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 :بنای سفت کار

 :تعریف

ف ، کسٌگ پلِ ٍ ًصةهاًٌذ دیَار چیٌی  ّایی یتفؼالضغل تا تِ  یياست اس هطاغل حَسُ ػوزاى کِ ضاغالى ا یضغل کار تٌاي سفت

 سٌگَقِ چیٌی چاُ اجزاي ، عآى ٍ ًصة یشٍ قزًاًَاع سٌگ  ٍ پٌجزُپطت تام ًصة چْارچَب در  ٍ ساختي ،یة تٌذي، ضساسي

 .یٌذکف پٌجزُ ًوا

 :خطرات این شغل

کِ اس جولِ آًْا دیَار چیٌی ذ دّ ارّاي هتٌَػی را اًجام هیکتٌاي سفت تا تَجِ تِ ایي تؼزیف : کارگًََهیخغزات  -1

هختلفی دارًذ کِ رٍي  يّا ٍسىسیواًی ایي قغؼات سایش ٍ  يّا تلَکجزي، سٌگی ٍ ، آاست کِ تا تَجِ تِ جٌس دیَار

ٍ تاسٍّاي تٌاي سفت کار  ّا دستآًْا تاػث خستگی ضذُ ٍ استزس سیادي را تز کوز،  کار گذاضتيّن قزار دادى ٍ 

ػضالًی  -اسکلتی ّاي یةآسکٌذ کِ اگز تزاي هذت عَالًی ایي کار اداهِ پیذا کٌذ هوکي است کِ دچار  ٍارد هی

ّا تستگی دارد کِ اگز  ٍسى ٍ ّوچٌیي فاصلِ دستزسی تِ تلَک ّا تلَکتِ تؼذاد  ّا یةآسکِ ریسک ایي . ضذیذي ضَد

ّوچٌیي تا تَجِ تِ ایي کِ در ایي . ضَد تیطتز هی ّا یةآسّوزاُ تاضذ ریسک ایي  ّا تلَکتا چزخص در ٌّگام تزداضتي 

ضغل اغلة تزاي تزداضتي آجز، تلَک ٍ هالت ٍ قزار دادى اًْا تز رٍي دیَار ًیاس تِ دٍال ضذى دارد ایي ػول خوص ٍ 

ضَد ٍ استزس سیادي را تِ کوز  دٍال ضذى هذاٍم تاػث تِ ٍجَد آهذى خستگی هی کٌذ یهارد پیچص سیادي را تِ تذى ٍ

کٌذ کِ اگز ایي کار در ٌّگام کار  جذي کوزي را ایجاد هی یةآسکٌذ ایي استزس ضاًس ایجاد درد کوز ٍ  ٍارد هی

 .ضَد ز هیکٌین، تیطت ٍقتی کِ اضیاء سٌگیي را حول هی هخصَصاًچزخص ًاگْاًی ٍ سزیغ تاضذ، 

ًاضی اس تواس هستقین تا سیواى تِ ػلت خاصیت قلیایی سیاد سیواى کِ  (التْاب ًاضی اس تحزیک)درهاتیت تحزیکی -2

هَرد استفادُ ٍ  يّا کفصٍ ساػذ ٍ کٌارُ اًگطتاى ٍ در پاّا تِ ػلت ًاهٌاسة تَدى  ّا دستدر ًقاط تاس تذى هثل  هؼوَالً

 .دّذ یهیا پارُ تَدى آًْا رخ 

 یشٍ قزًاًَاع سٌگ  پطت تام، ٍ ساختي ،یة تٌذي، ضف ساسي، کسٌگ پلِ ٍ ًصةٌّگام س تا گزدٍ غثار سیلی هَاجِْ -3

 ّا آى ٍ ًصة

 یواريتهٌجز تِ  تَاًذ یهتلؼیذى ٍ استٌطاق گزد ٍ غثار سیلیس کِ در عَل سهاى هقادیز تسیار اًذکی است،  -4

