پیام آموزش پژوهشکده هوا خورشید  -شماره 2

شما هم می توانید از حوادث پیشگیری کنید
اگر می خواهید تا آنجا که ممکن است شرايط خطر ساز را از محيط کار از بين ببرید پيشنهاد
مي گردد متن ذيل مطالعه شود.

به مسئولیت خود در قبال ایمنی خود و محیط کار امتیاز دهید.
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من محيط کاری خود را از نظر تعيين نوع خطرات موجود و
وسايل حفاظت فردي مورد نياز (دستكش ،ماسك ،گوش ي و)...
بررس ی کرده ام.
من جهت پيشگيري از خطرات ،وسايل حفاظت فردي مناسب
را درخواست کرده ام.
من به دنبال کسب آموزشهاي الزم در زمينه بكارگيري صحيح
وسايل حفاظت فردي و اينكه چه وسيله اي براي چه كاري الزم
است و چطور استفاده مي گردد هستم.
من در جايي كه خطر پرتاب ذرات و مواد خورنده وجود دارد عينك هاي ايمني يا محافظ
صورت استفاده مي کنم.
من در جایی كه امكان بريدگي دست و ساير اعضاي بدن ،تماس پوستي با مواد شيميائي،
مواد خورنده و ساير آلودگيهاي عفوني وجود دارد دستكشهاي ايمني ،پيش بند و ساير
حفاظهاي مناسب دارم.
من در مکانی كه خطر سقوط اشياء وجود دارد كاله ايمني تهيه و از آن استفاده میکنم.
من در جایی كه خطر جراحت پا در اثر حرارت  ،مواد خورنده  ،مواد سمي ویا سقوط
اشياء وجود دارد كفش و پوتين ايمني مناسب استفاده می کنم.
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 .8من وسايل حفاظت تنفس ي براي استفاده دائمي يا اضطراري در جاهائيكه مورد نياز
است در اختیار دارم.
 .9من وسايل حفاظت فردي را در شرايط بهداشتي مناسب نگهداري می کنم.
 .11من محل نگهداری کپسول های آتش نشانی ،کمک های اولیه و دوش اضطراري را
می دانم.
 .11من در جایی كه تراز صدا بيشتر از حد مجاز است از وسایل حفاظتي براي جلوگيري
از اثرات آن استفاده می کنم.
 .12من روش تميز سازي و ضدعفوني وسايل حفاظت فردي را می دانم و در زمانهای
مشخص ی آنها را نظافت می کنم.
 .13من برای تميز كردن ريخت و پاشهاي مواد سمي و ديگر مواد خطرناك ،از روشهاي
كاري و لباس هاي ايمني مناسب و وسايل حفاظتي الزم استفاده مي کنم.
ً
 .14من قبل از ترک محل کار این اقدامات را حتما انجام می دهم:
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خاموش كردن تمام وسايل حرارتي ،برقی درکليه ساختمانها
خارج نمودن تمام وسايل برقي ضروري وغير ضروري ازپريز برق ويا قطع كليد مينياتوري مربوطه
جهت جلوگيري ازمصرف انرژي و بروز احتمالي اتصال برقي وآتش سوزي (بغير از يخچال).
بستن شيرهاي اصلي وسايل گاز سوز و شيرهاي آب
قرار ندادن هيچ گونه مواد قابل اشتعال از قبيل الكل ،تينر و غيره در معرض حرارت و نور
ً
مستقيم خورشيد مخصوصا درپشت پنجره ها و همچنين نورگيرها.
اطمینان از سالمتي و استاندارد بودن سيم كش ي ها و تقسيم بندي برق( هرگز با تقويت غير
مجاز فيوزها و مفصل بندي هاي نا ايمن زمينه نشت الكتريكي و آتش سوزي را فراهم نمی کنم)
عدم استفاده از منابع حرارتي غير استاندارد ،مانند هيتر برقي ،اتو و سشوار و ...
قطع کردن صحیح جریان برق با نصب فيوز ايمن و قرار دادن آن در وضعيت خاموش هنگام
ترك محل كار
پاک کردن محيط كار از نخاله ها و ضايعات قابل اشتعال.
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