
 ها  در كارگاه  عمومي  و بهداشت  حفاظت نامه آيين
 

   حفاظـت   به  مربوط  عمومي شوند بايد مقررات  مي  تاسيس  در آتيه    كه  هايي  هاي موجود و كارگاه      كارگاه   كليه :١  ماده
 . نمايند  كار رعايت  قانون٤٨   ماده شود طبق  مقرر مي نامه  آيين  در اين  كار را كه و بهداشت

 
    ساختمان-   اول صلف

 . باشد  متناسب  محل  و هواي  آب ها بايد با وضع ها و كارخانه  كارگاه  ساختمان:٢  ماده
   ماشـين  وسـيله   بـه   شده  اشغال  فضا منظور گردد و فضاي  متر مكعب١٢ بايد   حداقل  هر كارگر در كارگاه  براي :٣  ماده

 .شود  نمي  مزبور محسوب  متر جزء فضاي  سه  باالتر از ارتفاع  فضاي  همچنينكار  به  مربوط  يا ابزار و اثاثيه آالت
  داخـل   بـه   از نفـوذ رطوبـت    و انـدود شـود كـه     سـاخته   بايد بـا مصـالحي    كارگاه  عمارات  و كف  و بدنه    سقف :٤  ماده

 . گردد  خارج گرما و يا سرماي  نفوذ  مانع االمكان  نمايد و حتي  جلوگيري كارگاه
 شستشـو باشـد و     قابل  شود كه  مفروش  مناسب  نحوي  و به  بوده  حفره  بايد هموار و بدون  كارگاه  عمارات  كف:٥  ماده

 . نگردد  كارگران  لغزيدن توليد گرد و غبار نكند و موجب
   شـيب   داراي كارگـاه    باشـد بايـد كـف     داشـته   كارگـاه   كـف   را بـه    آب   شدن   ريخته   كار اقتضاي    نوع   كه  در مواردي 

 . باشد  كارگاه  در كف  آب  شدن  از جمع  و جلوگيري  آب  خروج  براي  مخصوص  و مجراي متناسب
 سـانتيمتر    متـر و شصـت    تـا يـك    ديـوار كارگـاه   برند بايد بدنه  بكار مي  و سمي  مواد شيميايي  كه هايي در محل :٦  ماده

 .د شستشو باش  قابل  زمين  از كف ارتفاع
 برود بايـد    اشخاص  سقوط  احتمال  موجود باشد كه هايي ها يا سوراخ  دهانه  كارگاه   در ساختمان    كه  در صورتي :٧  ماده

 از   جلـوگيري   سـانتيمتر باشـد موجبـات   ٦٠   آن  ارتفـاع   حداقل  كه هايي  و نرده  محكم  فلزي هاي  پوشش   نصب  وسيله  به
 .يد آ  خطر بعمل  و رفع  اشخاص سقوط

در .  مزبـور باشـد    بـا عـرض    متناسـب   آن  سـانتيمتر و پاگردهـاي  ١٢٠   بايد حداقل   كارگاه   عمومي   پلكان  عرض:٨  ماده
 نبايـد    شـود و در مسـير پلكـان     نصـب   محكم  بايد نرده  باز پلكان  دارد در طرف  از چهار پله  بيش   كه  هايي  مورد پلكان 

 . باشد  وجود داشته  مانعي هيچگونه
 . باشد  ورود نور و هوا داشته  براي  در و پنجره  كافي  اندازه  كار به  محل  وسعت  تناسب  بايد به  كارگاه عمارات:٩  ماده
  شـود حتـي    مـي   واقـع   حريق  بيشتر در معرض  كه  است  طوري  آن  محصول  كار و نوع  وسايل  كه  هايي  كارگاه:١٠  ماده

 . شوند ز ساخته نسو  بايد با مصالح االمكان
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   روشنايي-   دوم فصل
در .  شـود   تـامين   كـار و محـل    بـا نـوع   متناسـب )   يـا مصـنوعي   طبيعـي  (  كـافي   روشنايي   بايستي  در هر كارگاه  :١١  ماده

