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 ؟آیب ٍظبیف خَد را در رابطِ بب طزح کٌتزل شزایط جَی هی داًید

 ٍظبیف هسئَلیي بْداشت حزفِ ای در رابطِ بب طزح کٌتزل شزایط جَی

 آشٌبیی بب طزح 

گزها ٍ رطَبت یکی اس عَاهل فیشیکی هطزح در هحیطْای کاری هی باضذ کِ در صَرت عذم تاهیي ضزایط هٌاسب آى هی 

تَاًذ بِ عاهلی هضز در هحیط ّای کاری تبذیل گزدد. بزرسی آخزیي آهار ٍاطالعات ارسالی اس داًطگاُ ّا / داًطکذُ ّای 

% کارگاّْای کطَر ٍ 10ًشدیک بِ  1389طاى هی دّذ کِ در سال علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی سزاسز کطَر ً

 625000% ضاغلیي در کارگاُ ّا در هعزض عاهل گزها ٍ رطَبت سیاى آٍر در هحیط کار بَدُ اًذ کِ با هقایسِ ایي آهار با 9

کارگاُ  65000کارگز ضاغل در آًْا در کل کطَر ًطاى هی دّذ کِ ًشدیک بِ  2500000کارگاُ تحت پَضص ٍ ًشدیک بِ 

ضاغل در آى در هعزض عاهل گزها ٍ رطَبت در هحیطْای کاری خَد هی باضٌذ، در حالی کِ ایي آهار بزای  230000ٍ 

 % را ًطاى هی دّذ . 10ضاخص  1390کارگاّْا ٍ ضاغلیي در سال 

% ضاغل در هعزض گزها 12ا % کارگاّْا ب5،  90ًفز ضاغل ضٌاسایی ضذُ استاى قن در سال  47525کارگاُ ٍ با  16682اس کل 

رطَبت قزار دارًذ . کِ ایي اهز لشٍم تَجِ بِ ساهاًذّی فعالیتْای هزتبط با ضٌاسایی، اًذاسُ گیزی، ارسضیابی ٍ کٌتزل با حذف 

عاهل فیشیکی گزها ٍ رطَبت سیاى آٍر در هحیط کار بعٌَاى یک عاهل هَثز فیشیکی بز سالهت ضاغلیي را آضکار هی ساسد . 

اساس سیاست گذاری دست اًذرکاراى اهز سالهت ًیزٍی کار جاهعِ با ّذف ارتقاء سطح سالهت ضاغلیي ٍ پیطگیزی بز ایي 

اس بیواریْا ٍ حَادث ضغلی ٍ ًیش ساسهاًذّی فعالیتْای بْذاضت حزفِ ای در بخص دٍلتی ٍ بخص خصَصی )کارضٌاساى 

ارائِ دٌّذُ خذهات تخصصی بْذاضت حزفِ ای ( جْت بْذاضت حزفِ ای هستقز در صٌایع ٍ کارخاًجات ٍ ًیش ضزکتْای 

 تاهیي هحیط کار هٌاسب ٍ سالن بزای کارگزاى السم بِ ًظز هی رسذ.

استاى پایلَت اجزای طزح کٌتزل ضزایط جَی تالش هی کٌذ بزًاهِ ّای پیص بیٌی ضذُ را ّوگام با  9استاى قن ًیش یکی اس 

فزصت اًذاسُ گیزی ضزایط جَی را در تابستاى اس هزکش سالهت گشارش ًوایذ.  سایز استاًْای پایلَت اجزا ٍ ًتایج آًزا بِ

 دست ًذّیذ.
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 ّدف کلی:

تبهیي هحیط کبر سبلن اس طزیق سباًدّی ٍبْیٌِ سبسی فعبلیتْبی بْداشت حزفِ ای در سهیٌِ 

 سٌجی( ٍکٌتزل گزهب ٍرطَبت سیبى آٍر در هحیط کبرWBGTشٌبسبیی،ارسشیببی)

