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            صناعی اقتصادی وژیه منطقو 

 معدنی و فلزی خلیج افرس     

 :یعالمت مهم سکته مغز 7 

 اىیشر کیپارُ شدى  ایبستِ شدى  یعٌی یسکتِ هغس
 الل در گردش خَى آىـبال آى اختـدً کِ بِ یغسـه

 لـهث یالئوـشدُ ٍ هَجب برٍز ع جادیاز هغس ا ِیًاح
 تي ـتالل تکلن ٍ اختالل در راُ رفـبدى، اخ وِیفلج ً

 .شَدیه
 2ا اهِ صفحِ     
 

 : ماهآبان  مناسبتهای
آغاز  -رٍز هلی اطالع رساًی ّپاتیت: یکن

 ّفتِ پیشگیری از هسوَهیت ّا
 رٍز جْاًی کاردرهاًی پٌجن:
 رٍز جْاًی سکتِ هغسی: ّفتن

 ( Xکشف اشعِرٍز رادیَلَشی )ّفدّن: 
رٍز جْــاًی پٌَهـــًَی        بیســت ٍ یکــن:   

 )عفًَت ریِ(
آغاز ّفتِ حوایت از بیواراى بیست ٍ دٍم: 

 کلیَی

 رٍز جْاًی دیابتبیست ٍ سَم: 
ّفتـِ جْـاًی    بیست ٍ ّفتن الی سِ آذر:

 هراقبتی خَد

رٍز جْاًی یادٍارُ قرباًیاى حَادث  سی ام:
 ترافیکی

 

 ایمنی
شت   محیط زیستو بهدا

P.G.M.I.S.E.Z 

 

محتط  یمتت،     بهداشت،  امنیتو و  وبالگ 

 به آدرس ج فارستخلط

 

 

محلو برای تبتاد  ظرتر در مت رد مبا ت      

 مو باشد.   HSEو  مدمرمتو  مالو اجتناعو 

با بایدمد ای امن وبالگ و ارائه ظقطه ظررات 

 د.سایظده ما را هنراهو ظنامطو پطشیهادات 

www.pghse.blogfa.com 

 سيٌِ ٍ خ  خ  سيٌِ ا  س فِ ّای هداٍم  تٌگی تٌف    ر  قفسِ
 .درک  ارًری فَری پزضريا  تِ ت رسرهی تاضد هِ ً ائن عفًَت ريِرعل

 

 ٍي ٍس ٍ يا قارچ تاضد.علل عفًَت ريِ هی تَاًد تاهت ی  
 2ا اهِ صفحِ  .  اًگل ّا ًيز تاعث ايي عفًَت ّا هی گ  ًد 

 

 

 ها تیمسموم

         ا  یهٌرد . پرارُ ا   یفر   هر   زير آًْرا ً  نير ضرَ   ع   یه تيهِ سثة هسوَه يی ارٍ ايت  اساس ها ُ 
 عثارتٌد ا : تيهسوَه یًطاًِ ّا

 تا هَا  هخدر( تيهوا ) ر هسوَه اي یخَاب آلَ گ -
 ( یهٌٌدگاى رٍ ُ ا کيتا تح  تياستف اغ ٍ اسْال )  رهسوَهضکن  ر     -
 تا حط ُ هطْا ( تيتزا   ّاى   اًقثاض ٍ هَچک ضدى ه  هک چطوْا )  ر هسوَه صيافزا -
 هٌٌدُ ( ديتا هَا  سف تياط اف لة ٍ  ّاى )  ر هسوَه یسَختگ -
 ( ييکٌيتا است  تي)  ر هسوَه یعض ً یاسپاسوْا -
 ( یعصث ستنيس یتا هح هْا تيهسوَهتطٌج )  ر  -
 اعصاب ( یتا  ارٍّا تيٍ تٌد ضدى تٌف  )  ر هسوَه زشيع   ر -
 ه تي ( ديتا هٌَهس تيضدى رًگ پَست )  ر هسوَه یصَرت -
 4 ا اهِ صفحِ       ( یضد افس  گ یه تي ٍ  ارٍّا ديتا هٌَهس تي)  ر هسوَه یپَست یْايتاٍل -

 همیشو استفاده کنید. از وسایل حفاظت فردی خىد

http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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   ٍ مىا  ي   عانىٍ را وريناز  ا     التُبة ثبفت ريٍ مٍ يل ياب وي رازق سهغا
ياب عهًوات رياٍ يهتاٍ      پىً اًو  ؽاًو     عمًال ور اثز عهًوت ايجابو  ا   

ؽًو.  منه اعت   ىجع عهًوت ريٍ ور وقطٍ ويگزي اس ث ن ثبؽ  ي    
     ٍ َاب ؽاًو. اياه ثنمابري ثاٍ       اس رزيق جزيبن خاًن  ىجاز ثاٍ عهًوات ريا