   مخصوصـي   حبابهاي چشم  از ناراحتي  ممانعت  شود بايد براي  استفاده  قوي  از نور مصنوعي    روشنايي   براي   كه  صورتي
 . گردد نصب
   نگـاه   چراغها و حبابها بايـد نظيـف    و كليه  شده ها تعبيه  اطاق  روشنايي  جهت  كه  و سقف    بدنه  هاي   پنجره  كليه:١٢  ماده

 . شود داشته
 

    و حرارت  تهويه-   سوم فصل
در مـورد  .  نماينـد   تـنفس   سـالم   هـواي   هميشـه   كـارگران   شود كه  تهويه  بايد بطوري  كار در هر كارگاه    محل:١٣  ماده
 متـر  ٥٠   الـي ٣٠   كـار در هـر سـاعت     نـوع   هر كارگر بر حسـب       براي   الزم   هواي   مقدار حداقل    كار پوشيده   هاي  محل

 .باشد  مي مكعب
  لشود بايد مواد مزبور با وسـاي   مضر ايجاد مي  دود و يا گاز و يا گرد و غبار و يا بخارهاي  كه هايي در كارگاه :١٤  ماده
 . ايجاد ننمايد  كارگران  براي  و خطري  مزاحمت  شود كه  هدايت  كارگاه  خارج  توليد به  از محل  موثر طوري فني
 . شود  استفاده  مصنوعي  تهويه  نباشد بايد از وسايل  كافي  طبيعي  تهويه  كه هايي دركارگاه:١٥  ماده
   تحملـي   قابـل   وضـع   به  آن  داخلي  حرارت  درجه  و تابستان  در زمستان  باشد كه  وسائلي  بايد داراي هر كارگاه :١٦  ماده

 . شود نگاهداري
 

    با حريق  و مبارزه  سوزي  از آتش  جلوگيري-   چهارم فصل
   درهـاي   بـاز شـوند بنـام     خـارج   بـه   كـه  اي  طرفـه   يك  بايد درهاي  تعداد كارگران    تناسب   كار به    در هر سالن   :١٧  ماده

 . شوند  منتهي  ساختمان  راهروها و يا معابر خروجي  مزبور به  باشد و درهاي  وجود داشته نجات
   از داخـل   مخصوصـي   و يـا چراغهـاي    عاليم وسيله  باشد و بايد به    نبايد قفل    هيچوقت   نجات   خروجي   درهاي :١٨  ماده

 . باشد مشخص
 متـر  ٤   هـر كـدام    متر و ساير طبقات٥   اول طبقه (  بلندتر از دو طبقه هاي ها و پاگردها در ساختمان       پلكان   كليه :١٩  ماده

 . شوند  نسوز ساخته  ساختماني بايد با مصالح) شود  مي محاسبه
   توقـف   بـراي   پلـه   در تـا نخسـتين    عرض  اندازه  به اي  فاصله شود بايد الاقل    باز مي    پلكان   طرف   به   كه   درهايي :٢٠  ماده

 . باشد داشته
بكـار رود  ) آژيـر ( خطـر    اعـالم   مخصـوص  رود بايد وسايل  مي  بروز حريق  بيشتر احتمال  كه هايي   در كارگاه  :٢١  ماده
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 . شود  خطر شنيده  كار اعالم  محوطه  در تمام كه طوري به
   آتـش   در مقابـل   مقـاوم  ه كـ  هـا و مخـازني    را در تانك  مورد نياز كارخانه  مواد محترقه   است   كارفرما موظف  :٢٢  ماده

 . باشند  داشته  كافي  كار مجزا و فاصله ها بايد از محل  و تانك  مخازن  نمايد و اين باشند نگهداري
   و روشـن   دخانيات  وجود دارد استعمال  االشتعال  يا سريع  االحتراق  و يا مواد سريع  مواد منفجره  كه  در نقاطي  :٢٣  ماده

 . گردد  آنها بايد ممنوع  و امثال  فندك-  ت كبري  و حمل كردن
 :  است گير الزامي  برق  و نصب  در موارد زير تعبيه:٢٤  ماده

 .شود  و انبار مي  و يا انفجار توليد و يا ذخيره  احتراق  مواد قابل  در آن  كه هايي  ساختمان-الف
 .شود  مي ديگر درآنها نگهداري تعالاش  و يا موادقابل وروغن ونفت  بنزين  كه ها و مخازني  تانك-ب
 . بلند هاي  و دوكش  مرتفع هاي  كوره-  ج
 

