
چیست؟ سیلیکا
 در تقریباً کِ است هعذًی هادُ یک سیلیکا

 در .دارد ٍجَد ای صخرُ ٍ سٌگ ّر
 ٍ گراًیت ,شي ,هاسِ خاک، در حقیقت
 شکل سِ بِ هادُ ایي .دارد ٍجَد کَارتس
 برای آى بلَری شکل تٌْا ٍلی دارد ٍجَد

.هیباشذ هضر سالهتی

چیست؟ سیلیکَصیس
 ّا شش بِ کِ است بیواری ًَعی سیلیکَز

 ایي .باشذ کشٌذُ هی تَاًذ ٍ زًذ هی آسیب
 ررات از کشیذى ًفس اثر در بیواری
 سیلیکایی هَاد دارای غبار ٍ گرد کَچک

.هی شَد ایجاد

ِ ّایی داسد؟ تیواسی چِ عالین ٍ ًشاً
تٌگی ًفس تخصَص دس صهاى کاس ٍ  •

فعالیت  
ِ ّای طَالًی هذت• سشف
کن شذى ٍصى یا الغشی•
خستگی•
کن شذى اشتْا•
تة•

ایي تیواسی خَدش سا تِ سِ شکل ًشاى  
:هیذّذ

  تا تواس اص تعذ اغلة کِ شکلی -1
  ٍ شَد هی ایجاد سیلیکا رسات کن همذاس

  اتفاق تیشتش یا سال 10 اص پس هعوَالَ
.است شایع خیلی حالت ایي .افتذ هی

  10 تا 5 اص تعذ هعوَالَ کِ کِ شکلی -2
  سیلیکا هتَسط همادیش تا تواس سال
.هی شَد ایجاد

  ّفتِ چٌذ عشض دس هعوَالً کِ شکلی -3
  ٍ گشد     صیاد همادیش تا تواس سال 5 تا

          .هی شَد ایجاد سیلیکا غثاس

خطشًذ دس صٌایع ایي دس هشغَل افشاد

کاری ارُ ٍ ، برداری برادُ ،سٌگ اًفجار•
 گری فَالد : گری ریختِ•
... ٍ ساختواى بیخرت•
 ، گیری قالب 
 آسفالت ساخت•
 ، سوبادُ ساخت•
، الکترًٍیک•
  بتي کردى هخلَط ،ّا کَرُ•
کاری هعذى•
،لَلِ ًَرد•
گری کَزُ•
  ،(خطر پر)زًی شي یا سٌذبالست •
سازی ساختواى•
 سیواى تَلیذ•
ٍ بِ طَر کلی ّر صٌعٌی کِ با گردٍ غبار •

.سیلیس سرٍ کار دارد

   

شش سالم                ضص هثتال تِ سیلیکَشیس

 از اغلب کِ هادُ ایي ررات
 کَچکترًذ ّن غبار ٍ گرد

 ًوی شًَذ دیذُ چشن با ٍ
 شش ٍارد تٌفس حیي در

 آسیب ٍ ٍرم هَجب ٍ شذُ
  .هیشًَذ شش بافت بِ
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.کارگران راهسازی که در معرض گرد و غبارند



:چٌذ ًکتِ

 سٌذ یا ٍ ) صًی شي کاس صَستیکِ دس•
 تسیاس ًَع اص تایذ کٌیذ هی (تالست

.کٌیذ استفادُ هاسک هشغَب
 غزا یا آب کاس اًجام صهاى دس گاُ ّیچ•

 کاسخاًِ غزاخَسی دس سا کاس ایي ٍ ًخَسیذ
.دّیذ اًجام تویض هحلی دس یا
  هحل دس سا آى ّشگض کشیذ هی سیگاس اگش•

.کشیذ کاس
  تِ اتتال خطش دس سیلیکَصیس تِ هثتالیاى•

  تیواسی سل .ّستٌذ ًیض سل تیواسی
  ّواًٌذ تَاًذ هی کِ است خطشًاکی

 سا دیگش افشاد ٍ خاًَادُ سشهاخَسدگی
.کٌذ هشیط

 خَتی تِ ٍلی ًذاسد دسهاى سیلیکَصیس•
  ّویشِ .کشد پیشگیشی آى اص تَاى هی

.است دسهاى اص تْتش پیشگیشی

تهیه شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی•

چیست؟ ام خاًَادُ ٍ هي پیشگیشی ساُ
  سٌگ، غثاز ٍ گسد اش کٌید سعی اهکاى حد تا -1

  دٍزی سیلیس دازای هَاد ٍ خاک هاسِ، ضي،
.کٌید

 ضدى تلٌد اش جلَگیسی تسای اهکاى صَزت دز
.کٌید استفادُ آب اش ٍغثاز، گسد

  .اییدًو استفادُ هٌاسة هاسک ٍ لثاس اش -2
  کِ ضواست کازفسهای ٍظیفِ ایي قاًَى طثق

  ضوا اختیاز دز زا هٌاسة فسدی حفاظت ٍسایل
  .دّد قساز

  عَض زا خَد ّای لثاس کاز شهاى اش تعد -3
  هَجة کاز ایي .تگیسید دٍش است تْتس ٍ کٌید

 جاتجا ضوا ّوساُ ٍغثاز گسد  ذزات کِ ضَد هی
  قساز خطس دز ضوا خاًَادُ ٍ دیگس افساد ٍ ًطًَد
.ًگیسًد

 دازای ضوا کازی فسآیٌد صَزتیکِ دز -5
 زا آى کاز ٌّگام دز ّویطِ است تَْیِ سیستن

.تگرازید زٍضي
 ضسکت هستة طَز تِ ای دٍزُ هعایٌات دز -4

.کٌید

اًَاع هاسک تِ تستیة قدزت حفاظتی

1

2

3

اًَاع زسپیساتَز 
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ایي کاس لاًَى 92 ٍ 91 هادُ طثك  
  هحیط کِ شواست کاسفشهای ٍظیفِ

  شوا تشای سا تْذاشتی ٍ ایوي کاسی
 هی فکش صَستیکِ دس . ًوایذ فشاّن

  یا ًیست هٌاسة شوا ششایط کٌیذ
  تْذاشت هشکض ای حشفِ تْذاشت ٍاحذ
.تگیشیذ تواس خَد شْش

 احتمال به کنید می کار غبار و گرد از ابری نسدیک شما اگر
  دیده چشم با غبار اگر البته .هستید سیلیس معرض در  زیاد

                 .دارد وجود آن احتمال باز هم نشود