 .عه  خطزوبك اعت خقًؿ ور افزاو  غه ي مًومبن مم

 علل پىًمًوي

َاب   َب  سابر   َب  ثبمتزي َبي  ختله  ؽب ل ييزيط ور اثز اريبونغم 
 .ؽًو َب ايجبو    ي اوگل

ور اثز اعتىؾبق  ًاو ؽنمنبي   بوى  ثخبرَبي عم  ونش التُبة ريٍ  
 .ؽًو ايجبو   

 .ؽًو سا ايجبو    التُبة ريٍ ور اثز اعتؾبق  ًاو حغبعنت 

َابي ويگاز يجاًو واروا         حانط   ًاجٍُ ثب  ًاوي مٍ ور  حنط مبر ياب  
ؽااًو   اار  ور ثزخاا    ثبعااا ايجاابو التُاابة ور ثبفاات ريااٍ  اا    

 .وَ    التُبة ريٍ رخ   يزويغجبرمؾبيرسان ور اثز تىهظ 

زيبي  رياٍ  ور ثنؾتز  ًارو  وًع  اعتزپتًمًك  غئًل عهًوت ثبمت 
 .اعت

ٍ     اعتهزاغور اثز   ؽاًو ي   َاب  ا    ثخؾ  اس  حتًياب   عا ٌ يارو ريا
 .يزوو َب     ًجت التُبة ريٍ

 

 خًاص باير وکردوي شلغم
 

 

 

 
 

احغبط ث  حغ  يب فلج وبيُبو  ور يل رزق فًر  ي وعات ياب    -1

 پبي يل رزق ث ن

مبَؼ وبيُبو  ثنىبي   س ر  ثا ن  تعابول ثا ن  ثاٍ عاخت  راٌ       -2 

 رفته(  سًاي حغ   فحجت مزون ي يب فُم فحجت ويگزان
 ثٍ خقًؿ ور يل چؾم تبري وبيُبو  وي  -3

ثٍ َم خًرون تعبول ثا ن ثاٍ راًر وبيُابو  ماٍ احتمابال ثاب حبلات          -4

ًر  واون غذاَب ثٍ عاخت   مزون  تت  عنغنٍ ي يب س اعتهزاغ تًُع 
 .تَمزاٌ اع

وبيُبو  ي ؽ ي  ث ين ولنل مٍ فًرا ثع  اس آن فزو ثنًُػ  عزورو -5

 (.   ؽًو  وؾبن وَى ٌ عنتٍ  غشي ثٍ علت خًوزيشي اعت
  ن فزوثنًُػ ؽ  -6

 ي ث ين ولنل يب افتبون وبيُبو  ريي س نه عزينجٍ -7

 

  

 

 

 

 

 
 

 مًقع بريز عالئم سکته مغسی چه بایذ کرد؟
 

حتا  ايااز فقاط يال ع  اات     ع ئام عانتٍ  غاشي را وبوياا ٌ وگنزيا      -1

 .واؽتن  ي يب ع ئم خهنف ثًوو  ي يب ثزرزق ؽ و 
 

پظ فاًرا خًوتابن را ثاٍ      عطل ونىن . َز يل وسنقٍ حنبت  اعت  -2

 .پشؽل ثزعبون 
 

ايز ين  يب چى  تب اس ع ئم عنتٍ  غشي را ثزاي ثنؼ اس چى  وسنقٍ  -3

آ جاًالوظ ؽامب را عازيعب ثاٍ      .( سوا  ثشونا   115ثٍ ايرصاوظ   واؽتن  

 .ثنمبرعتبن    رعبو 
 

اياه   .ؽ ٌ او   ثزرعا  مىنا    س بو  را مٍ ع ئم عنتٍ  غشي ؽزيع -4

 .ونتٍ  ُم  اعت مٍ ثبي  ثٍ پشؽل ور ثنمبرعتبن ثگًين 

 

 عفًوت ریه

 

 تشخيض پىًمًوي

ثب  عبيىب  ي ثزخ  اس ا ب  ويگز   بوى : راويًيزاف (  ثنمبري تؾخنـ 
 ؽًو. واوٌ   

 

 درمان پىًمًوي

 ور بن اعت ي ور  ًارو ويگز  ور  ًاروي ثٍ فًر  عزپبي  سبثل
 .ينزو ثٍ فًر  ثغتزي فًر    

      ور اابن آوتاا  ثنااًتنن   فنشيااًتزاپ  سهغااٍ عاانىٍ  ي ور  ااًاروي
 .ؽًو  امغنضن اعتهبوٌ   

   ابٌ يذؽاتٍ عاهزي ثاٍ مؾاًرَبي ويگاز        3تاب   2ور فًرت  ماٍ ور 
اي   ثغنبر  ُم اعت مٍ فًراً ايه  ًضًع را ثاب پشؽال خاًو     واؽتٍ

