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 :ساختمان یکارگر عموم

 :تعریف

ضٌاخت هصالح ٍ اتضاس واس سفت واسی ٍ تاس گیشی ٍ تاس  ایي ضغل اص سشی هطاغل گشٍُ ضغلی ػوشاى هی تاضذ وِ ٍظیفِ آى

تجْیضات ٍاتضاس دس ایي ضغل صَست هی اًذاصی ٍ حول هصالح ٍ ّوىاسی دس ساخت هالت ٍ پاوساصی  ٍ ًظافت واسگاُ ٍ 

 .ًماش ساختواى دس استثاغ هی تاضذ -واضی واس –گچ واس  -پزیشد ٍتا هطاغل تٌای سفت واس

 خطرات ایه شغل

 :ػَاهل هؤثش دس افضایص خؽش سالهتی واسگشاى ساختواًی ػثاستٌذ اص

 .وِ دائوا دس حال تغییشّستٌذ ضغلی ٍ هحیػ ّای ضشایػ .1

  هتؼذد اضتي پیواًىاساىد .2

 واسگشاى غیش هاّشٍ تغییش سشیغ واسّایی وِ اًجام هی دٌّذ ٍ تالتثغ هخاؼشات تْذاضتی هتٌاظش آًْا  .3

  .افتذ یاتفاق ه خَدتِ خَدیتِ ؼَس وِ  یواس یّا یتتٌَع فؼال .4

لثل  یذهَاجِ ضَد، تا ّا تا آىواسگش وِ هوىي است  یواس، توام خؽشات احتوال یػدس هح یاص خؽشات سالهت یشیجلَگ یتشا

ساص هوىي  ساخت ٍٍ  یساختواً یخؽشات سالهت دس هحل ّا .ضًَذساص ضٌاختِ  یا ساخت ٍ یساختواً یاص ضشٍع واس ّا

 یػضشا. هَجَد تَدًذ یتوِ اص لثل دس ساهَادآى دستِ اص  اص یاذ ٍ ًضَ یاستفادُ ه ی تاضذ وِاص هَاد خؽشًاوًاضی است 

هثال،  یذ، تشاًضَ ضٌاسایی یذػَاهل تا یيا یيّوچٌ .ذوٌ یجادا یطتشیت یهخاؼشات تْذاضتهوىي است  یضً یؽیهح یستص

 یواًىاسٍ پ یتٍ هَاد، صاحة سا یضاتوٌٌذُ تجْ یيتاهاص  ىتَا یخؽش سا ه ییضٌاسا یاؼالػات تشاوِ ایي  .گشها ٍ سش ٍ صذا

هتخصص  یهدس صَست لضٍم تِ دًثال ووه اص  یذتا یواًىاسدس دستشس ًثاضذ، پ یاؼالػات یياگش چٌ. آٍسدتِ دست  یاصل

 .سا اًجام دّذهَاد ًاضٌاختِ  ییضٌاسا یتشاالصم الذاهات تاضذ ٍ 

.... ػوذُ هصالح ساختواًی وِ حاٍی هَاد ضیویایی صیاى آٍس ّستٌذ  ػثاستٌذ اص سیواى، گچ، آّه، آب آّه، لیش، تتَى ٍ 

  .ی وِ دس حیي فشایٌذّای ساختواًی تَلیذ هی ضَد لشاس گیشًذّوچٌیي واسگشاى ساختواًی هوىي است تا سایش هَاد

هتذاٍلتشیي هخاؼشات تْذاضتی وِ تِ سٍی واسگشاى ساختواًی اػوال هی ضَد ٍ هٌجش تِ صذهات ٍ آسیة هی گشدد  .1

  .ػَاهل اسگًََهیىی ّستٌذ

 واس یيدسح یلآهَصش ًحَُ واس دسست تا اتضاس ٍسا .2

واسگشاى ساختواًی دس حیي تخشیة، تؼویش ٍ تؼَیط ساختواًْای لذیوی وِ ػایك واسی آصتستی اًجام ضذُ است ٍ  .3

ّوچٌیي صفحات ایشاًیت تِ واستشدُ دس سمف تؼعی اص ساختواى ّا ٍ یا لَلِ ّایی وِ دس ساخت اًْا اص آصتست استفادُ 

تشداسی یا تخشیة ایي گًَِ اهاوي فمػ تایذ تَسػ آصتست .ضذُ است دس هؼشض هَاجِْ تا آصتست لشاس هی گیشًذ
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هَاجِْ تا آصتست هٌجش تِ سشؼاى سیِ، سشؼاى هضٍتلیَها ٍ سایش هطىالت تٌفسی سالْا . واسگش آهَصش دیذُ اًجام ضَد

  .تؼذ اص تواس هی گشدد

هی تَاًذ دس خالل  تواس تا گشدٍغثاس .گشدٍغثاس دس ّوِ سایت ّا ٍ هىاًْای ػولیات ساختواًی حعَس ّویطگی داسد .4

 ،تخشیة ساختواًْا ،ساخت اهاوي هسىًَی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ واسگشاى ساختواًی تمشیثا ّوِ فؼالیت ّای ساختواًی

دس هحیػ ّای ساختواًی وِ تواس تا ػَاهل صیاى آٍس اص لثیل رسات َّاتشد ٍ گشدٍغثاس یه . ذتا آى دس تواس ّستٌ... ٍ

 . ی دس ساتؽِ تا  تْذاضت ضغلی ٍ سالهت واسوٌاى هؽشح هی تاضذاهش هؼوَل است هطىالت ػذیذُ ا

