػ خٌس  اًَاؿ والُ ایوٌی :

هتفاٍتٌذ تقضی اص آًْا ّوشاُ تا ٍسایل اضافی هی تَاًٌذ اص چطن ٍ گَش ًیض هحافؾت ًوایٌذ . تش اساس عثمِ تٌذی 

ANSIZ89.1 . والُ ایوٌی سا تِ دٍ ًَؿ تمسین تٌذی هی وٌٌذ 

 وِ توام اعشاف ایي ًَؿ والُ لثِ داس هی تاضذ . Hard hatیا  Iُ ایوٌی ًَؿ وال-1

 وِ فمظ دس لسوت خلَ یه سایثاى تشای چطن داسد .  Hard capیا II ًَؿ ایوٌی الُو-2

ٍ هصشف وٌٌذُ هی تَاًذ دس وٌاس خغَط خشیاى تشق ٍ دستگاّْای  ایك خشیاى تشق هی تاضٌذ تشخی اص والُ ّای ایوٌی ف

 توام والُ ایوٌی ّای هشتَط تِ ًْا ّادی خشیاى الىتشیسیتِ هی تاضٌذ . آدس حالی وِ تقضی اص  ىتشیىی اص آًْا استفادُ وٌذ .ال

 
هرگز چیزی داخل کاله نگذارید  

. 



 

 والُ ، اًذ ضذُ گزاسی ًام " class E " فٌَاى تِ تٌذی دستِ ًَؿ اساس تش اًذ ضذُ تَلیذ 1997 سال اص تقذ وِ  الىتشیستِ

 . اًذ ضذُ تٌذی دستِ "Class B " ًام تا 1997 سال اص لثل ّای

 

 

( دس هٌاعك واسی وِ اص اسُ ّا ی صًدیشی ٍ یا تدْیضات  (ear plugs ٍ تَگَضی ّا ear muffs)  )استفادُ اص سٍ گَضی 

 .تویض یا خایگضیي وٌیذ هشتة  صَست سا تِ (earplugs) ّا سٌگیي هَسد استفادُ لشاس هی گیشًذ . تَگَضی

 حفاظت فردی  تجهیسات ایونی فیهعر

 واس لثاس_1

 ایوٌی وفص _2 

 سیوثاًی ایوٌی ووشتٌذ_3

 تشق واساى  ایوٌی والُ _4

 (هتَسظ ٍ ضقیف فطاسدستىطْای فایك  تشصًتی، دستىص) حفاؽتی ّای دستىص _ 5

 سیوثاًی ّای سواب  _6

 : گوش حفاظ

Hearing Protection)) 



 ضقیف فطاس فاصهتش _7

 ففطاسضقی فاصهتش _ 8 

 اًثشدست_ 9

 اتضاس سان _11

 حفاؽتی فیٌه_11

 ٍلت سٌح -12

 گروهی لوازم حفاظت فردی  ایونی 

 است سین پشتاب تفٌگ_1

  هتَسظ فطاس ٍ ضقیف فطاس خغَط تشای تلهَ صهیي اتصال دستگاُ _2

  هتَسظ فطاس فاصهتش_ 3

 هتَسظ فطاس تشق كفای دستىص _4

 ذپش یا استیه چَب_ 5

 ًشدتاى فایك _6

 عٌاب دستی -7

 فالین ّطذاس دٌّذُ خثشی _8

 (lock out) ایوٌی لفل و  (tag out)واست حفاؽتی _9

 خقثِ لَاصم  گشٍّی _11

 :حفاظت در برابر سقوط

 

 ابزارهای عایق در برابر جریان الکتریسیته 

 

 



تتَاًٌذ ٌّگام سمَط اص حشوت تذى ٍ پشت ضذى خلَ ایي تدْیضات تایذ  تدْیضات هختلفی  خْت هماتلِ تا سمَط ٍخَد داسد .

تحول وٌذ. یىی اص ایي ٍسایل ووشتٌذ ایوٌی است وِ تش  است سا  گیشی وٌذ ٍ ٍصى هقیٌی وِ دس استاًذاسدّا گفتِ ضذُ

حذٍد  آى  تشاتش ٍصى استفادُ وٌٌذُ سا تحول وٌذ ٍ ًیشٍی هماٍهت یشاق ّای ایوٌی 11حذالل تایذ  ANSAIاساس استاًذاسد 

 تشاتش ٍصى واستش استفادُ وٌٌذُ تاضذ.  35

 :(lock out) ایونی قفل  و(tag out) حفاظتی کارت

lock out  یاtag out  ضاهل تىاس تشدى یه لفل فیضیىی تش سٍی هٌثـ تغزیِ هذاسّا ٍ تدْیضات تقذ اص لغـ وشدى آًْا یا

خاهَش وشدى آًْا هی تاضذ . هٌثـ تغزیِ تا تا تشچسة سادُ ٍ لاتل خَاًذى تش چسة صدُ هی ضَد وِ واسگشاى دیگش سا ًسثت 

 ، دًذُ ،هاًٌذ هاًٌذ تیغِ  ، سا اص تواس تا لسوت ّای فولیاتی تدْیضات . فالٍُ تشایي ایي ٍسایل افشادگاُ ساصد آتِ ٍخَد لفل 

  ٍ.... خلَگیشی هی ًوایذ .ضفت ّا 
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