َبي ويگز  گذاري .  منه اعت وًع اريبونغم  مٍ اس  نبنور  نبن ث
 . ًجت ثنمبري ؽمب ؽ ٌ ثٍ ور بن  تهبيت  ونبس واؽتٍ ثبؽ 

           ثغتٍ ثاٍ واًع ي ؽا   ثنمابري  مناه اعات ور ابن خاًرام  ياب
 .تشريق  اعتهبوٌ ؽًو

 

آ ناش عهًوات رياًي  مناه اعات احغابط        پظ اس ور ابن  ًفقنات  

 یعالئم سکته مغس هیمهمتر

از  کیر شماست، دچار هرر   شیکه پ یکس ایاگر شما و 
خودتان را به پسشک  عایسر دیشد، با یعالئم سکته مغس

شرما را بره    یکسر  ایر و  دی)به اورشانس زنگ بسن دیبرسان
باعر    یسکته مغرس  یدرمان فور رایببرد(، ز مارستانیب

 شود. یتر او م عیزنده ماندن فرد و بهبود سر
 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=162585
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177347
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=152330
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177347
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=158572
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=105675
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 91ي  85مادٌ تهٍ اتهتىاد مهًاد     112 ترايه آييه وامٍ مشتمل 

 13/2/89جمًُری اتالمی ايران در جلسٍ مهًر    قاوًن كار

تٍ تصًية   29/3/89ىی تُيٍ ي در تاريخ شًرايعالی حفاظت ف

 يزير كار ي امًر اجتماعی رتيدٌ اتت.
 

 :َدف
ساشی محیی  ایاز اهییه تػی یه      نامه، ایمن هدف اش تدوین این آئین

های آب و فاضالب تیه مظوی ز شیطیییسی اش دی انج مظهیس تیه        خانه
نامه تیه   آئین تاضد. مقسزات این غدمات جانی و خسازات مالی می

قییان ک اییاز جم یی زی اسییالمی ایییساک تییدوین       55اسییاظان مییان   
 .است گسنید 

 فصل ايل: تعاريف 
ض ن اه نز اثس مػسف یا وزون م ان خازجی  ته آتی گ اه می فاضالب:

تغییس ای ییت شییدا نمی ن  تی زیبیه تیسای مػیسف قثهیی  یسقاتی          
 .اسا ان  تاضد

 

ی تیا ای ییت مظاسیة ج یت     ته تثدی  آب خام ته آت تػ یه آب:
 .گسنن آضامیدک و مػازف غظعای اطالق می

 

ته مظو ز درف و تقهی  ضدت آلی نگی و و امی     تػ یه فاضالب:
گییسن تی زیبیه امبیاک اسیا ان  مهیدن آک تیسای        تیمازیصا غ زت میی 

 .مػازف م زن نوس فساهم گسنن
 

ان تاضد اه تیا اسیا ان  اش می     قسمای اش فسایظد تػ یه می ضدو  نی:
ضیییمیائی، و امیی  تیمییازیصا دییرف یییا نز دیید قاتیی  قثیی   تقهییی    

 .یاتد می

 

 

 

نسایاهی اسیت ایه تیا اسیا ان  اش فطیاز تیا ی آب،        نسایا  واتسجت:
نماییید.  سییی م ملاهیی  زا اش هسگ نییه جییسم و زسیی ب گسفایییی شییا  مییی 

هیای گ نیاگ ک و    واتسجت ماظاسة تا اازتسنهای ملاهی  نازای ت ظییی  
تیسی و   تاضد اه تا تا  زفیان فطیاز، قیدزت جیسم     یفطازهای ما اوت م

 .یاتد شنایی آک افصایص می زس ب
 

تی اک دهیم    نسیایاهی اسیت ایه تیه وسییهه آک میی       نسایا  فیهاسشیس:: 
تا یی اش محه   یا ذزات جامد اش مایع زا تحت فطاز تیا دیداق  سیی     
فیهاسی اه ماتین نو غی حه نی دازنید  قیساز نازن جداسیاشی ییا تػی یه       

 . ننم
  

 :Material Safety Data Sheet (MSDS)تسگه اطالوات ایمظی می ان 

شاییی می ان، نحی       اطالوات شایه شیسام ک خػ غیات، شاانسیی  آسییة  
اسییا ان  ایمیین، نی ییدازی، دمیی  و نقیی  و وییی نیی تسخیی زن نز میی ازن  

 .اظد های ضیمیایی فساهم می اضیسازی زا نزتاز  م ان یا فسآوزن 
 

سیاش گیاش اهیس، ایه تساسیا:       سیسیام خظییی   ش )اسیبساتس:: سیا  نسیایا  خظییی  
 .ض ن وااظص تین س ن و گاش اهس نز ناخ  یک محی  تساه انهام می

 

لثیا:    یی اش قث صاتیی ته  یسیس  کیضام   یمظیا تیا :یمظیا تیا
 د،ینسابص و وبمیه ضید اسی    ،یملػ ظ ضد ن  ذ گاش اهس، ماسک د اظا

