


تجهیزات حفاظت فردی   
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فشدي حفاغتلَاصم   



محافظت نمودن از كاركناني كه د  ر محل كارشان با خطر 
 مواجه مي شوند

هَاد اضياء، سمَط ّوچَى خغشاتي هماتل دس واسوٌاى اص تايستي پيواًىاساى  
 .ًوايٌذ هحافؾت ضَد حادثِ تاعث تَاتٌذ هي وِ صذاّايي ٍ سش ٍ هضش

تايستي ( پيواًىاساى ) واسفشهاياى : 
استفا دُ وٌتشلي ٍ هٌْذ سي الذاهات وليِ اص آ ًْا تشآٍسد ٍ خغشات واّص تشاي  

  .ًوايٌذ
فشدي استحفاػ ٍسايل اص تاضذ ًطذُ خغشات حزف تاعث وٌتشلي الذاهات اگش  

 .ًوايٌذ استفادُ

است وٌتشلي ا لذاهات سي اسا  لالة فشدي استحفاػ ٍسايل .   
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 كنترل هاي مهندسي
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 اگش

هحيط ٍضشايط كاسي طَسي اص لحاظ فيضيكي تغييش دادُ ضَد كِ ايي 
 .اهش تاؾث ضَد تا كاسگشاى اص خطشات هحفَظ تواًٌذ 

 ( ...آًگاُ) سپس

 .حزف ضَد( اقذاهات حفاغتي ) خطش هي تَاتٌذ تا كٌتشل هٌْذسي 



 انجام اقدامات حفاظتي به صورت عملي

6 

 ...اگش

كاسگشاى تتَاًٌذ كاسّايي اًجام دٌّذ كِ ايي  اهش تاؾث ضَد خطش اص 
 .آًْا دٍس گشدد

 (...آًگاُ)سپس 

 .خطش هي تَا ًذ تا يك اقذام حفاغتي تِ صَست ؾولي حزف ضَد



 افراد مسئول

 كاسفشهاياى•
هكاى ّاي كاسي سا اص لحاظ خطشات اسصياتي ًوايٌذ. 
ٍسايل استحفاظ فشدي سا تْيِ ًوايٌذ. 
 تشآٍسد كٌٌذ كِ چِ صهاًي اص ايي ٍسايل استفادُ ًوايٌذ. 
 دستَسالؿول ّاي هٌاسة جْت استفا دُ ٍ آهَصش صحيح اص ٍسايل استحفاظ فشدي

 .تشاي كاسكٌاى تْيِ ًوايٌذ
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 كاسكٌاى  •

  اص ٍسايل استحفاظ فشدي هطاتق تا آ هَصش ٍ دستَسالؿول
 . ّايي كِ تْيِ گشديذُ است، استفادُ ًوايٌذ

  اص ٍسايل استحفاظ فشدي تِ صَست سٍصاًِ تاصسسي ، تؿويش
 .ٍ ًگْذاسي ًوايٌذ



 هثال ّايي اص لَاصم استحفاظ فشدي
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 ؾيٌك هحافع چطن

 هحافع صَست صَست

 كالُ ايوٌي سش

 كفص ايوٌي پا

 د  ستكص د ست ّا

 لثاس كاس –جليقِ  سطح تذ ى

 گَضي ضٌَايي



  PPEبرنامه 

  PPEضاهل دستَسالعـول ّايي تشاي اًتخاب، تْيِ ٍ استفادُ اص •

دس اتتذا هىاى ّاي واسي وِ دس آى خغشات ٍجَد داسد يا احتوال ٍلَؿ خغش هي سٍد •
 .الضاهي است PPEاسصياتي گشدد وِ وذام هىاى ضشٍست استفادُ اص 

، دستَسالعـول ّاي آهَصضي تشاي آى دستِ اص واسگشاًي وِ ًياص    PPEتعـذ اص اًتخاب •
 .داسًذ سا تْيِ ًواييذ PPEتِ استفادُ اص 
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 آهَصش

 هَسد ًياص است ؟  PPEچشا•

 اص افشاد هحافؾت هي وٌذ؟  PPEچگًَِ•

 وذاهٌذ؟  PPEهحذٍديت ّاي استفادُ اص•

 چِ ٍلت ٍ چگًَِ تايذ اص آى استفادُ وشد؟•

 عالئن پَضص سا چگًَِ هطخص ًوايين؟•

سا تويض ًگِ داسين ٍ اص وثيف ضذى آى   PPEچگًَِ •
  جلَگيشي وٌين؟

•PPE  ًَِچِ اثش هثثتي دس صًذگي سالن تش داسد ٍ چگPPE  
 تاعث تشتيت هيطَد؟
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 :ًياص داسًذ، دستَسالؿول ّاي آهَصضي تايذ ضاهل هَاسد صيش تاضذ  PPEاگش كاسگشاى تِ 



 حفاغت اص سش
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 عَاهل ايجاد صذهات تِ سش

  تجْيضات اتضاس هاًٌذ ا جسام سمَط•
ٍ... 