    آالت  ماشين  و حفاظ ، پوشش  آالت  ماشين-   پنجم فصل
 و   آن  و امثـال   دنـده   زنجيـر و چـرخ      فلكـه،    تسـمه،   از قبيل )  ترانسميسيون( نيرو     دهنده   انتقال  هاي   قسمت   كليه :٢٥  ماده

 بـا    و يـا حفـاظ    پوشـش   باشـد بايـد داراي    كارگر داشته  براي   ايجاد سانحه    امكان  ها كه    از ماشين   هايي  قسمت  همچنين
 .  باشد  كافي استقامت

 .  ساخت  آنها را متوقف  بخشي ها بايد بطور اطمينان  ماشين  و روغنكاري  تعمير و نظافت  به  از شروع  قبل:٢٦  ماده
  وسـيله   بـه   ابـزار مطمـئن   كـار بـا    ايـن    ازتعميـر الزمسـت    يـا پـس   منظور آزمايش ها به   ماشين  انداختن  راه  هنگام -  تبصره

 . گيرد  او انجام صالحيت  ذي  فني  و يا نماينده نظر مدير فني  تحت فني متخصصين
 و   بنـزين   مخـازن  انفجـار از قبيـل   و   و اشـتعال   احتراق  و قابل  مواد خطرناك ها و مخازن    تعمير تانك    در موقع  :٢٧  ماده
 مـواد زائـد و     هـر گونـه   كـه  طـوري   شستشو شـود بـه      خوبي   به   و سپس    مذكور تخليه    بايد مخازن    و غيره    و روغن   نفت

  هـاي   شود بايـد دريچـه    خارج  بكلي  احتمالي  موجوده  گازهاي  آنكه   گردد و براي     زائل   آن   از جدار داخلي    خطرناك
 . گردد  تهويه  الزم  وسايل  و به ز بوده با مخازن

 
    الكتريكي  وسايط-   ششم فصل

   خطـر بـرق    شود كـه   و بكار برده  و نصب    ساخته   و طوري    بوده   حفاظ   بايد داراي    الكتريكي   و ادوات    وسايل :٢٨  ماده
 . باشد  وجود نداشته  سوزي  و آتش زدگي

 آنهـا    فنـي   صـالحيت   اشخاصـي كـه    توسـط   بايد فقـط   الكتريكي  و ادوات    وسايل   و يا تنظيم     و امتحان    نصب :٢٩  ماده
 . قرار دهد  بكار آنرا مورد آزمايش  از شروع  قبل  گيرد و متخصص محرز باشد انجام
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   مناسـب  هـاي   پريـز در محـل    مقـدار كـافي    بـه   و آزاد الزمسـت   متحـرك   هاي   از ازدياد سيم     جلوگيري   براي :٣٠  ماده
 . نمود  از آنها استفاده  بتوان سهولت گردد تا به نصب
   فلـزي  هـاي  ها و سـاير قسـمت    حفاظ  و همچنين ها و متعلقات ها و بست   و لوله    برق  هاي   كابل  ها و زره     پوشش :٣١  ماده

   مـوثري   زمـين  تصـال  بايـد ا   احتمـالي   از بروز خطـرات   جلوگيري  نيستند براي   فشار برق    مستقيماً تحت    كه   برق  وسايل
 . باشند داشته
   باشند تا بتواننـد بـا حـداكثر جريـان      كم  مقاومت  و در نتيجه  كافي  ضخامت  بايد داراي   زمين   اتصال  هاي   سيم :٣٢  ماده

  جريـان ضـمناً بايـد در مـدار    .  باشـند   داشته  بوجود آيد استقامت  عايق  شدن  و يا خراب  رفتن  در اثر از بين   كه  احتمالي
   مدار يـا قسـمت    گرددتمام زمين  به  برق جريان  اتصال  موجب  كه   نقصي   پيدا شدن    در صورت    شود كه   بيني   پيش  وسايل
 .كند  آنرا قطع معيوب

