
 

 رفه ای در تشکیالت بهداشت حرفه ایستورالعمل چک لیست پبیش فعبلیت مسئول بهداشت حد

هسئَل ثْذاضت حشفِ ای هَظف است اعالػبت دقیق هطخػبت فشدی پشسٌل ٍ ضشح فشآیٌذ کبسی ّش فشد سا ثجِ غَست  -1

 فلَچبست  دس پشًٍذُ پشسٌلی فشد دسج ًوبیذ

 

ٍاحذّبی کبسگبُ سا عجق چک لیست ثبدیذ هَسد ثبصسسی قشاس دادُ ٍ چک کلیِ َل ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ئهس -2

 لیست ّبی تکویل ضذُ سا ثبیگبًی ًوبیذ

 

ثِ  هغبثق ثب ثشًبهِ اص قجل تذٍیي ضذُ اصقسوتْبی هختلف کبسخبًِ ثبصدیذ هٌظن هسئَل ثْذاضت حشفِ ای هَظف است  -3

کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبس جْت اعالع اص ٍضؼیت دس ٍ ثِ هذیشیت کبسخبًِ  سا ثجت  ٍ گضاسضبت ثبصدیذػول آٍسد 

 اًؼکبس دّذ ثْذاضت حشفِ ای ٍ اتخبر تػوین ًْبیی ثشای سفغ هطکالت هَجَد

 

ایجبد استجبط ٍ ّوبٌّگی ٍ هطبسکت فؼبل دس ثشًبهِ ّب ثب کبسضٌبسبى هسئَل ثْذاضت حشفِ ای هَظف است جْت  -4

ّوگبهی ٍ ّوسَ ًوَدى فؼبلیتْبی ثْذاضت حشفِ ای کبسخبًِ ثب ثشًبهِ ّبی  ثشایض ثْذاضت هٌغقِ ثْذاضت حشفِ ای هشک

ٍ اعالع اصآخشیي دستَسالؼولْب دس ًطست ّبی بسی دس سغح کبسخبًِ ثشحست هَسد هٌغقِ ای ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی ج

 ّوکبسی الصم ساداضتِ ثبضذ هشکض ثْذاضت حضَسٍ 

 

دس جْت کبّص ( گشدش کبس ٍ غیشُ ) ساُ حلْبی فٌی ٍ هٌْذسی ، اداسی ف است  هسئَل ثْذاضت حشفِ ای هَظ -5

 اسائِ دّذ سا جْت سفغ ًَاقع ثْذاضتی هَاجِْ ٍ توبس ضبغلیي 

هحل استقشاس هسئَل ثْذاضت حشفِ ای اص ًظش فضبی فیضیکی هتٌبست ،ًظن ٍ ًظجبط کبسی ،ثبیگبًی هستٌذات هشثَعِ ثِ  -6

 غَست هٌظن سٍیت ضَد

ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هطوَل ثبیذ ثب تَجِ ثِ ًَع ضغل ، هخبعشات آى ٍثشًبهِ ّبی اػالم ضذُ اص  کبسضٌبس /هسئَل  -7

سَی هشکض ثْذاضت هٌغقِ ، ثشای گشٍّْبی دسهؼشؼ ٍهطخع ضذُ ، ثشًبهِ ّبی آهَصضی فػلی تذٍیي ٍاسجبئ 

هیضاى سبػبت   ، ًَع ٍسیلِ کوک آهَصضی ، لیست ضشکت کٌٌذگبى،ًبم هذسس  -ػٌَاى ثشًبهِ: هستٌذات ّشثشًبهِ )ًوبیذ

ثشًبهِ آهَصضی ثبیذ ػالٍُ ثشاستقبء سغح آگبّی ، هَجت تغییش ًگشش ( پشی تست ٍپست تست قبثل سٍئیت ثبضذ ،آهَصش 

، ثبٍسّب ٍػولکشد ٍسفتبسّبی ثْذاضتی کبسگشاى گشدد تب دساجشای هَاصیي ثْذاضت ٍسبلن سبصی هحیظ کبس هطبسکت فؼبل 

 ضٌذداضتِ ثب

ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هطوَل ثبیذ ثب تَجِ ثِ ًَع ضغل ، هخبعشات آى ، ثشای گشٍّْبی دسهؼشؼ کبسضٌبس /هسئَل  -8