تِ  تشای واسگشاى ساختواًی هؽشح است وِآصاد تِ ػٌَاى یه خؽش ػوذُ ضغلی  سیلیسگشدٍغثاس  هَاجِْ تا .5

حال حفش ایي رسات گشدٍغثاس هی تَاًٌذ ضاهل همادیش هتٌَػی اص  فشاخَستشویة ٍ ؼثیؼت هَاد ساختواًی ٍ صهیي دس

استٌطاق . سیلیس تؼٌَاى یىی اص هْن تشیي هَاد هؼذًی دس دسٍى واًی ّا ٍ هَاد هختلف ٍجَد داسد. یس تا ضٌذسیل

 آصاد تلَسی ػاهل یىی اص هْوتشیي تیواسی ّای سیَی ًاضی اصواس تٌام سیلیىَصیس است هستوشگشدٍغثاس حاٍی سیلیس

ّای سیَی؛ سل سیَی؛ پٌَهَتشاوس؛ ًاسسایی للثی ٍ  هؼوَال دس سیش ایي تیواسی ًاضی اص واس ػَاسظی هاًٌذ ػفًَت

آصاد لاتلیت پیطشفت  ای تا سیلیس هَظَع هْن دس ایي تیواسی ًاضی اص تواس حشفِ. گشدد ّوَپتیضی تتذسیج ظاّش هی

واسگش اص هحیػ آلَدُ تِ گشدٍغثاس حاٍی سیلیس؛ ظایؼات  اص دٍس ضذى صیاد ظایؼات سیلیىَصی است وِ حتی پس

واسگشاى صٌایغ ٍ واسگاُ ّای هختلف تَلیذی تِ التعای ضغلی وِ  سیش تیواسی صایی خَد سا اداهِ خَاّذ دادّوچٌاى 

هَاجِْ تا سیلیس یا وَاستض دس ػولیات هتِ واسی ، تشش واسی، تشش یا  .دس هؼشض خؽش اتتال  تِ ایي تیواسی لشاس داسًذ

  .سایص تتَى، سٌگ تشاضی، ٍ واسّای تٌایی تسیاسضایغ است

 NIOSH  7555،7652 ؼثك هتذ  یٍػوَه یهَظؼ یِتَْ یستناص س یلیسهشتَغ تِ س یواسیْایوٌتشل ػَاسض ت یتشا .6

 .استفادُ ضَد 

واس  یيٍ دس ح یٌذخَد سا واهال تا آب ٍصاتَى تطَ یلثل اص غزا دستْا یذسشٍواس داسًذ تا یلیسوِ تا س یافشاد یتواه .7

پس اص اتوام سٍصاًِ واس حوام وشدُ ٍسپس تا  یذواسگشاى تا.هوٌَع است  یذىوط یگاسٍس یذىّش گًَِ خَسدى ،آضاه

پاسن  یاتاص هحَؼِ ػول یدس هحل دٍستش یذتا یضافشاد ً ایي یخَدسٍّا. یٌذپان هحل واس خَد سا تشن ًوا یلثاسْا

 .ضَد 

 یحفاظت فشد یلاستفادُ دسست اص هاسه ٍٍسا .8

 ٍادٍات واس یلهشتة سٍصاًِ اص ٍسا یتاصسس .9

 یلیىاواسگشاى ٍافشاد دس هؼشض س یتشا یهٌظن دٍسُ ا ٌاتیهؼا .15

 .ّستٌذ  یلیسوِ افشاد دس هؼشض س ییدسهحلْا یّطذاسدٌّذُ ٍتْذاضت یًصة تاتلَّا .11

 یلیىا،ًطاًِ ّا ٍػَاسض هشتَغ تِ س ینآهَصش هذاٍم تِ واسگشاى دس هَسد ضٌاخت ػال .12

 دس هحل واس یلیستا س یويًصة دستَس الؼول ًٍحَُ واس ا .13

 .پَست ضَد یصتَاًذ هٌجش تِ سا یه یلیىاسضي  .14

 .چطن ضَد یِضذى لشً یذُوَاستض هوىي است هَجة سائ .15
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ػیٌه ایوٌی یا حفاؾ صَست، دس ّش صهاًی وِ ػولیات واسی هی تَاًذ تاػث ٍاسد ضذى اضیاء خاسجی تِ چطن ضَد،  .16

 .تایذ استفادُ ضَد

 صا ٍ گشد ٍ غثاس  یالتْاب هلتحوِ چطن دس اثش تواس تا هَاد آلشط .17

 چطن ،  یشگی، خ خستگی ٍ ، آٌّگشجَضىاس واسگشاى ساختواًی دس اثش تواس تا اضؼِ دس  یذآب هشٍاس  .18

 

تؼعی اص ایي خؽشات تِ خاؼش هَاد ٍ هصالحی سخ هی دّذ وِ دس ساختواى ساصی تِ واس هی سٍد یا ایٌىِ هحصَل ّای فشػی چٌذ 

واسوٌاى دس ایي صهیٌِ آهوَصش تثیٌٌوذ ووِ چگًَوِ هوَاد دس هحول وواس هوی تَاًوذ توش سٍی            تایذ توام. فؼالیت دس هحل واس هی تاضذ

هطخص ضذُ وِ اگش دس هحل واسّای ساختواًی دس هؼشض سوشب، پٌثوِ ًسوَص ٍ    . سالهتی ٍ تٌذسستی آًْا تاثیشی هٌفی داضتِ تاضذ

 . سیلیس لشاس تگیشین، تشای سالهتی خؽشًان است

 یحفاظت فشد یلصحت ٍسا تست .19