امستظید   ،یتسنهی  یهیا  گی    اپ، آواز ملػی ظ، شی نز،   ای یمظینزش ش ا
نز  منیانهام ااز ا یتسا س یم از س زاخ، واضس، والئم هطدازنهظد  و  

 .تاضد یازتثاط تا گاش اهس م

 یفصل ديم: مقررات عمًم
  یمح  یضسا یاتیو ازش یاازفسما مبه  است نسثت ته ضظاسائ ی   1مان 

مظاسیة زا نز ج یت    یاقدام نمی ن  و اقیدامات اظاسلی    خانه هیااز تػ 
 ته وم  آوزن. یدرف ملاطسات ادامال

نز  دیی تا سیات یتاس یو ت قی  اضییساز   اکیی قییع جس  یدهایی اهیی  2مان 
آسییاک م جیی ن تیی ن  و ت سیی  والئییم    یمظاسییة و تییا نساسسیی  یمحه ییا

 تاضد. هطدازنهظد  مطلع ضد 
 دیی تا خانه هیتػ  ساتیو ت ق  تاس یانداش زا  یاغه ییدهایاه ی3مان 
 تاضد. ناز ق  

 سامیس ینازا دیتا خانه هیتػ  یبیالباس صاتیو ته   یوسا هیاه ی4مان 
 م ثس تاضد. نیشم اتػا  ته

نز  صاتیی و ته   یاش شستیاب و اغیاتت وسیا    یسیجهی گ  یتیسا  ی  5مان 
د یا    ایی ش ضیص   دیی تحت فطاز تا یها ها و ضهظگ اطساف ظسوف، ل له
  انامه میهة نز ضماز  تعدی مظاسة نػة گسنن.

 
 

  

 مىطقٍ ييژٌ : HSEارتثاط تا 

  338داخلی             33592353مىطقٍ ييژٌ :  HSEمديريت 

 300داخلی             33530175:     آتش وشاوی مىطقٍ ييهژٌ

   340داخلی               33530173تُداری ي فًريتُای پسشکی:  

 336داخلی               HSE : 10-33592201پرتهىل مديريت 

 299داخلی           آتش وشاوی تايت جىًتی: 

   339داخلی      تُداری تايت جىًتی:                                             

   292پرتهىل آتش وشاوی :                                              داخلی      

 آب ي فاضالب یخاوٍ َا ٍيتصف یمىيوامٍ ا هيآئ
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 کنید:در بزخورد با مسمومیت ها به نکات سیز توجه 

 .تحمیك ونید وه چه ماده ای تاعث مسمومیت فرد شده -1
اگر نشانه هاای  ا  واوگی   دا اااراه دهااد فارد مسامود مشااهده         -2

  د.  یه لیواد آب یا شیر ته او تدهینمودید , ته آهسی 
چاه   وضعیت ایىاوای لراا دهید ) چه تیهاو  تاشاد و  مصدود اا دا  -3

 ( هوشیاا
ظروفاا  وااه ماااده واام  دا آد لااراا دااد اا تاارای تراواا  همااراه     -4

 .مصدود ته تیمااویاد تثرید

 : توجه

 .هیچ اه تال  نىنید وه فرد مسمود , اویفراغ وند -

اگر مصدود تیهو  اوت , دا هن اد دادد تنفس مصنوع  , مطمان    -
ه دهاد او ا  مواد وم  پان شده اوات , دا ییار اینصاواز ا     شوید و

 .تنفس دهاد ته تین  اویفاده ونید

 :مسمومیت غذایی

علت عدد اعایت تهداشات دا هن ااد داوات    اوثر مسمومیت های یذای  یا ت
وااردد یااذا ایماااد ماا  شااود یااا تعلاات عاادد پماات واااف  آد  ااواز ماا  گیاارد.  
آشپزهای  وه پس ا  افی  ته توالت , دوت گود اا نم  شویند واثة انیماا    

ته واایر افاراد ما  شاوند . اوثار       (A) میىروتهای اوده ای و حی  هپاتیت نوع آ
 .دو یا وه او  تهثود م  یاتندمسمومیت های یذای  تعد ا  

  دو نوع تاویری م  تواند وثة مسمومیت یذای  شود :اویافیلووون و والمونال
 

 :مسمومیت غذایی با استافیلوکوک

واعت وه ا  گوادد یذای حاوی میىروب اویافیلووون گذشات ,   6تا  2تعد ا  
 :نشانه های مسمومیت آشىاا م  شود وه عثااتند ا 

 شىم داد -                    راغ و اوها تهوع , اویف -

 ودا مواادی شون -                                          ورداد -
 

 :مسمومیت غذایی با سالمونال

 ا  یاه تاا دو او  گاود اا نشااد     نشانه های مسمومیت یاذای  تاا واالمونال تعاد    
  :دهد و عثااتند ا می