   آنهـا را محافظـت    مكـانيكي  وسـيله   بـه  رود بايسـتي   مـي   زمـين   اتصال هاي  سيم  به  صدمه  احتمال  كه  در نقاطي :٣٣  ماده
 .نمود
 بـا    از اينكـه   باشـند اعـم    عـايق   بـدون   فلـزي  هـاي   قسـمت   داراي  كه  متحرك  الكتريكي هاي  در مورد دستگاه :٣٤  ماده

 : آيد  زير بعمل  بايد احتياطات  كار كنند يا دائم  متناوب جريان

   باشـند مگـر اينكـه     داشـته   زمـين   اتصـال   بخشـي   بطور اطمينـان   مزبور بايستي  وسايل   عايق   بدون   فلزي  هاي   بدنه -  الف
 . باشد  ولت٢٥٠ با فشار كمتر از   دائم جريان

 .  است  ممنوع  ولت٢٥٠ از   با ولتاژ بيش  متحرك  الكتريكي هاي  دستگاه  بكار بردن-  ب
 .  شود ر برده با ولتاژ كمتر بكا  موثر مقدور نباشد بايد جرياني  زمين  اتصال  سيم  بكار بردن  كه  در مواردي-  ج
   الكتريكـي   مخصوص  از وسايل  بايد فقط  اشتعال   مواد قابل    در مجاورت    و همچنين    اشتعال   به   آماده  هاي   در محيط  -د  

 . باشد  بخش  اطمينان  ايجاد اشتعال  عدم  از لحاظ  شود كه  استفاده متحركي
   نمـود و در صـورت    متصـل   زمـين   و بـه   قطع  جريان ليد از منبع ك وسيله   بايد آنرا به     برق   تعمير شبكه    در مدت  :٣٥  ماده
 . برقرار كرد  مستقيم  نيز اتصال  شبكه هاي  سيم  بين لزوم
 يـا   كشـي  ها يا سـيم   و دستگاه  آالت  ماشين  وجود دارد تعمير يا نصب     فشار برق    تحت   خطوط   كه   در محيطي  :٣٦  ماده

 مجـاز    آن  انجـام   بـرق   جريـان   از قطـع   پـس   و فقط  نمايد اكيداً ممنوع زدگي برق ممكن است ايجاد     ديگر كه   هرعمل
 .خواهد بود

  رطوبـت  (  موجوده  و ساير شرايط  با فشار الكتريسيته  مناسب  عايق  روپوش   بايد داراي    برق  هاي  ها و كابل     سيم :٣٧  ماده
   قـرار گرفتـه    و يـا كانـال    در لولـه   االمكـان   و حتـي   نصب  فني  اصول  و روي  بوده)   و غيره    و ساييدگي    ضربه -و گرما   

 . باشند
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 قـرار داد    در حفـاظ   نمود بايـد طـوري    عايق  توان   نمي   را كه   هايي   و ساير سيم     جراثقال -   گردان   پل  هاي   سيم :٣٨  ماده
 . شود  جلوگيري  احتمالي  از اتصال كه

  شـود بايسـتي    توليـد مـي    اشـتعال   و مـواد قابـل    احتـراق   قابـل    و يـا گازهـاي      منفجره مواد     كه  هايي   در كارگاه  :٣٩  ماده
 كارهـا    قبيـل   ايـن   بـراي   فنـي   اصـول   طبـق   كـه   ننمايد و از موتورهايي  ايجاد جرقه  باشند كه  نحوي  به  برقي  هاي  اتصال
 . شود  استفاده  شده ساخته
   مـوثر داشـته    زمـين   دارد بايـد اتصـال    سـاكن   توليـد الكتريسـيته    احتمال  كه هايي  و دستگاه    آالت   ماشين   كليه :٤٠  ماده

 . شود  آنها جلوگيري  روي  ساكن  الكتريسيته  بارهاي باشند تا از تراكم
   قابـل  ات انفجار و مايع  قابل  گرد و غبار و بخارات-گازها  ( انفجار     و يا قابل     اشتعال   مواد قابل    كه   در محيطي  :٤١  ماده

   سـاكن   الكتريسيته  بارهاي  نيز از تراكم  ديگري  مطمئن  وسايل  بايد به  زمين  بر اتصال وجود دارد عالوه )   و غيره   اشتعال
 . نمود جلوگيري