ثِ صثبى سبدُ ٍ ...  ٍسبیل ٍ هَاد کوک آهَصضی اػن اص پَستش ، پوفلت ، جضٍُ ٍ ٍهطخع ضذُ ًسجت ثِ تْیِ ٍ تذٍیي 

 آگبّی ضبغلیي اقذام ًوبیذ قبثل فْن ّوشاُ ثب تػبٍیش هشثَعِ ثشای استقبء سغح



ّبی هطَستی  دس کلیِ کبسگبّْبی آهَصضی ٍ ًطستثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هطوَل هَظف است   کبسضٌبس /هسئَل  -9

ثشگضاس ضذُ اص سَی هش کض ثْذاضت ثشای آگبّی اص آخشیي اعالػبت ،دستبٍسدّب ٍآییي ًبهِ ّخب ٍ دستَسالؼول ّبی 

 اجشایی ضشکت ًوبیذ

حَادث ، هسوَهیت )هسئَل ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هطوَل هی ثبیست ًسجت ثِ ساّکبسّبی ػولی دسهَاقغ اضغشاسی  -10

تسلظ کبهل داضتِ ثبضذ ٍاص عشیق اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصضی دسّش فػل ، ثِ آگبّی ....( ّبی ضیویبئی ، صلضلِ ، حشیق ٍ

ًتبیج  –صهبى ثشگزاسی –هسئَل ثشگزاسی –شکت کٌٌذگبى لیست ض: هستٌذات هَسد ثشسسی ) ضبغلیي ًیض سسبًذُ ضَد 

 (هبًَس 

هسئَل ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هطوَل هَظف است  ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس ضشایظ اضغشاس سا عی ثشگضاسی دٍسُ ّبی  -11

 آهَصضی ٍ ثشگضاسی هبًَس دس فَاغل صهبًی هؼیي ثِ اعالع کلیِ ضبغلیي ثشسبًذ

سٍئیت هستٌذات اقذاهبت .) هطبٍس ثْذاضت حشفِ ای هی ثبضذ /الًِ ثؼْذُ هسئَلپیگیشی اًجبم هؼبیٌبت پضضکی سب -12

کبسضٌبس ثْذاضت حشفِ ای هی ثبیست اص دستَسالؼول ّبی هشکض سالهت . (غَست گشفتِ دسصهبى ثبصدیذ الضاهی است

 .کست اعالع ًوبیذ استبى /هحیظ ٍ کبس دس صهیٌِ هؼبیٌبت ضغلی، اص عشیق هشکض ثْذاضت ضْشستبى

سٍئیت .) ثْذاضت حشفِ ای هی ثبضذ  کبسضٌبس/پیگیشی اًجبم هؼبیٌبت پضضکی قجل اص استخذام ٍدٍسُ ای ثؼْذُ هسئَل -13

 (هستٌذات اقذاهبت غَست گشفتِ دسصهبى ثبصدیذ الضاهی است

توبم . پشًٍذُ پضضکی ضبغلیي ثبیذ دس ثشگیشًذُ اعالػبت هشثَط ثِ ضبغلیي ٍّوچٌیي ًتبیج هؼبیٌبت اًجبم گشفتِ ثبضذ - -14

هغبثق ثشگی هػَة ٍصاست ثْذاضت ٍدسهبى تَسظ هسئَلیي عت کبس ٍثْذاضت حشفِ ای  4ایي اعالػبت ثبیذ دسفشم 

کبسضٌبس /ثجت ضذُ ثبضذ ٍایي اهش ثبیذ تَسظ هسئَل  ثِ هَقغ ٍغحیح دستَسالؼول ّبی هشکض سالهت هحیظ ٍ کبس،

 ( سٍئیت هستٌذات ٍغحت آًْب الضاهی است . )ثْذاضت حشفِ ای ًظبست گشدد

تَسظ پضضک ٍ  ثْذاضت حشفِ ای هَظف است اقذاهبت الصم سا پس اص تجضیِ ٍ تحلیل ًتبیج هؼبیٌبت کبسضٌبس/ هسئَل  -15

اتخبر ٍ اػالم تذاثیش  گضاسش ثِ هشکض ثْذاضت هٌغقِ ، ایي اقذاهبت ضبهل . ثِ هَسد اجشا دسآٍسد دسیبفت ًظشیِ هکتَة

–ثیوبسیْبی ًبضی اص کبس،اص عشیق اسائِ ساُ حل ّبی فٌی ٍهٌْذسی پیطگیشی اص  جْت کبّص هَاجِْ ٍتوبس ضبغلیي ٍ