 شىم داد -                 تهوع , اویفراغ و اوها  -

 و دا مواادی شون -           تة -                ورداد -
 

 :تنحوه بزخورد با فزد دچار مسمومیت غذایی به صورت سیز اس

 .ممادیر  یادی آب ته فرد مسمود تدهید تا تمواد-1
وه معده فرد مسمود آااد شد ) تعد ا  چند واعت ( ما  توانیاد تاه او     همی  -2

 .تیسىویت یا ووج تدهید

 :توجه

هیچ اه ته فرد مسمود شیر , چای , لهوه و نوشاته هاای تار  مثاب آب میاوه      -
 .ندهید

اگرداد شىم  و مدفوع گون  وجود داشت یا نشانه های مسامومیت تاه مادز     -
 .ماا اا ته پزشه تروانیدتیش ا  وه او  او  وشید, تی

 

 

 

 مسمومیت ها

 با الکل تیمسموم
 

 با الکل عبارتند اس: تیمسموم یها نشانه

 اوت . هو یت  حی ایفرد ممیب شده و  یاایهوش -
 شود .  م كیتنفس عم -
 اویفراغ . -
 . ز ی واز و عرق ا  ترافروگی  -

 

 : دیکن تیرا رعا زیبا الکل نکات س تیبزخورد با مسموم در

 . دیاا تا  ورده و تنفس اا ونیر  ون  ااه تنفس -1
 . دینثض اا ونیر  ون -2
 . دیلراا ده یىاوایا تیفرد مسمود اا دا وضع -3
 .دیتروان مااویادیفواا او اا ته ت -4

ختن   مصرف نوشاهب اهی گازدار، موجب هب اتخیر  اندا

 حرکات  و رتشحات معده می شود.
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 کىد یبٍ بُبًد کمزدرد کمک م ًگای 

 تًاوتذ  یمت  ًگتا یماٌ ادامٍ داشتت    3دسد کمش تا  اگش. تايس دسست است هیا
 کمک کىىذٌ تاشذ.

ً یماوىد ل یدیاس یقزار گزفته در معزض غذاَا   جواد یباعو  ا   مو

 شًد. یدر دودان م یدگیپًس

 یشالکلیغ یَا یذویوًش ایآب مشکثات  مً یماوىذ ل یذیاس ی. غزاَادسست
دَىتذ.   یدوذان سا دس معشع خطش قتشاس مت   یىایکىىذ  اما م یوم جادیا یذگیپًس
تتش   فیتتشدٌ ي دوتذان شتما سا  تع     هیدوذان سا اص ت یىایتًاوىذ م یم ذَایاس

تتٍ اتا      ذنیدوتذان ي سست   یىتا یکىىذ. دس طًست اص دست دادن محافظت م
 است. یذگیاکىًن دوذان شما کامال مستعذ پًس

 کدام اشعٍ َا خطزواکىد؟
دس معتشع آن قتشاس گشفتت  اشتعٍ      ذیت کتٍ وثا  یاشتعٍ ا  هیتش عیشا
 است. کسیا

دس  میاص قتشاس گتشفته مستت     ذیصوان تاسداس تا کس یتش اشعٍ ا االيٌ
 اجتىاب کىىذ. یَستٍ ا یي تاتش َا لیمًتا یمعشع اشعٍ َا

 کی  ت یاست  اما دس ح  یچىذ اشعٍ  تذين يصن ي تً ي وامشئ َش
 هیتًاوذ تش جى یدس قالة امًا  تا رسات کًچک است کٍ م یاوشط

 .ذیوما جادیسا ا یىیجى ضیاثش کىذ ي و ا
دس  شییت تغ ییگاما  آلفا ي تتا تًاوا کس یماوىذ اشعٍ ا یقً یَا اشعٍ

  یىت یجى یتش سلًل َتا  شیتًاوىذ تا تاث یم هیاتم َا سا داسوذ. تىاتشا
 کىىذ. جادیدس حال سشذ ا هیجى یسا تشا یمشکالت ساختاس

 

خًشمزٌ سزدردتان  یَا یخًراک هیژلًفه ي بزيفه با ا یبجا

 !دیرا ساکت کى
 

 ی. تتٍ جتا  ذیت ایکٍ ممکه است تتٍ ستشات تتان ت    ییدسدَا هیاص تذتش یکیسشدسد 
ستشدسدتان سا   یعت یطث یتتا سي  َتا   ذیت تًاو یمستکه مت   یاستفادٌ اص قشص َا

 .ذیدسمان کى
 سیة صمیىی تشای جلًگیشی اص سشدسد

سیة صمیىی سشخ کشدٌ سا اص سشتان تیشين کىیذ ي تٍ جایش ستیة صمیىتی آب   
پض استفادٌ کىیذ. غزاَایی کٍ سششاس اص پتاسیم َستىذ می تًاوىذ ماوع سشدسدَای 

میلی گتش  پتاستیم    066شذیذ شًوذ  ي سیة صمیىی پختٍ َمشاٌ تا پًستش حايی 
 است.

