
 کارگر رو سقف کار

 :تعریف

کارگری است کِ کار اصلی اٍ پَشاًذى سقف ّای جذیذ یا کٌِْ تا هصالحی هثل آسفالت، قیر، ایسٍگام، ٍرق ّای پالستیکی، 

 .کاشی ّای سراهیکی چَتی ٍ غیرُ است

 خطرات مرتبط با این شغل چیست؟

 کٌٌذ ٍ تِ شذّت هجرٍح شذُ ٍ یا حتّی فَت کٌٌذ آًْا هوکي است سقَط. سقف کارّا هعوَالً در ارتفاع کار هی کٌٌذ. 

 ًَذ  .آًْا اغلة هوکي است در اثر کار تا قیر ٍ هَاد داغ دچار سَختگی ش

 تر رٍی سقف، گاّی اٍقات هوکي است ًسدیک سین ّای ترق کار کٌٌذ ٍ دچار ترق گرفتگی شًَذ. 

 آًْا هوکي است در اثر کار تا هَاد تیس ٍ ترًذُ هجرٍح شًَذ. 

 یر آفتاب ٍ یا در َّای تذ کار هی کٌٌذ ٍ ایي هوکي است تا عث هشکالتی ترای سالهتی آًْا از جولِ هعوَالً ز آًْا

 .آفتاب سَختگی ٍ گرهازدگی آًْا گردد

  ِآًْا هوکي است تا ترخی هَاد سقفی هثل حالل ّا، قطراى  ٍ یا حتّی آزتست در شیرٍاًی ّای آزتستی هَاجِْ داشت

 .ى شًَذتاشٌذ ٍ دچار سرطا

  ًَآًْا هوکي است تارّای سٌگیي را حول کٌٌذ ٍ گاّی اٍقات در ٍضعیت ّای تذًی ًاهٌاسة قرار گیرًذ از جولِ زا

 .زدى ٍ ایي سالهت آًْا را تِ خطر اًذازد

 ر ٍ صذای دریل ٍ چکش ٍ غیرُ استسر ٍ صذا ًیس هوکي است ایي کارگراى تحت تأثیر قرار دّذ کِ از جولِ آى س. 

 جار ترخی هَاد شیویای در اطراف آًْا ٍجَد داردخطر اًف. 

 ّوچٌیي تواس هرتّة تا خاک ٍ فضَالت پرًذگاى هی تَاًذ هٌجر تِ ترخی هشکالت اًگلی در آًاى گردد. 

 :اقدامات پیشگیرانه

 استفادُ از کورتٌذّای ایوٌی، هْارّای ایوٌی ٍ کفش ّای هٌاسة تا اصطکاک تاال 

  هٌاسة از جولِ دستکش، کالُ ایوٌی، ٍسایل حفاظت تٌفس هثل هاسک هخصَص ٍ پَشیذى ٍسایل حفاظت فردی

 ّوچٌیي گَشی

 قطع جریاى ترق در زهاى کار کردى ًسدیک کاتل ّای ترق 