 .( هی است سٍئیت هستٌذات الضا)  هی ثبضذگیشاًِ پیطکٌتشلی ٍ ّبی اقذام ٍ دیگش  (گشدش کبسٍغیشُ)اداسی 

هؼبیٌبت ضغلی  دسیبفت ًتیجٍِثیوبسیْبی حشفِ ای سا پس اص ....ثْذاضت حشفِ ای ثبیذ ًتبیج هؼبیٌبت  کبسضٌبس /هسئَل  -16

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است . ) ثِ هشکضثْذاضت استبى اسسبل ًوبیذ( 111-3) دسفشم گضاسش دّی ثیوبسیْبی ضغلی 

ثْذاضت حشفِ ای اص عشیق کبسفشهب ثِ هشکض  کبسضٌبس /ثبیذ تَسظ هسئَل  هَاسد هطکَک ثِ ثیوبسیْبی حشفِ ای - -17

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است .) ثْذاضت هٌغقِ گضاسش ضَد 

تغییش ضغل کبسگشاًیکِ ثب تَجِ ثِ تطخیع پیگیشی ثْذاضت حشفِ ای ثبیذ پیگیشی الصم سا جْت  کبسضٌبس /هسئَل  -18

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است . ) ال ضذُ اًذ ثؼول آٍسد ضَسای پضضکی ثِ ثیوبسیْبی حشفِ ای هجت



ثْذاضت حشفِ ای هَظف است افشادی کِ ثِ ًحَی ثب هَادغزایی سشٍکبس داسًذ سا جْت دسیبفت کبست  کبسضٌبس /هسئَل  -19

 ( سٍئیت کبست سالهتی کبسگشاى ٍتبسیخ اًقضبء آى الضاهی است) سالهت ثِ هشکض ثْذاضت هشثَعِ هؼشفی ًوبیٌذ 

اضغشاسی  ضشایظ  ساّکبسّبی ػولی دسهَاقغ اًتخبة ٍ اجشای ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًسجت ثِ  کبسضٌبس /سئَل ه -20

تسلظ کبهل داضتِ ثبضذ ٍاص عشیق اجشای آگبّی ٍ  ....( حَادث ، هسوَهیت ّبی ضیویبئی ، صلضلِ ، حشیق ٍ)ٍ اٍسطااًس 

 الصم دادُ ضَد یض آگبّیثشًبهِ ّبی آهَصضی دسّش فػل ، ثِ ضبغلیي ً

ّوبٌّگی  الصم سا جْت ( ثب تَجِ ثِ ًَع آالیٌذُ ) ثْذاضت حشفِ ای هَظف است دس هَاقغ ضشٍسی  کبسضٌبس /هسئَل -21

سٍئیت هستٌذات دسغَست .) اًجبم هؼبیٌبت اختػبغی تَسظ هتخػع عت کبس ثشای کبسگشاى دس هؼشؼ ثؼول آٍسد 

 ( ٍجَد هَسد رکشضذُ الضاهی است 

ثْذاضت حشفِ ای ثبیستی خظ هطی ایوٌی ٍسالهت کبس، کلیِ ٍاحذّبی کبسی ثشاسبس ػَاهل صیبى  کبسضٌبس /هسئَل  -22

سٍئیت هستٌذات ) آٍس دسهحیظ کبس تذٍیي ٍثِ اهضبی کبسفشهب سسیذُ ٍدسهحل هٌبسجی ًػت ٍثِ اعالع ّوکبساى ثشسذ 

 الضاهی است

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است اقذاهبت الصم ساثشاسبس سٍش ّبی اسصیبثی سیسک جْت ضٌبسبیی ،  کبسضٌبس/ هسئَل  -23

ًوًَِ ثشداسی ٍاسصضیبثی ػَاهل صیبى آٍس ثؼول آٍسدُ ٍپس اص هقبیسِ ثب حذٍد توبس هػَة ٍصاست ثْذاضت ٍدسهبى 

تَلیذی ثب ػَاهل صیبى آٍس ٍگضاسش ًتبیج ثِ هشکض ثْذاضت هٌغقِ ، جْت کبّص هَاجِْ ٍتوبس ضبغلیي ٍاحذّبی 

) گیشاًِ سا اًجبم دّذ پیطاقذام کٌتشلی ٍ( گشدش کبسٍغیشُ)اداسی –هَجَد  ،اص عشیق اسائِ ساُ حل ّبی فٌی ٍهٌْذسی 