 

 دسمان سشدسد تا مًص
تا استفادٌ اص مًص می تًاویذ تشکیثی اص پتاسیم ي مىیضیم سا تا َتم مظتشک کىیتذ.    
       ختًاص آسامتتش تختتش مىیتتضیم تتتشای کتتاَش فشتتاس یتتک ستتشدسد تستتیاس کمکتتتان  

 می کىذ.
 

  دسمان سشدسد تا َىذياوٍ
تیشتش يقت َا کٍ دسگیش سشدسد َستیذ  ممکه استت دس ياقتع تتذوتان کتم آب     

ذ. میًٌ ی آتتذاسی ماوىتذ َىذياوتٍ اتاليٌ تتش تتامیه اب متی تًاوتذ تتا          شذٌ تاش
 پتاسیم ي مىیضیم سشدسدتان سا تُثًد تثخشذ. 

 

 آواواس تشای تسکیه سذسد
آواواس تاصٌ ویض می تًاوذ تٍ تسکیه سشدسد کمک کىتذ. آوتضیم طثیعتی تتشيملیه      

ختٍ می شًد. آواواس ختًاص  تذالتُاتی   سالُاست کٍ تٍ اىًان مسکه دسد شىا
 ویض داسد کٍ تٍ کاَش سشدسد کمک می کىذ.

 

 خیاس سشدسدتان سا خًب می کىذ
دسطذ خیتاس   59دسست ماوىذ َىذايوٍ خیاس ویض تٍ تامیه آب تذن کمک می کىذ. 

سا آب تشکیل می دَذ  تتٍ َمتیه دلیتل اوتختاتی تستیاس مىاستة تتشای چىتیه         
 مًاقعی است. 

 داوستىی َای پزشکی:
 

درد دوودان   هیدر کىار دودان َا ، بٍ تسوک  هیگذاشته آسپز

 کىد. یکمک م
 

 وادسست
است کٍ تٍ کتاَش دسد دوتذان کمتک     یضیچ هیخًسدن قشص آسپش

داسد  قشاس دادن آن  یذیقشص حالت اس هیکٍ ا ییکىذ. اص آوجا یم
 جتاد یستًصاوذٌ ي تااتا ا   تًاوتذ تافتت ل تٍ سا    یدس کىاس دوذان َا م

سا  هیي َمًاسٌ قشص آستپش  ذیضیکاس تٍ پشَ هیآتسٍ شًد. اص اوجا  ا
 .ذیتخًس
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 بدين شرح 

 

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.

 

 شرکت در دوره آموزشی مانور امداد و نجات 

 فاضالب نشت  -هتل خلیج فارس مانور امداد و نجات 
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 داستان کوتاه:

 راه حل ساده
 

بكضس  طپنیككه  كل د وسككذ آركییی رسپیرككه سپ بش  ككذ      دس یك  رككش   
مینكذنه پداكیا پادكیدك ركیییده پص      یكید  دپر ، ی  م سد دحقسقكی  بكل  

 شد  بك د  كل گیمكی      ر ی ییه پص مردشیین بل رش   سرسذ. پآ پظ یس
 .خشیذ ی  بسدل صیب ن مد جل رذ ل رن ق طه خیوه پر 

گیی مذیشی  پسركذ  یسخینكل پیكش مركیی      بی دی سذ آ نسمسشی بالایصلل 
بیكذی پصكالش رك د آ قسك        رذ  ل خك  بسكدل   بشسره آ درد س صیدس

میظك س نسركمسشی پص دیكشپس نیكسش      بكل  ایه آ م یذره نسض دذپبسش الص  سپ
حككی   ككیس رككذ  آ سپ  دخككیر  یككذ. م یذرككین نسككض دركك  بككل  پی پ مسككهلل

بیذی  بسدل نسری یدی خ د سپ نیسش پسپئل دپدنذك نییش $م نسد سییگ#خ 
 صآدی رسسكد  مكز  س خشیكذپسی ركذ  آ بكی دكال        بی پركهل پییك . بكل   

سآصی گشآ  م یذرین، دردمی  د وسذ پركهل پییك  آ مینسد سگكییه     ربینل
 .مضب س دج سض رذ بیال نصب رذ  آ خ  بی سصآوسرش

گی بل  كیس    یدشل دپئ ه نر  رن دردمی  میظ س پنشپد س نسض بل 2رپ  
گیی خیوه جل گسشی  ییكذ. نیدكل    ق طه گ یردل رذنذ دی پص  ب س پحد یوه

پیكش مكیجشپ، مركیله     جیوب د جل دس پیش ب د  كل دسرك  گ ضمكین بكی    
پمی رنجكی   دگیی   ن  د وسذی نسش رمذ  ب  مریبل نسض دس ییه پص  یسگی 