 
    آشاميدني  آب-   هفتم فصل

 و   سربسـته   در مخـازن  دار كـافي  مقـ   بـه   گوارا و سالم  آشاميدني  آب  است ها كارفرما مكلف  كارگاه   در كليه  :٤٢  ماده
 . بگذارد  كارگران  شود در دسترس  و نگاهداري  ساخته  بهداشت  اصول  طبق  كه محفوظ

 . شود  داده  طعام  نمك هاي كنند بايد قرص  كار مي  مديدي  مدت  زياد براي  در گرماي  كه  كارگراني  به:٤٣  ماده
 .  است  ممنوع  آب  آشاميدن راي ب  عمومي  از ليوان  استفاده:٤٤  ماده

 
    در كارگاه  و نظافت  نظم-   هشتم فصل

   اصـول   بايـد طبـق    ديگـر كارگـاه   هـاي   انبارهـا و سـاير قسـمت   - راهروهـا  - كـار   هاي  كار و سالن هاي   محل :٤٥  ماده
 . شود  نگاهداري بهداشت

ها بايـد    سالن  شوند كف  نگاهداشته  عيب  و بي  بوده  پاكيزهها بايد ها و درها و شيشه   پنجره -   سقف - ديوارها   :٤٦  ماده
 . نباشد  تر و لغزنده  و در حدود امكان  بوده پاكيزه

   صـورت   ترتيبـي   و به  شده  كار انجام هاي  نوبت  دارد بايد در فواصل  امكان  كه  تا جايي  كردن  جارو و نظافت  :٤٧  ماده
 . شود جلوگيري از انتشار گرد و غبار  گيرد كه

   تعـداد كـافي    كار بايـد بـه    و در هر محل  است  ممنوع  پله  و ديوار و راه  زمين  روي   و بيني    دهان   آب   انداختن :٤٨  ماده
   بايـد قابـل    ظـروف  ايـن .  موجـود باشـد    اخالط  انداختن  براي  ديگري   و ظروف    زباله   ريختن   براي   مخصوصي  ظروف
 . شوند  و گندزدايي  نگهداري  بهداشتي  مناسب در شرايط و   بوده  كردن پاك
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   تصـفيه  هـاي  هـا و يـا حوضـچه     چـاه    به   فاضالب   مجاري  وسيله   بايد به    كارخانجات   و ساير فضوالت     فاضالب :٤٩  ماده
   بـه   باشـد كـه   ي آنهـا طـور    و شـيب   و قطـر داخلـي    شده  نفوذ ساخته  غير قابل  بايد با مصالح     مجاري   شود و اين    ريخته

   وجـود نـدارد بـه     كـافي   شـيب   كه هايي در محل.  نمايد  هدايت  تصفيه هاي  ها و يا حوضچه      چاه   را به    فاضالب  سهولت
 . گردد  منظور تامين  اين  بايستي  مكانيكي وسايل

 مزبور بـا   ردد بايد فضوالت گ  يا بيماري  مسموميت  موجب  است  ممكن  حاصله  فضوالت  كه  هايي   در كارگاه  :٥٠  ماده
   بايد از نظـر حفـظ    فضوالت  در دفع  گردد در هر حال    تصفيه   مخصوص  هاي   در حوضچه    يا شيميايي    فيزيكي  عمليات
 . آيد  بعمل  الزمه هاي بيني  و پيش  دقت  ممكنه  از خطرات  و جلوگيري  و بهداشت سالمت

 عبـور و مـرور     شـود كـه    گـذارده   انبارهـا و يـا كارگـاه     در داخـل  يد طـوري   با   كارگاه   و محصول    مواد اوليه  :٥١  ماده
 خطـر    شـود كـه    چيده  باشد و ضمناً مواد مزبور بايد طوري  ممكن  راحتي  به  نقليه   اقتضا وسايل    و در صورت    كارگران

 . باشد  وجود نداشته  و بروز سوانح سقوط
   بايـد طـوري    مسـتراح   بطـور مجـزا باشـد سـاختمان      و زنانه  مردانه  مستراح افي تعداد ك   بايد داراي    هر كارگاه  :٥٢  ماده

