
  ای بهداشت حرفه پیامکی مسابقه  
و روز جهاني کارگر )يازدهم  (هشتم ارديبهشت ماهبه مناسبت گرامیداشت روز جهاني ايمني و بهداشت حرفه ای )

ای اقدام به  ارديبهشت( مرکز بهداشت قم با هدف ارتقاء سطح آگاهي کارگران در خصوص مسائل بهداشت حرفه

با توجه به ه ک را نفر از کارگران عزيزی که پاسخ صحیح مسابقه دهبه نموده است و برگزاری مسابقه پیامکي 

 به  98 /30/3حد اکثر تا تاريخ  ،مي باشد عبارتدر قالب يک حروف مربوط به گزينه های درست 

 ،پیامک نمايند 100074115شماره

 خواهد شد. اهدا نفیسيجوايز  به قید قرعه

و کارگران را ملزم به اجرای دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و استفاده و نگهداری از وسایل  کدام یک از مواد قانون کار، -1

 می نماید. ،قرار داده اوکه کارفرما برای تامین حفاظت و بهداشت کارگران در اختیار   امکاناتی

 قانون کار                     94ماده   س(    قانون کار        91ماده  (الفقانون کار              92ماده  ت(قانون کار             95ماده ب(        

 باشد. گرم مطابق آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار، وزن بار باید حداکثر چند کیلو -2

 کیلوگرم                  30م(        کیلوگرم                  25خ(                        کیلوگرم15ج(            کیلوگرم             20( ی            

 کنترل صدا در محیط کار است؟ صادیقکدامیک از م -3

 ( تمام مواردم    گیر    د( استفاده از محافظ های صدا         ی(استفاده از گوشی محافظ       و(فاصله گرفتن از منبع صدا       

 ..... بوجود می آید.................مواجهه با  بیماریهای شغلی در اثر -4

 گرد و غبارص(              ارگونومیک(                 سر و صدا (ر           باالتر از حد مجاز    ( عوامل زیان آور محیط کارن           

 شود؟ انجام کارفرما توسط بایستی بار یک سال چند هر شغلی سالمت معاینات انجام -5

 سال 3( پ                                     سال 4( ش                          سال یک(و                         سال 2(ع                  

قانون کار، برای حفاظت فنی و  85قانون کارچنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  95ماده  2مطابق تبصره  -6

بهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشندو کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات فبلی بدون 

 ننماید. کارفرما چه مسئولیتی دارد.ز آنها استفاده توجه به دستورالعمل و مقررات موجود ا

          مسئولیت کیفری داردش(                                                          مسئولیتی نخواهد داشتس(        

 مسئولیت شرعی داردض(                        مسئولیت حقوقی داردص(        

 بهداشت حرفه ای در واحد های کاری چیست؟مهم ترین هدف  -7

    ز(آموزش کارفرمایان                                 ر(آموزش کارگران          

 الف(کنترل عوامل زبان آور محیط کار                             د(آموزش کارگران و کارفرمایان          

ر کارفرمای واحدهایی که مشاغل آنها جزو گروه الف مشاغل سخت و زبان آور به بر اساس آئین نامه مشاغل سخت و زبان آو -8

 تایید کمیته مربوطه رسیده اند برای کنترل عوامل زیان آور و خروج از صفت سخت و زبان آور چند سال فرصت دارند؟

 سال4ح(                   سال 3ق(             سال 2ل(            سال 1ب(                  

 محیط کار کدام گزینه می باشد؟ یشکایات بهداشت رسیدگی به سامانه تلفنی کشوری -9

 193ت(          192ذ(       191د(        190م(              

 

 مرکز بهداشت شهرستان قم                