  اجسام تا تشخَسد اثش دس سش تشآهذ گي•
 ...ٍ تيشّا ، ّا لَلِ هاًٌذ سخت

  تِ ضثيِ يا تشق ّاي سين تِ اتصال•
  ى آ 

12 



 اًتخاب والُ ايوٌي هٌاسة 

 Aًَؿ 

 ...(تشاي واسّاي ساختواًي ٍ)ًَؿ عوَهي •

 (اها د س هماتل ٍلتاط ّاي هختلف هحذٍد يت دا سد ) هماٍم، ضشتِ گيش خَب •

 Bًَؿ 

 (هماٍهت تاال  د  س تشاتش تشق ) عايك تشق •

 د  س هماتل سمَط اجسام ا ص ا ستفاؿ ٍ ضَن ّاي الىتشيىي تا ٍلتاط تاال هماٍم ّستٌذ•

 Cًَؿ 

 تشاي ساحتي عشاحي ضذُ اًذ، تشاي هحذ ٍدُ خاصي اص هحا فؾت وشدى پيطٌْاد هي ضًَذ  •

دس تشخَسد تا اجسام ثاتت هماٍم، ٍلي دس هماتل سمَط اجسام ٍ يا ضَن ّاي الىتشيىي هماٍم  •
 .ًوي تاضٌذ
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 حفاؽت اص چطن 
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 چِ ٍلت تايذ هحافؼ چطوي تْيِ گشدد؟  

 :ٍلتي وِ يىي اص خغشات صيش ٍجَد داضتِ تاضذ 

 

 ٍجَد گشد ٍ غثاس ٍحشوت رسات ، ّوچَى تشا ضِ ّاي فلض يا خان اسُ•

 ٍجَد گاص ّاي خَسًذُ ، تخاسات ٍ سياال     ت•

 .فلضات هزاتي وِ هوىي است تِ اعشاف پاضيذُ ضًَذ •
هَادي وِ تِ عَس عثيعي خاصيت ٍاگيش دا س داسًذ ّوچَى خَى يا هايعات خغشًان  •

 .ضيويايي وِ هوىي است تِ اعشاف پاضيذُ ضًَذ

 ٍجَد ًَسّاي ضذ يذي وِ اص فلضات هٌتطش هي ضًَذ ٍ يا ًَس ليضس  •
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 حفاغت اص چطن 
 هؿياس ّايي تشاي اًتخاب

 هحافؾت دس تشاتش خغشات  •

 لاتل استفادُ تَدى آسا ى•

 تيٌايي يا حشوت سا هحذٍد ًىٌذ  •

 تادٍام ٍ آساى تشاي تويض وشدى تاضذ•

 تشاي ديگش ٍسايل استحفاػ فشدي ايجاد هطىل ًىٌذ •

16 



 هحافػت اص چطن تشاي كاسكٌاى 
 چِ كساًي اص ؾيٌك ايوٌي استفادُ هي كٌٌذ؟

اًتخاب هٌا سة ضا هل . ؾيٌك ّاي هؿـوَلي تِ طَس كا هل اص چطن هحا فػت ًوي كٌٌذ 
 :  هَاسد صيش است 

ؾيٌك ّايي كِ تِ طَس ساحت ٍ د  سست تش سٍي چطن قشاس هي گيشًذ ٍ ّيچگًَِ                                                •
 .لشصضي ًذا سًذ

 .ؾيٌك ّايي كِ حفاظ ّاي جاًثي داسًذ ٍ داساي لٌض ّاي هحافع هي تا ضٌذ •
 .ؾيٌك ّايي كِ لٌض ّاي اصالح كٌٌذُ آ ى د  س پطت لٌض ّاي هحافػتي تؿـثيِ ضذُ اًذ •
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 عيٌه ّاي ايوٌي 

 پالستيه/ ًَؿ تْيِ ضذُ اص لاب فلض•

 ًَعي وِ استفادُ اص آ ًْا تِ خاعش حفاػ ّاي دٍعشفِ است•

ًَعي وِ تشاي تشخَسد اجسام هاًٌذ رسات ايجاد ضذُ اص واسّايي هاًٌذ چَب تشي ٍ  •
 تْيِ ضذُ است... دسٍدگشي ٍ
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 ؾـيٌك ّا

چطن ّا ٍ ًَاحي اعشاف چطن ّا سا اص تشخَسد گشد ٍ غـثاس ٍ پاضيذى هَاد هختـلف دس  •
 .چطن هحا فؾت هي وٌذ