ٍ تِ عَر  ضَد یهجوغ  ّا ضصاس آًجایی کِ گزد ٍ غثار در . سزعاى ضَد( در هَارد ًادري)تزًٍطیت، یا  ،1سیلیکَسیس

 دّذ یه، ظزفیت ضص را کاّص کٌذ یهدائن آًْا را تحزیک 

 (یلیسچ ٍ سگ) یهؼذً يدر اثز تواس تا گزد ٍ غثارّا ّا هژُ یصٍ هحل رٍ ّا پلکالتْاب کٌارُ آساد  -5

 چطن یِضذى قزً یذُسائ -6

 در اثز تواس تا گزد ٍ غثار یِالتْاب قزً -7

 فؼالیت تذًی ضذیذ در آب ٍ َّاي گزم  گزهایی ٍ سزهایی ًاضی اس يّا استزس -8

                                                
1 silicosis  
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 ػذم اهٌیتخغزًاک کار،  یت، هاّي، تار کاريکار يفطارّا: فاکتَرّایی اس قثیلتِ ػلت  یضغل يسا استزسػَاهل  -9

 یضغل

 عوارض ناشی از خطرات شغلی 

 .ی تار استاس حول ٍ ًقل دستًاضی اس جولِ درد پطت کِ هؼوَالً  یػضالً یاختالالت اسکلت -

 اس سز ٍ صذا یًاض ییکاّص ضٌَا -

 یگزٍ د یلیساس قزار گزفتي در هؼزض آستست، گزد ٍ غثار، سکِ ًاضی اس جولِ آسن  یٍ اختالالت تٌفس یدستگاُ تٌفس -

 .است هَاد خغزًاک

 یزق یواى،رًگ، س یویایی،اس قزار گزفتي در هؼزض هَاد ضکِ ًاضی  یتاس جولِ التْاتات پَسٍ  یپَست ّاي یواريت -

 .تاضذ هی صٌؼتایي خغزًاک هَرد استفادُ در  یویاییهَاد ض یزآسفالت ٍ سا یؼی،عث

 یتزق ياتشارّا داضتي ًگِدر هکزر دست  یاتاس ػول یتاسٍ ًاض -سٌذرم ارتؼاش دست  -

هحیظ تسیار سزد ًیش تاػث خستگی، تٌفس ًا  .گزدد یهکِ هٌجز تِ کزاهپ ػضالًی، تی آتی، غص ًاگْاًی ٍ تی َّضی  -

  .گزدد یههٌظن، گیجی ٍ تی َّضی 

 پیشگیری یها راه
 

  ًزدتاى تا پلِ لزساى یا یا هحل اًجام کار ًزدتاى  ًثایذ اس یک ّزگش. آى قثل اس تاال رفتي اس ّا ًزدتاىٍ  ّا ییپا زیستاسرسی

 .تاال رفت یا رٍي آى کار کزد لغشًذُ ّاي هؼیَب ٍ

 در استفادُ  ًزدُ ّاي هحافظٍ ٍ تَرّاي ایوٌی  ّا عٌابهثل هْارّا، ) استفادُ اس ٍسایل ٍ تجْیشات پیص گیزي اس سقَط

 (کار تز رٍي دارتست سهاى

  کفص هاسک تٌفسی، ، ُ کالُ ّاي ایوٌیتِ ٍیژساخت ٍ ساس،  هحلٍسایل حفاظتی فزدي هٌاسة در  گیّویطپَضیذى

 . ػیٌک ایوٌی ٍ غیزُ تٌذ، ، ساًَضذ لغششایوٌی تا پاضٌِ 

  تذَّاي  تزاتز تزاي هحافظت در تٌذپَضیذى لثاس هٌاسة ٍ سز.  

 زاياستفادُ اس ٍسایل هکاًیکی ت. ٍ تذ ضکلى تزاي تارّاي سٌگیي آٍ استفادُ اس تار وي یاکزدى تلٌذ  رٍش یادگیزي 

 .کزدى تار تلٌذ ساسيآساى 
 


