 -2خطزات بهداشتی که شامل :

مقدمه:
عَاهل ضیویایی هحیط کار در بزگیزًذُ توام هَاد اٍلیِ،
هَاد خام،هَاد ٍابستِ ٍ فزاٍردُ ّای اغلی،کِ در غٌعت
بِ کار هی رًٍذ یا تَلیذ هی ضًَذ هی باضذ  .ایي هَاد کِ
بِ ضکل گاس  ،جاهذ ٍ هایع ّستٌذ هوکي است طبیعی یا
هػٌَعی بَدُ ٍ دارای هٌطا گیاّی  ،حیَاًی ٍ سٌتتیک (
هعذًی یا آلی) باضٌذ.

عوامل شیمیایی در محیط کار

راه های ورود مواد شیمیایی به بدن :


پَست



تٌفس










سرطان زا )(Carcinogen
محرک )(Irritant
خورنده )(Corrosive
حساسیت زا )(Sensitizer
سموم تولید مثل )(Reproductive toxin
عامل های موثر بر ارگان های خاص
()Target organ-specific

-3خطزات سیست محیطی که شامل:
 خطزات بزای آبشیان
 خطزات بزای الیه اسن

گَارش

خطرات مواد شیمیایی :
-1خطزات فیشیکی کِ ضاهل:
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قابل اشتعال)(Flammable
قابل احتزاق )(Combustible
قابل انفجار)(Explosive
اکسیدکننده)(Oxidizer
پزاکسیدهای آلی)(Organic Peroxide
ناپایدار)(Unstable
واکنش پذیز با آب )(Water reaction
آتشگیز)(Pyrophoric
2
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مدیریت مواد شیمیایی :



در هذیزیت هَاد ضیویایی قبل اس کار کزدى با ّز هادُ



اطالعات حفاظتی ٌّگام کار ٍ تواس با هادُ

ضیویایی ابتذا با استفادُ اس بزچسب ّای چسباًذُ ضذُ




رٍش حول ٍ اًبار کزدى
خَاظ فیشیکی ٍ ضیویایی



پایذاری ٍ ٍاکٌص پذیزی

بز رٍی ظزٍف حاٍی هَاد ضیویایی ٍ

بزگِ اطالعات

ایوٌی هادُ هَرد ىظز بایذ با خطزات ٍ ًکات ایوٌی آى
هادُ آضٌا شد .

اطالعات ٍاکٌص پذیزی (در غَرت اًتطار در
هحیط)

عالئم ایمنی:

 اطالعات سن ضٌاسی
 اطالعات سیست هحیطی

برگه اطالعات ایمنی مواد(:)Material Safety Data Sheet
بزگِ ّای اطالعات ایوٌی هَاد ( ،) MSDSبزگِ ّای
اطالعات فٌی هی باضٌذ کِ اطالعات هزبَط بِ هخاطزات ٍیژُ ،
ّای اضطزاری ٍ اطالعات

کار کزدى ایوي ٍ دستَرالعول

 هالحظات هزبَط بِ دفع هادُ (بِ عٌَاى سبالِ)
 اطالعات هزبَط بِ حول ٍ ًقل
 اطالعات قاًًَی
برچسب مواد شیمیایی:

اساسی بْذاضتی ٍ ایوٌی هَاد ضیویایی را بزای هػزف ٍ
کاربزد آى ّا در هحیط کار تَسط

کارکٌاى بیوارستاى

،کارگزاى ٍ کارفزهایاى غٌایع  ،کطاٍرسی  ،ساختواى ساسی ٍ

دیگز هحلّای کاری فزاّن ٍ هطخع هیًوایًذ .

برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی شامل :






بزچسب ّای ًػب ضذُ بز رٍی ظزف هَاد
ضیویایی،هٌبع اغلی ٍ هْن اطالعات آى هادُ
است.ساسًذگاى هَادضیویایی بایذ بزاساس استاًذاردّای
هزتبط با خطز هَاد ضیویایی

) OSHA(CFC29بز

اطالعات کلی هحػَل

رٍی ّز ظزف ،بزچسبی دارای هطخػات ً :ام ٍ آدرس

تزکیب هحػَل (اجشای خطزًاک هحػَل)

ساسىدُ ً،ام هادُ ضیویایی ٍ خطزات احتوالی در غَرت

کوک ّای اٍلیِ

استفادُ اس آى را قیذ ًوایٌذ .

خطزات

اطالعات هزبَط بِ خطزات آتص سَسی یا اًفجار
هحػَل ٍ اطفاء آى
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