 .سٍي تعـضي اص عـيٌه ّا لٌض ّاي اصالح وٌٌذُ لشاس هي گيشد•
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  ؾـيٌك ّاي ايوٌي جَضكاسي 
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هي ضَد  تَليذ  چطن ّا سا اص ًَسّاي ضذ يذي كِ تِ صَست هتوشكض 
.هحافػت هي كٌذ  



 حفاظ ّاي صَست

 .حفاػ ّايي وِ تِ عَس واهل سغح صَست سا هي پَضاًٌذ•
 صَست سا اص گشد ٍغثاس ٍ پاضيذى هايعات خغشًان هحافؾت•

 .هي ًوايذ    
 .حفاػ ّايي وِ عـول حفاؽت دس هماتل تشخَسدّاي خغشًان سا اًجام ًوي دٌّذ•
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 حفاػ ّاي جَضىاسي
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 .چطن ّا سا دس هقاتل ًَسّاي تـطؿـطؿي صياد هحافػت ًوايـيذ  •
ايجاد ضذُ  ّاي   صَست ٍ چطن ّا سا دس هقاتل جشقِ ّاي فلضات ٍ سشتاسُ   •

 .دس طي ؾـوليات ّايي هاًٌذ جَضكاسي، تشضكاسي ٍغـيشُ هحافػت ًوايـيذ



 حفاظت هاي شنوايي
 متوسط دسي بل ا ز فعايتهاي صنعـتي
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 حفاغت ّاي ضٌَايي

 صذا كاّص اهكاى كِ ٌّگاهي 
 ٍجَد صذا اص ًاضي ًَساًات يا

  صَتي حفاغتي ٍسايل اص ًذاسد
 .ضَد هي استفادُ

 
 تايستي گَش ّاي هحافع 

  گَش تا هتٌاسة ٍ هٌطثق كاهالً
 .تاضٌذ
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 چِ ٍقت تايذ اص هحافع ّاي ضٌَايي استفادُ كشد؟

 تعـذ اص واس تا اسثاب ٍ آالت هٌْذسي ٍ واس تا اتضاس وٌتشلي •

 

صهاًي وِ سش ٍصذاّايي وِ تَسظ واسگشاى تحول هي ضَد دس  •
 .ساعت تاضذ 8ٍ دس فاصلِ صهاًي   db  85هحذٍدُ هتَسظ 
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 ًوًَِ ّايي اص هحافع ّاي ضٌَايي
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Earmuffs Earplugs Canal Caps 



 حفاغت اص پا
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 چِ ٍقت تايذ اص پا هحافػت كشد؟

 :ٍلتي وِ ّش يه اص حاال ت صيش اتفا ق تيافتذ 

 

اجسام سٌگيي ّـوچَى تطىِ يا اتضاسي وِ هوىي است تغـلتٌذ ٍ سٍي پاي  •
 .واسگشاى سمَط وٌٌذ

اجسام تيض ّـوچَى سٌثِ يا چٌگال وِ هوىي است تِ صَست هعـوَل •
 .وفص سا سَساخ وٌٌذ

 .فلضات هزاتي وِ هوىي است سٍي پا پاضيذُ ضًَذ•

 سغَح گشم يا هشعَب•

 سغَح لغـضًذُ•
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 وفص ّاي ايوٌي

 ٍ ّستٌذ هماٍم ضشتِ هماتل دس وِ ّايي چىوِ•
 سٌگ ًَؿ اص گشم سغَح هماتل دس وِ ّايي وفص
 .ّستٌذ هماٍم فشش

  داسًذ ّايي حفاػ ايوٌي وفص ّاي اًَاؿ اص تعـضي•
  ايوي ضذى سَساخ ٍ صخن ايجاد هماتل دس وِ

 .ّستٌذ
 جْت است هوىي ايوٌي ّاي وفص اص تعضي•

  ّادي ا ًفجاس ايجاد اص جلَگيشي تشاي استفادُ
  جلَگيشي تشاي ايٌىِ يا ، تاضٌذ الىتشيستِ جشياى

  جشياى عايك واسي ّاي هىاى دس تشق خغشات اص
 .تاضٌذ تشق
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 حفاغت اص دست
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 چِ ٍقت تايذ اص دست ّا هحافػت كٌين؟

 سَختگي ّا•

 وَفتگي ّا•

 سايـيـذگي ّا•

 تشيذگي ّا•

 سَساخ ضذ گي ّا•

 ضىستگي ّا•

 تشش ّا•

 هَاد ضيويايي•
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 :ٍقتي كِ دس هؿـشض يكي اص حاالت صيش قشاس تگيشين