 دكش آ  پی بسكسیس ركید    ی   یسمیذ مه  وه آ غسشمدخصص رن سپ بل رس  
بیذی دی بید  دش حی  شدك دهبسل ی  دردمی  نییل دس مسسش خ  بسدل خشج   

 !خیوه سپ پص خ  د وسذ دآس  یذ ق طه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

مناسب بودن یک خاموش کننذه برای مبارزه با طبقه مشخصی از 

 آتش سوزی به صورت ریل طبقه بنذی می شود :

یهیكه جیمكذپ  پص خكیم    ییكذ       A% ج   پطایء ردكش رك صی طبقكل    
 محد ی رب آ رب  ف پرداید  مه گشدد .

یهیكه مییهكی  پص خكیم    ییكذ       B% ج   پطاكیء ردكش رك صی طبقكل     
 س سییه  ف آ میرل خر  پرداید  مه گشدد.محد ی ن دس خر  ر

یهیه گیصگی پص خیم    ییذ  محدك ی   C% ج   پطایء ردش ر صی طبقل 
 ن دس خر  رس سییه پرداید  مه گشدد.

یهیه پویدشیسسدل $ بشا # پص خیم    E % ج   پطایء ردش ر صی طبقل
 # پرداید  مه گشدد. CO2 ییذ  محد ی گیص  شبیس  $

یهیكه الكضپ  پص خكیم    ییكذ       Dش رك صی طبقكل   % ج   پطاكیء ردك  
محد ی ن دس خر  مخص ص  ل پص  ساس  ب دشی بشخ سدپس مه بیرذ مثكی  

 $T.E.F .پرداید  مه گشدد # 
% دس پیش سپردی خیم    ییذ  گیی محد ی گیو طنل گی نسض آج د دپسنذ  ل 

 "  لسل طبقی  حشیق سپ پطاكیء ن ییكذ، آوكه بكل    011مه د پنذ بل بل ص س  
 ل  پیییل خیم    ییذ  گیی گیو طنل دس دخشیكب الیكل پصن نقكش بكل     
رضپیه دپسنذ، محس  صیس  ج ینه پ ال   كشد  پرك   كل بییكذ ركیخ  آ      
پرداید  پص رن ی دس د ی  دنسكی م یك ش رك د آ د وسكذ رن مد قكف گكشدد، دس       

میسك   ركذ      ندسجل پرداید  پص پیكش مك پد خسلكه محكذآد بك د  آ یكی بیلكه       
 پر .

 

 یمنیا یمقررات عموم

      س دس پسداكیش ن كه بیركسذ مسكه وسش     دس صك سدسیل قكیدس بكل پنجكی   كی

 . خ دسپدس جشیین قشپس دگسذ
    پص قككشپسدپدن نشدبككین نركك  دسب ككیی آسآدی آ خشآجككه خكك دپسی

ن ییهذ آدس ص س  نسیص پبدذپ دسب ی سپقای  شد  آ رپ  نشدبین سپ 

 . نصب ن ییهذ
       یس یكین ده سكشپ  آب ككش  دپسی آ  لسكل پاكشپدی  ككل بكی میرككسی ی آ 

دنكذ  آدسك ل دپس  ككیس مكه  ییكذ مجكیص بكل ن رككسذن       گش دركدمی گ كیی  

 . وبیرییس دآ دیل ن ه بیریذ

 پص م پد قیبی پردهیل ج   رسدر ی وبیس  یس پرداید  نی ییهذ . 
      پن پش ردش گی آ پن پش خیم    ییذ  گكی آ   پمكی مخدلكف ردكش

 . ر صی سپ بسیم صیذ

http://www.axotasvir.blogfa.com/post-610.aspx
http://www.axotasvir.blogfa.com/post-610.aspx


 منطقه ویژه پیک ایمنی ، بهداشت و محیط زیست                                  23 شماره                                                          
 

 آبان

4931 

4 

 

 
 
 