  شـود از شـير برداشـته     مـي   اسـتعمال   در آن  كه  گردد و آبي  منتقل  خارج  به  هواكش وسيله  به  آن  عفونت   بوي  باشد كه 
 شـود    گذاشـته   آفتابـه   يـك  هـر مسـتراح   باشـد و در    وجـود داشـته    مستراح  بايد يك  كارگر حداقل ٢٥ هر    براي. شود

 .  است ها الزامي  مستراح  مرتب شستشو و گندزدايي
   اصـول   طبـق   شود كـه   ساخته ها بايد طوري  يا شير باشد روشويي  روشويي  تعداد كافي  بايد داراي  هر كارگاه  :٥٣  ماده

 . باشد  وجود داشته  روشويي  بايد يك نفر كارگر حداقل ٢٠ هر  براي.  باشد  كردن  پاك  و قابل  استفاده  قابل بهداشتي
   و وسـايل   گـذارده   در اختيـار آنـان     صابون   مقدار كافي    به   كارگران   نظافت   تامين   براي   است   كارفرما مكلف  :٥٤  ماده

 . نمايد  را تامين  كارگران  و روي  دست  كردن خشك
 و گـرد و    يا مواد كثيف  يا محرك  يا عفوني  مواد سمي   در معرض   كارگران   بدن   پوست   كه  هايي   در كارگاه  :٥٥  ماده

   هـر شـش    براي  است كنند كارفرما مكلف   زياد كار مي     در گرماي    كارگران   كه  هايي   در كارگاه    و همچنين   غبار بوده 
 نمايـد و محـل     و سـرد تهيـه    بـا آبگـرم    دوش  يـك  كنند حداقل   مي   كار خود را ترك      زمان   در يك    كه  نفر كارگري 

 . شود  و گندزدايي  نظيف  كامل ها بايد با مراقبت روش
   شخصـي   لبـاس   و گـذاردن   تعـويض   بـراي   انفـرادي  هـاي   و قفسـه     كـافي    با وسعت    بايد اطاقي    در هر كارگاه   :٥٦  ماده

 . شود  و پاكيزه گندزدايي و   بايد مرتباً تهويه  آن هاي  مزبور و قفسه اطاق.  يابد  اختصاص كارگران
 

    ناهار خوري-   نهم فصل
 و   كـافي   با وسـعت   مخصوصي  محل نمايند بايد داراي  مي  در همانجا غذا صرف  آن  كارگران  كه  هر كارگاه  :٥٧  ماده
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   روشـنايي  راي بايـد دا   غـذاخوري  محـل . خورند باشد  غذا مي  موقع   در يك    كه  اي   عده   براي   ميز و نيمكت    تعداد الزم 
 . شود  نگهداري  پاكيزه  بهداشتي  اصول  طبق  و پيوسته  بوده كافي
 . باشد  آلودگي  از هر گونه  و عاري  پاك  بايد هميشه  غذاخوري  ظروف:٥٨  ماده
مـل   كا  خـود مراقبـت     شخصـي    نظافـت    بـه    و نسـبت     تميز بوده    روپوش   بايد داراي    غذاخوري   محل   كاركنان :٥٩  ماده

 . بشوند  پزشكي  معاينه  مرتبه  يك بنمايند و ماهي
 بـا    كـه   بشـويند و درصـورتي    خود را با صـابون   و روي    بايد دست    غذاخوري   محل   از ورود به     قبل   كارگران :٦٠  ماده

 . نمايند  كار خود را تعويض  سروكار دارند لباس  و يا كثيف  يا عفوني مواد سمي
 

    فردي  استحفاظي  وسايل-   دهم فصل
 كـار بايـد    لبـاس .  كار مجاناً در اختيار هـر كـارگر بگـذارد          لباس   دو دست    در هر سال     است   كارفرما موظف  :٦١  ماده

 بـروز    دهـد و موجـب    خـود را انجـام    وظـائف   راحتـي   كارگر بتواند به  شود كه  تهيه  كار باشد و طوري   با نوع   مناسب
 . نگردد سوانح
 .ه كارگران زن عالوه بر لباس كار بايد سربند نيز داده شود ب-تبصره 
   كـار وسـايل    نـوع   بـر حسـب  - كـار    بـر لبـاس   كننـد بايـد عـالوه       كـار مـي      با مواد شيميايي     كه   كارگراني   به :٦٢  ماده

