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  :   مقدمه  

  

برنامه - کنترل صدا در محیط کار  

سازي فعالیتهاي بهداشت حرفه اي هدف از اجراي این برنامه تامین محیط کار سالم از طریق ساماندهی و بهینه  

کارگران می   درزمینه شناسایی ، ارزشیابی و کنترل صداي زیان آور در محیط کاربه منظور حفاظت از شنوایی

  باشد

 :  اهداف اختصاصی

شرکت (ارتقاي سطح آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در سیستم شبکه و بخش خصوصی  .1

 (فه اي و مشاورین بهداشت حرفه اي کارخانجاتارائه دهنده خدمات بهداشت حر

ارتقاي سطح آگاهی کارفرمایان و کارگران مشمول برنامه درخصوص اثرات سوء ناشی از مواجهه با صدا بر  .2

 سالمتی

 کنترل صدا در کارگاهها به کمک روشهاي فنی مهندسی یا مدیریتی .3

 نامه مقابله با صدا در محیط کارارتقاء و بهبود سیستم ثبت و گزارش دهی اطالعات مرتبط با بر .4

 ارتقاء کیفی روش هاي سنجش آالینده هاي صوتی درمحیط کارتوسط بازرسان بهداشت حرفه اي .5

 ارزیابی سالمت کارگران درمعرض صدا .6

 :  فعالیت ها ي برنامه حفاظت شنوایی

  (رمایانکارگران، کارف) (کارشناسان بهداشت حرفه اي بخش دولتی و خصوصی(آموزش گروههاي هدف 

 کارگران درمعرض صداي زیان آور/شناسایی کارگاهها 

 غربالگري صدا در کارگاههاي کوچک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی 

 اندازه گیري صدا 

 پیگیري جهت انجام معاینات دوره اي و ادیومتري کارگران در معرض صدا 

 صدا در محل کار  مرغوب   مدیریتی یا تهیه وسایل حفاظت فردي-پیگیري جهت کنترل فنی مهندسی 

 ثبت نتایج اندازه گیري صدا در سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه اي مرکز سالمت محیط و کار 

  - کنترل روشنایی در محل کاربرنامه  -

  بهبود و ساماندهی شناسایی ، اندازه گیري و کنترل عامل زیان آور روشنایی در کارگاههاي : هدف کلی

 روانی نیروي کار  سالمت جسمانی تحت پوشش به منظور حفظ

 اهداف اختصاصی  : 

 هستند   شناسایی کارگاههایی که نیازمند بهبود یا اصالح سیستم روشنایی . 

 شناسایی کارگران در معرض روشنایی نا مناسب 

  شب کارگاهها/اندازه گیري روشنایی روز 

  انجام پیگیري هاي الزم جهت اصالح و بهسازي کارگاهها                                                     
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     بازرسی بهداشت حرفه اي مرکز سالمت محیط و کار  ثبت نتایج اندازه گیري در سامانه جامع 

 تشعشعات از دیدگاه بهداشت حرفه ايبرنامه 

. صورت امواج یا ذرات در خالء یا در محیط مادي منتشر می شودپرتو یا تشعشع عبارت است از انرژي که به 

برخی از پرتوها داراي جرم و بعضی فاقد آن می . بطور ساده پرتوها را می توان انرژي عبوري تعریف کرد

پرتوها به دو دسته پرتوهاي یونیزان . باشند و با توجه به میزان انرژي، داراي قدرت نفوذ در ماده هستند

معموال وقتی همراه با واژه پرتو کلمه . طبقه بندي می شوند) غیر یونساز(و پرتوهاي غیر یونیزان  )یونساز(

  .دیگري بکار نرود پرتوهاي یونیزان مورد نظر می باشد

تشعشعات نیز جزء عوامل زیان آور محیط کار قرار می گیرد و پایش فردي و محیطی این عامل نیز به طور 

