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مدیریت محترم شرکت ......
سالم عليکم ؛

        با احترام؛  بر اساس مواد فصل چهارم قانون کار و مواد،١٥٦ ،١٧٥ ،١٧٩،١٧٦،١٩٣و قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آئین 
نامه های مربوطه، ماده ١٣ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و بر اساس شرح وظایف و تشکیالت وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزشکی موارد ذیل جهت انجام و گزارش به موقع به مرکز بهداشت شهرستان اعالم می گردد. بدیهی است بر اساس 
ماده ٩٥ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذکرشده در ماده ٨٥ 

قانون کار خواهد بود .
     براساس ماده ٩٣ قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آئین نامه مربوطه ، کلیه واحدهای کاری باالی ٢٥ نفر ملزم به تشکیل کمیته 
حفاظت و بهداشت کار و در واحدهای کاری زیر ٢٥ نفر که به تشخیص مشترک  کارشناس بهداشت حرفه ای این مرکز و بازرس 
کار برسد ملزم به تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار می باشند و براساس ماده ٦ آیین نامه کمیته حفاظت و بهداشت کار وجود 
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قانونی کارفرما در 
قبال مقررات وضع شده نخواهد بود. بر همین اساس مرکز بهداشت قم کلیه نواقص مربوط به عملکرد کمیته حفاظت و بهداشت کار 

را نیز مانند دیگر مقررات مربوط به سالمت شاغلین ، به کارفرما/مدیر عامل ابالغ نموده و از ایشان مطالبه می نماید. 
ضروریست موارد زیر را در تشکیل این کمیته مراعات نمایید : 

١- قبل از بکارگیری مسئول بهداشت حرفه ای استعالم الزم در خصوص اخذ تائیدیه بر اساس تبصره ٢ ماده ٢ آئین نامه کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار از مرکز بهداشت شهرستان صورت پذیرد . 

٢- صدور تاییدیه مسئول بهداشت حرفه ای با درخواست کارفرمای واحد کاری در پایان هر سال صورت می پذیرد.
٣- حداقل روزهای حضور مسئول بهداشت حرفه ای در واحدهای کاری براساس  دستورالعمل جدول زمانی زیر می باشد که در 

صورت ایجاد هرگونه تغییر ، مراتب متعاقبا به اطالع خواهد رسید (هر روزکاری معادل هشت ساعت میباشد).
تعداد کارگران واحد کاری گروه شرکت ها

٢٠٠ به باال ١٠٠ تا ١٩٩ ١٠٠ به باال ٥٠ تا ٩٩ ٧٥ به باال  ٥٠تا ٧٤ ٢٥تا٤٩ درجه ریسک
------ ------ ------ ---- ٦ روز ٤ روز ٣ روز درجه یک
------ ------ ٦ روز ٣ روز ----- ----- ٢روز درجه دو

٦ روز ٣ روز --- ٢ روز ----- ----- ١ روز درجه سه
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تبصره: بدیهی است مسئول بهداشت حرفه ای موظف است برابر جدول فوق در واحدکاری حضور داشته و ضرورت دارد در صورت 
رعایت حداقل روزهای حضور برابر مقررات رفتار خواهد شد.

٤- جلسات کمیته با حضور کلیه اعضاء حداقل یکبار در هر ماه برگزار و مشکالت بهداشتی محیط کار در آن جلسات بررسی و 
تصمیم گیری شود و صورتجلسه آن حداکثر ظرف مدت یک هفته با امضای حاضرین در جلسه و با نامه رسمی به مرکز خدمات جامع 

سالمت مربوطه ارسال گردد.
٥- برنامه حضور مسئول بهداشت حرفه ای در واحد کاری و برنامه زمانبندی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و قرارداد 

همکاری با ایشان(حداکثر١٥ روز  پس از شروع به کار) به مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه ارسال گردد.
٦- خط مشی بهداشت حرفه ای و برنامه عملیاتی بر اساس فرمت ارائه شده توسط مرکز بهداشت تدوین و به  تایید و امضاء اعضای 

