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 ناقص خير بله ناقص خير بلي

        آیا جلسات كمیته حفاظت فني و بهداشت كار كارگاه به صورت ماهانه و منظم برگزار مي شود؟ 1

        آیا مصوبات كمیته حفاظت فني و بهداشت كار پیگیري و اجرا مي شود؟ 2

        شود؟خواسته شده توسط مراكز بهداشتي به موقع و بطور مرتب ارسال ميآیا آمار و اطالعات  3

-آیا مستندات الزم در خصوص اجراي برنامه هاي بهداشتي )كنترل ، بهسازي، اندازه گیري و ارزیابي عوامل زیان 4

 آور، آموزش و معاینات شاغلین( در كارگاه ثبت و نگهداري مي شود؟
       

        قبل از استخدام براي كاركنان جدید انجام و سوابق آن ثبت و نگهداري مي شود؟ آیا معاینات 5

        آیا معاینات پزشكي و آزمایشات الزم براي كلیه شاغلین در مواجهه با عوامل  زیان آور  انجام گردیده است؟ 6

        )درمان، تغییر شغل، چرخشي شدن كار و...( انجام شده است؟مات الزم واصله از ارجاعات پزشكي، اقدا نتایج آیا با توجه به 7

        آیا در شرایط خاص خدمات اورژانسي و وسایل كمكهاي اولیه براي كاركنان وجود دارد؟ 8

        آنفلوآنزا و ... ( واكسینه شده اند؟-كزاز-Cو  Bآیا كاركنان در مقابل بیماریهاي واگیر با توجه به شغل ) هپاتیت 9

        كنند دیوارها قابل شستشو مي باشد؟آیا در كارگاههایي كه با مواد غذایي، روغني و مواد خورنده كار مي 10

        باشد؟آیا آشپزخانه مجهز به انبار مواد غذایي، یخچال یا سرد خانه با شرایط استاندارد مي 11

توزیع غذا سر و كار دارند بهداشت فردي را رعایت نموده و داراي لباس و آیا  كلیه كارگراني كه با تهیه، پخت و  12

 باشند؟كاله )سربند( مناسب كار، كارت بهداشتي و گواهینامه دوره هاي بهداشت عمومي مي
       

        شود؟آیا شستشو، نظافت و سمپاشي در مكانهاي مورد نیاز بطور مرتب انجام مي 13

سطل زباله  -روشنایي مناسب -تهویه عمومي-روشویي داراي شرایط و ضوابط بهداشتي )كاشيآیا توالت و  14

 باشد؟نظافت( مي -مایع دستشویي -داردرب
       

        آیا حمام / دوش با شرایط و ضوابط بهداشتي وجود دارد؟ 15

16 
اشامیدني بهداشتي در دسترس كاركنان قرار در صورتیكه كارگاه متصل به آب شهري یا روستایي نباشد آیا آب 

 دارد؟ )كلرزني آب، تست میكروبي و تست كلر باقیمانده(
       

        آیا سیستم سرمایشي و گرمایشي  با توجه به نوع كار و فصل در كارگاه وجود دارد؟ 17

        گردد؟آوري و دفع ميآیا زباله، مواد زائد صنعتي، پساب و فاضالب بر طبق ضوابط بهداشتي جمع  18

        آیا تابلوها و پوسترهاي هشدار دهنده بهداشتي در مكانهاي مناسب و در ارتفاع صحیح نصب شده است؟ 19

        آیا در مورد منع مصرف سیگار اقدامات و نظارت هاي الزم صورت گرفته است؟ 20

 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 مركز بهداشت استان
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 ناقص خير بله ناقص خير بلي