قانون  90و  88قانون کار و مواد  95، 92، 85کشورمان حمایت می شود و در مواد کامل از سوي قوانین در 

در کتاب آیین نامه هاي حفاظت . تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم این حمایت ها وجود دارند

هاي و بهداشت کار یک فصل مجزا براي پرداختن به موضوع آئین نامه ومقررات حفاظت در مقابل خطر پرتو

  .یونساز اختصاص یافته است 

 

  : گروه هدف 

  ها  شاغلین کارگاه -

  کارفرمایان -

  کارشناسان بهداشت حرفه اي -

  :هدف کلی 

  .اي در نظام شبکه بهداشت از طریق بازرسی بهداشت حرفهشاغلین تامین، حفظ و ارتقاي سطح سالمت  -

  :اهداف اختصاصی

  پرتو و روشناییآلودگی صدا، کارگاههاي داراي از بازرسی  افزایش -

 میزان پوشش معاینات شاغلین  افزایش -
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  روشنایی  - صدا –رسم فلوچارت برنامه بهداشت پرتو 

  

  هنالاس  يزیر همانرب
اههاگراکز ا  یسرزاب

 لماع ساس رب دیدزاب يارب تسیل کچ هیهت
 هارم هب راک طیحم رد وترپ و ییانشور،ادص

 راک طیحم لماوع ریاس

دیدزاب ماجنا

 یسرزاب شرازگ هیهت
 تاشرازگ هارم هب (یلک

 و وترپ،ادص صقاون

)ییانشور

امرفراک هب غالبا

 ماجنا و يریگ یپ يزیر همانرب
صقاون عفر يریگیپ

شرازگ هیهت

صقاون عفر

صقاون عفر مدع

هیراطخا

ددجم يریگیپو دیدزاب

صقاون عفر مدع

ییاضق عجارم هب یفرعم
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 مخرج کسر صورت کسر مخرج کسر صورت کسر 

1 

میزان پوشش بازرسی 

کارگاههاي داراي 

 آلودگی صدا   

کارگاههاي تعداد 

 داراي آلودگی صدا 

تعداد کل 

 هاي  کارگاه

 بازرسی شده

1 100 
سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها  کارگاه
  4و3

2  

درصد شاغلینی که از 

وسایل حفاظت 

شنوایی استفاده می 

  کنند

تعداد شاغلینی که از 

وسایل حفاظت 

شنوایی استفاده می 

  کنند

تعدادك شاغلین 

  در معرض صدا
1 100 

سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها  کارگاه
    4و3

3  
میزان پوشش شاغلین 

  در معرض صدا   

تعداد شاغلین در 

 معرض صدا

 تعدادکل  شاغلین 

 بازرسی شده 
1 100 

سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها کارگاه
   4و3

4  

میزان پوشش بازرسی 

کارگاههاي داراي 

 آلودگی پرتو

کارگاههاي تعداد 

بازرسی شده داراي 

 آلودگی پرتو

تعداد کل 

بازرسی  هاي کارگاه

 شده

1 100 
سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها  کارگاه
   4و3

5  
میزان پوشش شاغلین 

  در معرض پرتو 

تعداد شاغلین در 

 معرض پرتو

تعدادکل  شاغلین 

  بازرسی شده
1 100 

سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها کارگاه
   4و3

6  

میزان پوشش بازرسی 

کارگاههاي داراي 

روشنایی نامناسب   

کارگاههاي تعداد 

بازرسی شده داراي 

 روشنایی نامناسب 

تعداد کل 

 هاي  موجود  کارگاه
1 100 

سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها  کارگاه
   4و3

7  

میزان پوشش شاغلین 

در معرض روشنایی 

  نامناسب   

تعداد شاغلین در 

معرض روشنایی 

 نامناسب

 تعدادکل  شاغلین 

 بازرسی شده
1 100 

سامانه بازرسی 

  ها  کارگاه

سامانه بازرسی 

 ها کارگاه
   4و3