کمیته و مدیر عامل برسد و اجرای آن مطابق جدول زمانبدی انجام گردد.
٧- نیاز سنجی آموزشی ، برنامه ریزی ،آموزش و سپس تعیین اثر بخشی آن در خصوص موضوعات بهداشت حرفه ای بر اساس ماده 

٩١ قانون کار با تصویب و نظارت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارانجام پذیرد.
٨- براساس ماده١٧ دستورالعمل اجرایی سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ٥ قانون مدیریت پسماندها بکارگیری 
عوامل اجرایی پسماند بدون گذراندن دوره آموزشی ممنوع است.(آموزش مدیران اجرایی و عوامل اجرایی توسط شرکت های 

خدمات بهداش حرفه ای انجام شود)
٩- اطالعات ایمنی و بهداشتی تمامی مواد شیمیایی(SDS) موجود در شرکت ، بر اساس فرمت ارائه شده توسط مرکز بهداشت تهیه و 

ترجمه گردیده و در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصویب وضمن آموزش به کارگران ، اقدامات کنترلی الزم انجام گردد. 
١٠- تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سپس  

شناسایی خطرات ، ارزیابی و کنترل ریسکهای غیر قابل قبول انجام گردد.
١١- دستورالعمل بهداشتی برای هر شغل تهیه و به تصویب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برسد و همچنین به کلیه شاغلین مربوطه 

ابالغ و آموزش داده شده و  بر حسن اجرای آن نظارت گردد .
١٢- اجرا و گزارش عملکرد  برنامه های کشوری کنترل عوامل زیان آور از جمله مقابله با صدا ، ساماندهی روشنایی ، پرتوکاران ، 

شرایط جوی ، ارگونومی ، سرب ، سیلیس ، سیلیکوزیس ، پسماند ، جیوه ، آزبست ، کروم ، حوادث شیمیایی مقابله با ایدز و...
١٣- تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطرای  و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سپس 

استقرار این رویه در واحد های کاری ، بروز نگهداشتن آن و اجرای حداقل یک مانور در سال براساس سناریو     
١٤- بازدید هفتگی از محیط کار و تهیه گزارش کتبی و اعالم به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریت توسط مسئول بهداشت حرفه 

ای واحد کاری
١٥ – کلیه کارفرمایان موظفند یک نسخه از قرارداد مسئول بهداشت حرفه ای را که زمان آن منطبق بر زمان تاییدیه صادر شده از مرکز 

بهداشت شهرستان می باشد به مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه ارسال نمایند .
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١٦-بر اساس ماده ٩٢ قانون کار جمهوری اسالمی ایران و ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی کلیه شاغلین که به اقتضای نوع کار خود در 
معرض بروز بیماریهای ناشی ازکار قرار دارند اعم از قراردادی, آزمایشی, رسمی و … می  بایست دارای پرونده پزشکی ( معاینات 
قبل ازاستخدام ) باشند و حداقل سالی یکبار ( از اول فروردین هرسال تا پایان اسفند همان سال )توسط مراکز طب کارمجاز ،  از آنها 

معاینه و آزمایشهای الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره : لیست مراکز طب کار مجاز در ابتدای هر سال به واحد های کاری اعالم می شود.

١٧- براساس تبصره ٣ ماده ٩ آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی معاینات سالمت شغلی شاغلین  در 
واحد های با ریسک درجه یک حداقل هر شش ماه یکبار انجام می گردد.

١٨- براساس بخشنامه شماره ٨٦٢١ مورخه ٨٢/٥/٢٥ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروریست قبل از انجام معاینات 
پزشکی ، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار انجام گردد.

١٩- شناسایی و تعیین اهداف اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات شرکت های بهداشت حرفه ای قبل از 
اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور در فرم مخصوص صورت پذیرفته و به تایید بازرس منطقه برسد.

٢٠-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط صرفاَ از طریق مراکز دولتی یاخصوصی دارای مجوز  از معاونت بهداشتی با نظارت مسئول 
بهداشت حرفه ای واحدکاری انجام  ونتایج آن به همراه ارزیابی مسئول بهداشت حرفه ای واحد کاری به مرکز بهداشت ارسال گردد. 