 مـواد مزبـور    ب را از آسـي   آنـان   كـه   و غيـره   و عينك  مخصوص  و دستكش  بند و كفش     پيش   از قبيل    الزم  استحفاظي
 . شود  دارد، داده مصون

 بنـد نسـوز و     يـا پـيش   كنند بايـد لبـاس    كار مي  فلز و آهنگري  ذوب هاي  كوره  در مجاورت  كه  كارگراني  به :٦٣  ماده
سـوز   ن  و كفـش   دستكش  فوق  بر وسايل كنند عالوه  كار مي  مستقيماً با مواد گداخته  كه  كارگراني  و به  يا عينك   نقاب
 . شود داده
   كـه   هـر محلـي    بلند و بطور كلـي  هاي  مانند ديوارها و پايه  كار ديگر در ارتفاعات  و هر نوع     كشي   سيم   براي :٦٤  ماده

   داده  كمربنـد اطمينـان    كـارگران   كارگر مقدور نباشـد بايـد بـه      از سقوط    جلوگيري   براي   حفاظتي   وسايل   تعبيه  امكان
 .شود
  كــن  لبــاس  جــدا از محــل  مخصوصــي كننــد بايــد در محــل  كــار مــي  بــا مــواد ســمي  كــه  كــارگراني بــاس ل:٦٥  مــاده

 . بدارد مصون نفوذ سم   را از آسيب كارگران  شستشوشودكه ترتيبي  و به نگاهداري عمومي
   مخصـوص   و كـاله  ي حفـاظت   قرار دارند بايـد كفـش    اجسام  سقوط  كار در معرض     موقع   كه   كارگراني   براي :٦٦  ماده

 . شود  باشد تهيه  اطمينان  قابل  كه  ديگري  سخت  از فلز و يا ماده حفاظتي
 كـار    مشـغول  آالت  ماشين  گردنده هاي  قسمت  در نزديكي   كه   نمايد كارگراني    مراقبت   است   كارفرما مكلف  :٦٧  ماده
 . نمايند دنگهداريسربن وسيله  و يا به  نموده كوتاه  خود را موهاي. باشند مي
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 و   سـمباده   وجـود دارد از قبيـل    كـارگران    چشـم    بـراي    خطراتـي    كـه    اسـت    كار طـوري     نوع   كه   در مواردي  :٦٨  ماده
   بـا كـار در دسـترس     مناسـب   مخصـوص  هـاي   عينك  است  كارفرما مكلف  و نظائر آن    تراش  هاي   و ماشين   جوشكاري
 . بگذارد كارگران

   خطـر بـرق   كننـد و در معـرض    كـار مـي    فشار بـرق     تحت   شبكه   روي   كه   كارگراني   به   است  ما مكلف  كارفر :٦٩  ماده
 . بدهد  الكتريسيته  عايق  مخصوص  و كاله  و كفش  دستكش  بر ابزار مخصوص  هستند عالوه زدگي

 مـواد مزبـور از     بـه   آلـوده   محـيط  ويـه  و يا ته  از انتشار گرد و غبار و مواد شيميايي       جلوگيري   كه   در مواردي  :٧٠  ماده
 و در اختيار كـارگر    تهيه  ديگري  متناسب  استحفاظي  و يا وسايل  ماسك  است   نباشد كارفرما موظف     ممكن   فني  لحاظ

 . قرار دهد مربوطه
   كار كفـش   نوع اسب تن شود كارفرما بايد به  مي  انجام  در آب  كه  و در مورد كارهايي   مرطوب  هاي   در محيط  :٧١  ماده

 . و در دسترس كارگران بگذارد  نفوذ تهيه  غير قابل هاي  دستكش  لزوم  و در صورت  الستيكي هاي يا چكمه
كـار  )   و غيـره  شيشـه  و خـورده   شيشـه  هـاي   و جـام   فلـزي   اوراق از قبيل (  با اشياء و مواد برنده  كه  كارگراني  به :٧٢  ماده
 .شود  كار داده  با نوع  متناسب هاي كنند بايد دستكش مي
   لـزوم   و در صـورت   را مرتباً بازرسي  استحفاظي  وسايل  خود كليه  فني  مسئولين وسيله   به   است   كارفرما مكلف  :٧٣  ماده