 

 اّداف اختصبصی:

 

 .ارتقبء سطح آگبّی ببسرسبى بْداشت حزفِ ای در خصَص طزح کٌتزل شزایط جَی ٍ ًحَُ ارسشیببی آى در صٌبیع

ارتقبء سطح آگبّی کبرشٌبسبى بْداشت حزفِ ای ٍاحد ّبی صٌعتی در هَرد طزح کٌتزل شزایط جَی ٍ ٍظبیف آًْب در 

 .صٌعت

ًبشی اس هَاجِْ بب گزهب ٍرطَبت سیبى  بهِ درخصَص اثزات سَءارتقبء سطح آگبّی کبرفزهبیبى ٍاحدّبی کبری هشوَل بزً

 آٍر  اس طزیق کبرشٌبسبى کویتِ حفبظت

ًبشی اس هَاجِْ بب گزهب ٍرطَبت سیبى  ارتقبء سطح آگبّی کبرگزاى ٍاحد ّبی کبری هشوَل بزًبهِ درخصَص اثزات سَء

 آٍر.

کبرشٌبسبى شزکت ّبی خدهبت بْداشت حزفِ ای در هَرد رٍش ّبی استبًدارد اًداسُ گیزی ٍگشارش  ارتقبء سطح آگبّی

 دّی شزایط جَی هحیط کبر.

 شٌبسبیی ٍاٍلَیت بٌدی خَاٌّد شد.29کبرگبّْبی دارای عبهل گزهب ٍرطَبت سیبى آٍر تبپبیبى اردیبْشت  

 ،ٍببرٍیکزداقداهبت اصالحی ببسرسی شًَد.29ل کبرگبّْبی دارای عبهل گزهب ٍرطَبت سیبى آٍرتب پبیبى سب

 کبرگبّْبی هشوَل اقدام بِ اًداسُ گیزی ٍ ارسیببی شزایط جَیی بٌوبیٌد.

 تحت هعبیٌبت سالهت شغلی قزار خَاٌّد گزفت.29کبرگزاى ٍاحدّبی کبری هشوَل بزًبهِ تبپبیبى سبل 
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 هسئَلیي بْداشت حزفِ ای ٍاحد ّبی کبری اقداهبت ٍفعبلیت ّب

 اًداسُ گیزی ٍ ارسیببی شزایط جَی در تببستبى بب بْزُ گیزی بب شزکت ّبی خدهبت بْداشت حزفِ ای -

جلسبت آگبّی کبرفزهبیبى ٍاحدّبی کبری هشوَل بزًبهِ درخصَص طزح ٍ اثزات سَء ًبشی اس هَاجِْ بب گزهب بزگشاری  -

 ٍرطَبت سیبى آٍر ٍ لشٍم اًجبم اقداهبت کٌتزلی

 اس طزیق سبیت ثبت اطالعبت ٍگشارش دّی تکویل فزم ّبی -

 در سهیٌِ طزاحی ٍتْیِ بستِ ّبی آهَسشی اسقبیل پَستز ٍپوفلت هعبًٍت بْداشتی هشبرکت بب -

 جلب هشبرکت کبرفزهبیبى جْت اًجبم اقداهبت اصالحی)هٌْدسی ٍهدیزیتی(جْت حذف ٍکٌتزل گزهب ٍرطَبت ًبهٌبسب-

ط ئشزاارسیببی  ٍ اًداسُ گیزیدر سهبى  ارائِ دٌّدُ خدهبت بْداشت حزفِ ایخصَصی ًظبرت بز عولکزد شزکت ّبی -

 جَی هحیط کبر

 ارائِ گشارش تصَیز اس اقداهبت اًجبم شدُ بِ هعبًٍت بْداشتی بزای قزار دادى در سبیت بْداشت حزفِ ای -

 

 

 

 

 