گزارش های اندازه گیری توسط شرکت طرف قرار داد باید در سامانه جامع بازرسی ثبت شده و کد رهگیری داشته باشد
٢١- کنترل عوامل زیان آور و پیشگیری از ابتالی شاغلین به بیماریهای شغلی با رعایت حدود مجاز مواجهه شغلی ابالغ شده مرکز 

سالمت محیط و کار وزارت بهداشت.
٢٢- اندازه گیری و ارزیابی شرایط ارگونومی توسط مسئولین بهداشت حرفه ای که دوره آموزشی اندازه گیری و ارزیابی ارگونومی را 
گذرانده اند بالمانع است. در صورتیکه مسئول بهداشت حرفه ای دوره مذکور را نگذرانده است اندازه گیری ازطریق شرکتهای 

خدمات بهداشت حرفه ای مجاز با نظارت مسئول بهداشت حرفه ای انجام می شود.
٢٣- رویه اجرای تهیه ، تحویل ، آموزش  و نظارت بر وسایل حفاظت فردی تدوین و پس از تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و 

بهداشت کار اجرا گردد ( بر اساس مواد ٩٠ و ٩١ قانون کار ). 
٢٤- معاینات دوره ای و قبل از استخدام صرفا در قالب مراکز طب کار دولتی یاخصوصی دارای مجوز  از معاونت بهداشتی قابل 

انجام خواهد بود 
تبصره: مقتضی است زمان انجام معاینات به نحوی برنامه ریزی گردد که با ازدحام پایان سال مواجه نشوید.

٢٥- فرم معاینات سالمت شغلی و جدول عوامل زیان آور می بایست قبل از شروع معاینات توسط  مسئول بهداشت حرفه ای 
عضوکمیته حفاظت و  بهداشت کار آن واحد کاری به طورکامل تکمیل گردیده و ایشان در کلیه مراحل انجام معاینات در واحد کاری 

حضور داشته و نظارت و گزارش نظارت خود را مطابق فرمت تعیین شده به مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه نمایند .
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٢٦- خالصه نتایج معاینات پزشکی ، فرم ٣-١١١ ( بیماریابی )، فرم مشکالت مشاهده شده میبایست از مرکز طب کار ارائه دهنده 
خدمات  اخذ گردد. 

٢٧-ارجاعات پزشکی و آزمایشات پاراکلنیک بر اساس خصوصیت فردی ، سوابق شخصی ، مواجهات شغلی ،یافته های بالینی 
،خصوصیات ویژه شغلی به تشخیص پزشک و با هزینه کارفرما انجام می شود .

٢٨- معاینات سالمت شغلی ، عوامل زیان آور محیط کار و تهیه گزارش با در نظر گرفتن سالن یا قسمت ، شغل ، نوع عارضه ، سن ، 
جنس ، سابقه کار و مقایسه با ٣ دوره قبل و نتیجه گیری با هدف تعیین وضعیت پیشرفت یا توقف عوارض ناشی و مرتبط با کار در 

بین کارگران واحد کاری بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.
٢٩ – برنامه زمانبندی تیم انجام دهنده معاینات می بایست حداقل یک هفته قبل از شروع معاینات به دبیرخانه مرکز بهداشت شهرستان 

رسیده باشد .
٣٠- کلیه اطالعات معاینات سالمت شغلی بایستی توسط مرکز انجام دهنده معاینات در سامانه جامع بازرسی ثبت و کد رهگیری اخذ 

و در پروندههای مذکور درج گردد.
٣١– برابر ماده ١٣ قانون کار کارفرما موظف است در هنگام تنظیم قرارداد با شرکتها یا اشخاص طرف قرارداد در کارهای پیمانی ، 
فصل چهارم قانون کار و دیگر  قوانین مرتبط با سالمت شاغین را در پیمان نامه درج و مجری آنرا مشخص نماید بدیهی است در 

صورت عدم تعین تکلیف در پیمان نامه مسئولیت آن بعهده کارفرما می باشد . 
٣٢- کلیه شاغلینی که با مواد غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی مرتبط هستند. موظفند مطابق ماده ١٣  قانون مواد خوردنی ، 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی کارت بهداشت وگواهینامه ویژه بهداشت عمومی را از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت استان قم  
اخذ نمایند.