 . باشد  آماده  كارگران  حفاظت  تامين  مزبور براي  وسايل  نمايد تا پيوسته تعمير و يا تعويض
 و در اختيـار    او تهيـه  وسـيله   به  كه  استحفاظي  مرتباً از وسايل  كارگران  نمايد كه  مراقبت  است  كلف كارفرما م  :٧٤  ماده
 .شود  مي  محسوب  وظيفه  مزبور قصور در انجام  از وسايل  استفاده عدم.  نمايند  استفاده  شده  گذاشته آنان

 
    اوليه هاي  كمك-   يازدهم فصل

   تحـت   ديـده   آسـيب   يا اشخاص  بيماران  فوري  استفاده  براي   مركزي   امكان   در صورت    است  ف كارفرما مكل  :٧٥  ماده
 داروهـا و    محتـوي   يا چند قفسـه   بايد يك   امكان   عدم   نمايد و در صورت      يا پزشكيار تاسيس     يا چند پزشك    نظر يك 
  آنهـا بـراي    بـه   فـوري   دسترسـي   كه  در نقاطي  كارگاه  خطرات  و نوع  با تعداد كارگران  متناسب  اوليه هاي   كمك  لوازم

   مخصـوص   عاليـم  وسـيله  هـا بايـد بـه     قفسـه    نصـب    و محـل     اوليـه   هاي  مراكز كمك .  ميسر باشد ايجاد نمايد     كارگران
  مقـررات    مشـمول   آنـان   كـارگران   كه كارفرماياني.  باشند  مطلع  آن  از محل  كارگران   كليه   باشد كه    مشخص  بصورتي

  هـاي   كمك  انجام  هزينه اي  حرفه  از كار يا بيماري  ناشي  حادثه  وقوع توانند در صورت باشند مي    مي   اجتماعي  هاي  بيمه
   دريافـت   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي   بيمـه   از سـازمان   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي    بيمه   قانوني   اليحه ٨٥   ماده   را طبق   اوليه

 .نمايند
 آنهـا وجـود     و امثال زدگي  و برق  خفگي  از قبيل  مهم   مخاطرات   كار احتمال    نوع  سبب  به   كه  هايي  ر كارگاه  د :٧٦ماده  
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 . را بنمايد  الزم هاي بيني  پيش ديده   كارگر آسيب  نجات  براي است   دارد كارفرما مكلف
   پسـت   اولـين   را بـه   واگيـر مراتـب    امـراض   به ران از كارگ  از ابتال يكي  اطالع  محض  به  است  كارفرما مكلف  :٧٧  ماده

 . دهد  اطالع  كارگران  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان  به  و همچنين  بهداري وزارت
   بـه   مربـوط   بهداشـتي    دسـتورات    خود و همچنين     كارگاه   به   مربوط   بهداشتي   دستورات   است   كارفرما مكلف  :٧٨  ماده
   نصـب   مناسـب  هـاي   در محـل   كـارگران   اطالع  براي  است گيري در آمده  همه  صورت  به  كه  واگير و امراضي  امراض
 .نمايد
   ارسـال   كـار محـل    ادارات  بـه   خود را در آخـر هـر مـاه        ديدگان   و حادثه    آمار بيماران    است   كارفرما موظف  :٧٩  ماده
 .دارد
 ١٣٣٧   اسـفند مـاه    كـار مصـوب    قـانون ٦٠   از مـاده   دوم  شق  مشمول مهنا  آيين  اين  مقررات  از اجراي  متخلفين :٨٠  ماده

 .خواهند بود
   شـورايعالي   جلسـه   و در يـازدهمين   كـار تـدوين    قـانون ٤٧   اسـتناد مـاده    به  تبصره٢ و     ماده ٨٠ بر     مشتمل  نامه   آيين  اين

 .   اجرا است قابل و   رسيده  نهايي  تصويب  به١٤/٦/١٣٣٨   يكشنبه  مورخ  فني حفاظت