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است 

ًجٌذی ثَدُ سبالًِ ٍ داسای صهبػولیبتی  ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ ثبیذ ثشاسبس ضشح ٍظیفِ داسای ثشًبهِ کبسضٌبس /هسئَل -24

 (سٍیت هستٌذات الضاهی است.)ٍضوي اخز تبئیذُ اجشاء اص هذیشیت ، دس ٍاحذ ثْذاضت هَجَد ثبضذ 

پیگیشیْبی الصم سا دس خػَظ ًظبست ثش اجشای ثشًبهِ ػولیبتی  ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ هَظف است کبسضٌبس  / هسئَل  -25

 ی ثشًبهِ اًجبم دّذتب حػَل ًتیجِ ٍ تحقق اّذاف اختػبغ

هطبٍس ثْذاضت حشفِ ای هَظف است اقذاهبت الصم ساثشاسبس سٍش ّبی اسصیبثی سیسک جْت ضٌبسبیی ، ًوًَِ / هسئَل  -26

ثشداسی ٍاسصضیبثی ػَاهل صیبى آٍس ثؼول آٍسدُ ٍپس اص هقبیسِ ثب حذٍد توبس هػَة ٍصاست ثْذاضت ٍدسهبى ًتبیج سا ثِ  

 هشکض ثْذاضت هٌغقِ ، گضاسش دّذ

ْذاضت حشفِ ای هَظف است پس اص هقبیسِ  ًتبیج اًذاصُ گیشی آالیٌذُ ّب ثب حذٍد توبس هػَة ث کبسضٌبس/ هسئَل  -27

ٍصاست ثْذاضت ٍدسهبى ، جْت کبّص هَاجِْ ٍتوبس ضبغلیي ٍاحذّبی تَلیذی ثب ػَاهل صیبى آٍس هَجَد  ،اص عشیق 

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است ) م دّذ اقذام کٌتشلی سا اًجب( گشدش کبسٍغیشُ)اداسی –اسائِ ساُ حل ّبی فٌی ٍهٌْذسی 



ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًسجت ثِ ساّکبسّبی ػولی دسهَاقغ اضغشاسی  تسلظ کبهل داضتِ  کبسضٌبس/ هسئَل  -28

–لیست ضشکت کٌٌذگبى : هستٌذات هَسد ثشسسی ) ثبضذ ٍاص عشیق اجشای هبًَسّبی آهَصضی  دسّش فػل اقذام ًوبیذ 

 ( ًتبیج هبًَس  –صهبى ثشگزاسی –هسئَل ثشگزاسی 

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًسجت ثِ تَصیغ ٍ آهَصش کبسثشد غحیح ٍسبیل حفبظت فشدی    کبسضٌبس /هسئَل  -29

 ًظبست الصم سا داضتِ ثبضذ 

ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ تَلیذی ، تْیِ ٍثِ ػٌَاى هکول  کبسضٌبس/ ٍسبیل حفبظت فشدی ثبیذ تحت ًظبست هسئَل  -30

 (سٍئیت هستٌذات الضاهی است.)  ِ ػٌَاى آخشیي ساّکبساسائِ گشددتشلی هٌْذسی ٍهذیشیتی ػَاهل صیبى آٍس یب ثاقذاهبت کٌ

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًسجت ثِ تطکیل حذاقل هبّی یکجبس کویتِ حفبظت فٌی  کبسضٌبس/ هسئَل  - -31

 ًوبیذ ثْذاضت حشفِ ای ٍسبیش اػضبء اقذام کبسضٌبس /ٍثْذاضتکبس ثب حضَس هسئَل 

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است پیگیشی الصم سا جْت ًظبست ثش اجشای هػَثبت کویتِ حفبظت فٌی ٍ  کبسضٌبس/ هسئَل  -32

 ٍفٌی هذاسکی کِ عجق آى ًَاقع ثْذاضتی ٍایوٌی هحیظ کبس ثِ کبسفشهب ٍکویتِ حفبظت  ثْذاضت کبس داضتِ ٍ 

 سا هستٌذ سبصی ًوبیذکبس هٌؼکس گشدیذُ ٍپیگیشی جْت سفغ آًْب ثؼول آهذُ است  ثْذاضت

ثْذاضت حشفِ ای هَظف ثِ  استفبدُ اص فشم ّبی اختػبغی تؼییي ضذُ جْت تکویل غَستجلسِ   کبسضٌبس/ هسئَل  -33