٣٣- تامین ، بهسازی و نظارت بر تاسیسات و تسهیالت بهداشتی محیط کار می بایست طبق دستورالعمل تاسیسات و تسهیالت کارگاه 
از نظر بهداشت باشد . 

٣٤- برای ارائه خدمات بهداشتی اولیه به شاغلین واحدهای کاری ٢٠ -٤٩ نفر شاغل ، تاسیس ایستگاه بهگر و آموزش یک نفر به 
عنوان بهگر ، واحدهای کاری ٥٠-٤٩٩ نفر تاسیس خانه بهداشت کارگری و آموزش یک نفر به عنوان بهداشتیارکار، و واحدهای 

کاری باالی ٥٠٠ نفر، تاسیس مرکز بهداشت کار ضروری می باشد. 
تبصره :واحد های کاری باالی ١٠٠ نفر مسئول بهداشت حرفه ای مسئول خانه بهداشت کارگری می باشد.

٣٥- بر اساس برنامه زمانبندی که از طرف مرکز بهداشت شهرستان به آن واحد کاری اعالم می گردد می بایست بهگر ، بهداشتیار در 
جلسات و کارگاههای آموزشی و بازآموزی ، شرکت و در پایان تأییدیه حضور دریافت نماید.

٣٦- مسئول بهداشت حرفه ای و نماینده کارگران عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بر اساس تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار می بایست با هزینه کارفرما در کلیه برنامه های آموزشی و بازآموزی و جلسات توسط مرکز بهداشت 

برگزار میشود، شرکت نموده و در پایان تاییدیه حضور دریافت نماید.
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تاریخ : ۰١/٢۶/١٣۹٧

پیوست: ندارد

٣٧- تامین فضای فیزیکی مناسب به همرا ه تجهیزات ضروری برای واحد بهداشت حرفه ای 
٣٨- مشارکت در برنامه خود اظهاری از طریق سامانه جامع بازرسی 

٣٩- پیگیری رفع صفت سخت و زیان آوری مشاغلی که توسط کمیته تطبیق، سخت و زیان اعالم شده است.
٤٠- نصب تابلوهای راهنما و هشداردهنده از جمله ممنوعیت مصرف محصوالت دخانی و ١٩٠ در نقاط مناسب و در معرض دید 

عموم نصب شود.
٤١- جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فاضالب

٤٢- مطابق تبصرهای ١و٢ ماده ٩٦ قانون کار وزارت بهداشت مسئول برنامه ریزی ، کنترل و بازرسی درزمینه بهداشت کار و درمان 
کارگری میباشد و براین اساس مطابق مواد ٩٨و١٠٤ قانون کار ، بازرسان بهداشت حرفه ای این مرکز با ارائه کارت بازرسی معتبر می 
توانند در هر ساعت از شبانه روز برای نظارت بر اجرای موارد فوق الذکر ،به محیطهای کاری مراجعه و پس از بازدید و بررسی 

بهداشتی اقدامات قانونی الزم را بعمل می آورند .
٤٣- به استناد ماده ٩١ قانون کار کارفرما موظف است کلیه عوامل زیان آور محیط کار را شناسایی، اندازه گیری ، ارزیابی و کنترل 

نموده و گزارش اقدامات انجام شده در این راستا را مطابق تبصرهای ٢ ماده ٩٦ قانون کار به تایید بازرس بهداشت حرفه ای برساند.
تبصره : نواقص اعالم شده از طرف بازرس بهداشت حرفه ای در کمیته حفاظت مطرح و برنامه برای رفع تدوین گردد.

جهت دریافت دستورالعمل ها، بخشنامه ها ، آیین نامه ها، فرم های گزارش دهی و همچنین چک لیست پایش عملکرد کمیته حفاظت 
و بهداشتکار می توانید به سایت بهداشت حرفه ای قم به آدرس  oh.muq.ac.ir مراجعه و یا با تلفکس ٣٦٦٣٩٠٠٨ تماس حاصل 

فرمایید.
    مدیران موفق اجرای موارد فوق را با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  ISO 45001   مستند می نمایند. 

انشاءا... با حسن همکاری جنابعالی شاهد حفظ و ارتقاء سالمت شاغلین باشیم.