        مي باشد؟عوامل زیان آور شیمیایي شاغلین در مواجهه با فاقد آیا  كارگاه  1

        آیا جدول فهرست برداري مواد شیمیایي مورد استفاده در كارگاه تهیه شده است؟ 2

        مواد شیمیایي خطرناک داراي برچسب معتبر مي باشند؟ آیا ظروف حاوي 3

        ( در دسترس كاركنان قرار دارد؟SDSآیا برگه اطالعات ایمني ) 4

        آیا انبار اختصاصي مواد شیمیایي مطابق استاندارد وجود دارد؟ 5

        انجام شده است؟ آیا براي كاهش آالینده هاي شیمیایي به میزان مجاز اقدامات كنترلي 6

        آیا در صورت نیاز به حمل دستي مواد شیمیایي از ظروف در بسته، با وزن مجاز و داراي دسته جهت حمل و نقل آسان استفاده مي شود؟ 7

        مورد استفاده قرار مي گیرد؟هاي شیمیایي قرار دارند وسایل حفاظت فردي مناسب تهیه شده و آیا براي كلیه شاغلیني كه در معرض آالینده 8

        مي باشد؟ شاغلین در مواجهه با صداي زیان آور كارگاه فاقد آیا  9

        آیا براي كاهش صدا به میزان مجاز اقدامات كنترلي انجام شده است؟ 10

        تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده است؟ آیا براي شاغلیني كه در معرض صداي زیان آور قرار دارند وسایل حفاظت فردي مناسب 11

        مي باشد؟ زیان آور  ارتعاششاغلین در مواجهه با كارگاه فاقد آیا  12

        آیا براي كاهش ارتعاش به میزان مجاز اقدامات كنترلي انجام شده است؟ 13

        دارند وسایل حفاظت فردي مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده است؟ آیا براي شاغلیني كه در معرض ارتعاش بیش از حد مجاز قرار 14

        كارگاه مناسب است؟ آیا روشنایي 15

        آیا براي اصالح روشنایي نامناسب اقدام  شده است؟ 16

        مي باشد؟ زیان آور  پرتو هاي شاغلین در مواجهه باكارگاه فاقد آیا  17

        آیا براي كاهش مواجهه شاغلین با پرتوها به میزان مجاز  اقدامات كنترلي انجام شده است؟ 18

        آیا میزان دما و رطوبت محل كار مناسب است؟ 19

        آیا براي تنظیم دما و رطوبت محیط كار به میزان مطلوب اقدامات كنترلي انجام شده است؟ 20

        ت؟شاغلیني كه در مواجهه با استرسهاي حرارتي بیش از حد مجاز قرار دارند وسایل حفاظت فردي مناسب تهیه و در اختیارشان قرار داده شده اسآیا براي كلیه  21

        مي باشد؟ زیان آور  قارچ، باکتري، ویروس، ریکتزیا، انگل و..(بیولوژیكي)عوامل شاغلین در مواجهه با كارگاه فاقد آیا   22

        هاي بيولوژیکی قرار دارند وسایل حفاظت فردي مناسب تأمين شده و مورد استفاده قرار می گيرد؟آیا براي کليه شاغلينی که در معرض آالینده 23

        آیا ایستگاه كار براي كارگران مناسب است؟ 24

        مي باشد؟ زیان آور  حركات تكراري  شاغلین در مواجهه باكارگاه فاقد آیا   25

        آیا شاغلین در وضعیت بدني مناسبي كار مي كنند؟ 26

        آیا شاغلین از ابزار كار مناسب استفاده مي كنند؟ 27

        آیا تخلیه، بارگیري و حمل دستي بار در وزن مجاز و به صورت صحیح انجام مي شود؟ 28

        محل كار اصالح شده است؟آیا عوامل خطر مرتبط با ارگونومي در  29

        ؟برگزار شده استبراي شاغلین    دوره  آموزشي نحوه صحیح و ایمن كار با  مواد شیمیایي آیا  30

        ؟برگزار شده استبراي شاغلین  دوره  آموزشي  نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي  آیا  31

براي   كار )فیزیكي، شیمیایي، بیولوژیكي و ارگونومیكي(مراقبتي در برابر مضرات و پیامدهاي ناشي از مواجهه با عوامل زیان آورمحیطدوره  آموزشي خود  آیا  32

 ؟برگزار شده استشاغلین 
       