 ( سٍئیت هستٌذات ّش قسوت الضاهی است ) ٍاسسبل ثِ هَقغ ثِ هشکض ثْذاضت هٌغقِ هی ثبضذ 

ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ تَلیذی ثبصدیذ هستوش اص تبسیسبت ٍتسْیالت ثْذاضتی  کبسضٌبس /ص ٍظبیف هْن هسئَل یکی ا -34

الصم است هذاسک ٍهستٌذات ) هحیظ کبس ٍتغجیق آى ثب آئیي ًبهِ تبسیسبت ٍتسْیالت کبسگبُ اص ًظش ثْذاضت هی ثبضذ 

 ( گشدد  هشثَط ثِ ثبصدیذ ٍاػالم ًَاقع ثِ کبسفشهب دسایي خػَظ سٍئیت

ثبصدیذ هٌظن ، ثجت اعالػبت ٍآهبس حَادث ، تجضیِ ٍتحلیل ، تْیِ جذاٍل ًٍوَداسّبٍتؼییي ػلل حَادث اص دیگش ٍظبیف  -35

هبِّ ٍسبالًِ حَادث دسٍاحذ  6ضوي ایي کِ تؼییي ضشیت تکشاس ٍضذت . ثْذاضت حشفِ ای است کبسضٌبس/ کبسضٌبس 

الصم است هستٌذات هشثَعِ ٍهَاسد گضاسش ضذُ ثِ . )تشل آى است تَلیذی ، ًطبًگش ٍضؼیت ٍقَع حَادث ٍهیضاى کٌ

 ( کبسفشهب سٍئیت گشدد

ثْذاضت حشفِ ای الصم است کبًَى ّبی ایجبد خغشات ثْذاضتی ٍحفبظتی دسکبسگبُ سا تطخیع ٍثشای  کبسضٌبس /هسئَل -36

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است) کبس ٍهذیشیت گضاسش ًوبیذ  کٌتشل ٍتغییشآى ثِ کویتِ حفبظت فٌی ٍثْذاضت

/ ثجت اعالػبت ٍآهبس حَادث ، تجضیِ ٍتحلیل ، تْیِ جذاٍل ًٍوَداسّبٍتؼییي ػلل حَادث اص دیگش ٍظبیف کبسضٌبس  -37

هبِّ ٍسبالًِ حَادث دسٍاحذ تَلیذی ،  6ضوي ایي کِ تؼییي ضشیت تکشاس ٍضذت . ثْذاضت حشفِ ای است کبسضٌبس

الصم است هستٌذات هشثَعِ ٍهَاسد گضاسش ضذُ ثِ کبسفشهب سٍئیت . )ًطبًگش ٍضؼیت ٍقَع حَادث ٍهیضاى کٌتشل آى است 

 ( گشدد



شٍص حَادث ٍثیوبسیْبی ضغلی، دستَسالؼول ّبی اجشائی ثْذاضت حشفِ ای ثبیذ ثشای پیطگیشی اص ث کبسضٌبس /هسئَل  -38

حفبظتی ٍثْذاضتی ساثشای هطبغل هختلف تْیِ ٍضوي تَجیِ سشپشستبى خظ تَلیذ ٍهسئَلیي صیشثظ ٍآهَصش کبسگشاى ، 

 ( سٍئیت هستٌذات الضاهی است ) ثش سًٍذ اػوبل ٍاجشای آًْب دسکبسگبُ ًظبست داضتِ ثبضذ 

شفِ ای هَظف است ضوي ثبصدیذ هٌظن ،ثشًبهِ سیضی ، ّوبٌّگی ٍّوکبسی، ًظبست الصم سا ثْذاضت ح کبسضٌبس / هسئَل -39

 ( سٍئیت هستٌذات ٍضَاّذ دس هحیظ کبسالضاهی است . ) ثش سػبیت اغَل ایوٌی ٍ ثْذاضت هحیظ کبس داضتِ ثبضذ

کبسگشاى دسایي صهیٌِ الضاهی ًظبست هستوش ثش سیستن اػالم ٍاعفبء حشیق ثبیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍاجشای هبًَس ٍآهَصش  -40

 ( سٍئیت هستٌذات ٍضَاّذ الضاهی است .) است  

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ثشاسبس ثشًبهِ ثبصدیذ ٍ چک لیست  هشثَعِ  تجْیضات کوک ّبی  کبسضٌبس / هسئَل -41