در حالت عادي ٍ اس لحاظ فيشيكي، َّاي گزم بِ سوت باا         

كٌاذ  در   ٍ َّاي سزد بِ دليل سٌگيٌي بِ سوت پاييي حزكت هاي 

ّاي با ي سهايي باِ دليال     اٍايل رٍس ٍ ٌّگام طلَع خَرشيذ،  يِ

باا   شَد  ّاي سيزيي هي تز اس  يِ ّاي ًَر خَرشيذ گزم بزخَرد اشعِ

دهااي   ّاي اًسااًي ٍ هرازس ساَخت،    شزٍع رٍس ٍ آغاس فعاليت

يابذ  ايي َّاي گزم ٌّگام صعَد ٍ  َّاي سطح سهيي افشايش هي

ِ    حزكت بِ سوت اي  با  يا ٌّگام جابِ جايي بِ ٍسيلِ بااد ،باا  يا

تاابش خَرشايذ در طاتااو فَيااًي جاَ       دهاا اس ّاَا كاِ تَسا      ّن

ٍ تاااد  ّاَا هاي     هاًع صعَد تشكيل شذُ بزخَرد كزدُ ٍ ايي اهز

 شَد  ًتيجِ آى تشكيل يك سطح پَششي با ي شاْز اسات كاِ باا    

ّااي اًسااًي ٍ باِ دليال حاا        گذشت سهاى ٍ افشايش فعاليت

هَاد آ يٌذُ تَليذ شذُ در سطح سهايي باايي    َّا در سيز ايي  يِ،

ّاا در باِ ٍجاَد آهاذى      اس آ يٌاذُ  رًٍذ  ّيچ كاذام  هاًذُ ٍ با  ًوي

است كِ آى را  اي دخيل ًيستٌذ ٍ فت  ٍضعيت جَي ي پذيذُچٌي

 .آٍرد بِ ٍجَد هي
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 مل موثر در وارونگی دما:عوا

 ييحازارو سها   يسزد ٍ خشك كِ باعا  جاذت تشعشاع جش ا     يٍجَد َّا 
  گزدد يه
 خشذ ب يآسواى صاس ٍ بذٍى ابز كِ عول تشعشع را سزعت ه 
 سزد ٍ گزم شَد  يآرام ٍ بذٍى باد كِ باع  عذم تذاخل َّا يَّا 

 
 
 
 

 

 )اینورژن( وارونگی دما

بعاااارتي دهاااي ّااَاي هحااي  در  يااِ تزٍپساااز هعوااَ  بااا ارتااااع  

كاّش هي يابذ  با ٍجاَد اياي گااّي اٍيااو در  ياِ هشباَر درجاِ        

حاازارو بااا ارتااااع افااشايش ًشاااى هيذّااذ كااِ بااِ ايااي ٍضااعيت 

ًٍگي دها گااّي اس ساطح   ارًٍگي دها گاتِ هي شَد  ٍارايٌَرصى يا ٍ

سهيي بِ طزس با  ديذُ هي شاَد كاِ آى را ايٌاَرصى ساطح سهايي      

هي گَيٌذ ٍ گاّي در  يِ اي با تز اس سطح سهيي ديذُ هي شَد كِ 

آى را ٍارًٍگي سطَح فَياًي هي خَاًٌذ  ّزچٌاذ ًتاش اًسااى در    

 آلَدُ كزدى جَ هَثز است، اهاطايعت ًيش گاّي اٍيااو باا پذياذُ   

ايٌااَرصى در تشااذيذ هَضااَع دخالاات دارد  سياازا ٌّگاااهي كااِ ايااي 

بيشاتز   پذيذُ اتااق هي افتذ َّاي سزد ٍ آلَدُ باِ دليال ساٌگيٌي   

در سطح پاييي ٍ َّاي گزم در ارتااع با  يزار هي گيازدٍ لاذا جاَ    

حالت پايذار بِ خَد گزفتِ ٍ اهكاى هخلَط شذى ٍ تَْيِ َّا هيساز  

  ًوي گزدد 

 عوارض آلودگی های بیولوژیکی:

ٍاكااٌش ّاااي حساساايتي هعوااَ  تاازيي عَارضااي ّسااتٌذ كااِ آلااَدگي ّاااي   

ٍ بيٌاي، عطساِ، گزفتگاي بيٌاي،     بيَلَصيكي ايجاد هي كٌٌاذ  آت رياشچ چشان    

سزفِ، خارچ، خ  خ  ٍ اشكا  در تٌا ، سزدرد، گيجي ٍ خستگي اس جولِ 

عَاهل ايي ًَع آلاَدگي، در افازادي كاِ داراي ضاع       ايي عَارض ّستٌذ 

 دستگاُ ايوٌي بذى ّستٌذ، هي تَاًٌذ بيواري ّاي هْن تزي ايجاد كٌٌذ 

عاهال بازٍس حواآو آساوي شاٌاختِ       گزدٍخاک بِ تٌْايي بِ عٌَاى هْوتزيي

 شذُ است 

 

 برای مقابله با آلودگی های بیولوژیکی چه باید کرد؟

يارچ ّا هعوَ ً در جاّاي هزطَت، رٍس سطَح هزطَت ٍ يا جاّايي كِ آت 

راكذي ٍجَد داشتِ باشذ رشذ هي كٌٌذ  با خشك ًگِ داشتي هكاى ّايي هاًٌذ 

ز يارچ ّا حوام، دستشَيي، آشپشخاًِ ٍ سيزسهيي هي تَاًين هاًع رشذ ٍ تكثي

 شَين 

 

بوی نامطبوع دستمال و پارچه های مرطوب نشان دهنده وجود 

 قارچ بر روی آنهاست.

 