 چٌذ ًَؼ دستكص هحافع ٍجَد داسد؟

 .  د ستىص ّاي تا د  ٍاهي وِ اص چشم، فلض يا پاسچِ ّاي وتاًي تْيِ هي ضًَذ•

  د س هماتل تشش ّا، سَختگي ّا گشها حفاؽت هي وٌٌذ. 
 .دستىص ّايي وِ اص پَضص پاسچِ اي تطىيل ضذُ اًذ•

 د س هماتل سايص ٍ وثيفي هحافؾت هي وٌٌذ. 
 .د ستىص ّايي وِ دس هماتل هَاد ضيويايي ٍ هايعات خغشًان هماٍم ّستـٌذ•

 د س هماتل سَختگي حفاؽت هي وٌٌذ. 
 دستىص ّاي الستيىي •

 د س هماتل حساسيت ّاي پَستي ، اًَاؿ خاسش ّا حفاؽت هي وٌٌذ. 
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 اًَاؼ دستكص ّاي الستيكي 
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 ستكص د  ًَؼ ايي butyle ًَؼ  
 ًفَر تشاتش س د  تسياستااليي هقاٍهت

 .داسد آب تخاسات يا گاصّا

 هقاتل دس دستكص ًَؼ ايي : nitrile ًَؼ  
 تَليذات ّاٍ چشتي ، ضيويايي هَاد ، ّا حالل
 ٍ است ؾالي تسياس هحافع ًفتي هَاد

 تسياس ّا ٍسايص ّا تشش هقاتل دس ّوچٌيي
   .تاضٌذ هي هقاٍم



 اًَاؼ  د  يگش دستكص
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   : kevlar ًَؼ  

  تسياس حا هي دستكص ًَؼ ايي
  ، سشيؽ ضشتات هقاتل دس خَتي
   .تاضذ هي ساييذ گي ٍ ّا تشش

  ايي :Stainless steel  ًَؼ  
 فَالد جٌس اص كِ دستكص ًَؼ

  ضكل تَسي ضثكِ ٍ تاضذ هي 
 تشاتش دس خَتي  هقاٍم داسد،

 .است ّا ٍتشش ّا تشيذگي 



 حفاغت اص تذى
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 :ؾَاهل اصلي صذ هات تذ ًي 

 گشهاي ضذ يذ•

 پاضيذى فلضات داـ ٍهزاب يا ديگش هايؿات داـ ديگش•

 خطشات ًاضي اص اتضاسّا ، هاضيي آالت ٍ فلضات•

 تشيذگي  •

 خطشات ضيويايي•

 تطؿطؽ•
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 حفاغت اص تذ ى
 هؿـياس ّايي تشاي اًتخاب

پَضص ّاي حفا غتي تشاي قسوت ّا يي اص تذى كِ د س هؿشض صذ  هات •
 .قشاس داسد تْيِ گشد       د

 :اًَاؼ هحافع ّاي تذ ى •
  جليقِ ّا •

 پيص تٌذ ّا •

 گشم كي ّا •

 پَضص ّا •

 هحافع ّايي كِ كل تذى •
 .سا هي پَضاًذ 
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Coveralls 



 حفا  غت ا ص تذ ى

38 

 پَضص كل تذى آستيي داس ٍ پيص تٌذ جليقِ خٌك كٌٌذُ



 خالصِ

 .خطشاتي دس هكاى ّاي كاسي ٍجَد داسد•
اص كٌتشل ّاي هٌْذسي ٍ ؾـلوي تشاي تشآٍسد ٍ كاّص خطشات استفادُ كٌٌذ •

 .استفادُ ضَد  PPEقثل اص ايٌكِ ا ص
•PPE   هٌاسة اًتخاب ًوايٌذ تا كاسكٌا ى سا اص خطشاتي كِ قاتل تشطشف كشدى

 .ًيست هحا فػت كٌٌذ
هَسد ًيا ص است ٍ چگًَِ ٍ چِ    PPEكاسكٌا ى سا تَجيِ ٍ آگاُ ساصًذ كِ چشا•

 .استفادُ ضَد  PPEٍقت تايذ اص
هٌاسة استفادُ كٌٌذ ٍ تِ چِ    PPEتِ كاسكٌاى آهَصش دٌّذ كِ چگًَِ اص•

ضاهل ايٌكِ ؾَا   هل تخشية ، صٍال ) ًحَُ اص آًْا هشاقثت الصم سا اًجا م دٌّذ 
 .(سا دس حيي كا س تطٌاسٌذ PPEٍ ًاتَدي 

 .اص كاسكٌا ى تخَاٌّذ كِ اص ٍسايل استحفاظ فشدي استفادُ كٌٌذ •
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 :ساتِ اجشا  د سآٍسًذ جايي كِ  PPEتايذ تشًا هِ ّاي ( پيواًكاساى) كاسفشهاياى 