 (سٍیت هستٌذات الضاهی است)اٍلیِ ٍاحذ تَلیذی سا ثِ غَست ّفتگی کٌتشل ًوبیذ 

آضبهیذًی سبلن ٍ ّوبٌّگی ثب هشکض ثْذاضت جْت ًوٌِ ثشداسی اص آة آضبهیذًی ٍاحذ تَلیذی جْت  ًظبست ثش تأهیي آة -42

 هطبٍس ثْذاضت حشفِ ای هی ثبضذ/تأییذ سبلن ثَدى آة ٍاحذ هزکَس ثِ ػْذُ کبسضٌبس 

ل ثْذاضت حشفِ ای هَظف است اقذاهبت الصم جْت ّوبٌّگی ثب ضشکت ّبی سن پبضی سا ثِ ػو کبسضٌبس / هسئَل -43

 (سٍیت هستٌذات الضاهی است)آٍسدُ ٍ پیگیشیْبی الصم دس خػَظ ًظبست ثش هجبسصُ ثب حطشات ٍ جًَذگبى سا اًجبم دّذ 

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًظبست،ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی الصم ثب هشکض ثْذاضت سا دس خػَظ  کبسضٌبس / هسئَل -44

 ٍاکسیٌبسیَى کبسگشاى ٍاحذ تَلیذی ثِ ػول آٍسد

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ثش هسیشّبی حول ٍ ًقل هَاد ضیویبیی اص عشیق ًػت ػالئن ٍ خظ  ضٌبسکبس / هسئَل -45

 ( ANSI   ٍOSHAثشاسبس استبًذاسد ) کطی هسیشّب ًظبست کبفی داضتِ ثبضذ

ثْذاضت حشفِ ای هَظف است آخشیي دستَسالؼولْبی کبسثشد سوَم ٍ گٌذصداّب دس ٍاحذ غٌؼتی سا  کبسضٌبس / هسئَل -46

 دس ٍاحذ داضتِ ثبضذ ٍ ثش حسي اجشاسی آى ًظبست ًوبیذ

یج اًذاصُ گیشی آالیٌذُ ّب  ًَع سیستن تَْیِ هَسد ًیبص بثْذاضت حشفِ ای هَظف است ثش اسبس ًت کبسضٌبس / هسئَل -47

 ٍ ثش ػولکشد غحیح آى ًظبست کبفی ساداضتِ ثبضذّش ٍاحذ سا تؼییي 

ثْذاضت حشفِ ای ٍاحذ تَلیذی هی ثبیست اعالػبت دقیقی اص هَاد ضیویبئی هَسد استفبدُ دس پشٍسِ  کبسضٌبس /هسئَل  -48

کلیِ هَاد ضیویبیی کِ ثِ ًحَی کبسگشاى ثب آًْب دستوبس ّستٌذ سا ( ثشگِ ضٌبسبیی هَاد ) MSDSتَلیذ داضتِ ثبضذ ٍ 

یِ ٍخغشات ًبضی اصکبسثشد ًبغحیح هَاد ضیویبیی ًٍحَُ پیطگیشی اصآًشا ثِ کبسگشاى آهَصش دٌّذ ٍهَاد ضیویبئی سا تْ

ثشچست گزاسی ٍثبًک اعالػبتی تْیِ ضذُ سا دساختیبس کبسفشهب قشاسدٌّذ ٍپیگیشی الصم سا جْت اسسبل یک ًسخِ اصآى ثِ 

 (الضاهی است  سٍئیت هستٌذات.  ) هشکض ثْذاضت هٌغقِ ثؼول آٍسد

ثشاسبس ثشًبهِ ثبصدیذ ٍ چک لیست  هشثَعِ ًظبست ثش اًجبسداسی هَاد ثْذاضت حشفِ ای هَظف است  کبسضٌبس /هسئَل -49

 سا ثش اسبس دستَسالؼولْبی هشثَعِ ثِ غَست هبّبًِ کٌتشل ًوبیذ....(چیذهبى،عجقِ ثٌذی ٍ )ضیویبیی



ثْذاضت حشفِ ای هَظف است ًسجت ثِ تؼییي  ػالئن ّطذاسدٌّذُ دس هحلْبی هٌبست کبسگبُ جْت  کبسضٌبس / هسئَل -50

 آگبّی کبسگشاى ٍ پیطگیشی اص هخبعشات ٍ حَادث ًظبست کبفی سا داضتِ ثبضذ

 

 

 

 

 

 

 


