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  هاي كوچك دستورالعمل تأمين سالمت كار در كارگاه

  
با استناد به  قانون تشكيالت ووظـايف وزارت بهداشـت ، درمـان و    

،  سـالمت شـاغلين  وقـانون كـار بـه منظـور تـامين       زشكيآموزش پ
در كارگاههـاي كوچـك و    ضوابط بهداشت كـار وسـالمت شـاغلين    

  :ل اعالم مي گردديبه شرح ذواحدهاي خدماتي 
  كليات  :فصل اول

  تعاريف: مبحث اول 

راين آئين نامه كارگاه كوچك به شـرح ذيـل تعريـف    ـــازنظ : 1ماده 

  :مي گردد

  فرما كارگاههاي خويش ‐۱

كارگاههاي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صـنايع بـا    ‐۲

 نفر و كمتر ۱۰تعداد كارگران 

 كارگاههاي خانگي ‐۳

 نفر و كمتر ۱۰معادن با تعداد كارگران  ‐ ۴

 ........مجتمع هاي كارگري مانند كوره پزخانه ها ،  ‐ ۵

كارگاههاي تحت پوشش مجمع امور صنفي، اتحاديه ها اعـم   ‐ ۶

 .و يا قرار خواهند گرفت از تحت پوشش هستند



كليه شركتهاي خـدماتي و پيمانكـاري ارائـه دهنـده خـدمات       ‐۷

مختلف در مؤسسات، سازمانها و ساير ارگانهـاي دولتـي و   

  غيردولتي

بانكها، آژانسهاي مسـافرتي،  كليه واحدهاي خدماتي از قبيل  ‐۸

  مركزي كارخانجات ، شركتهاي تعاوني و امثالهمدفاتر

ــاختما   ‐۹ ــركتهاي سـ ــه شـ ــاورزي،  كليـ ــدهاي كشـ ني، واحـ

حرفــه اي و نيــز هنرســتانهاي تحــت _ آموزشــگاههاي فنــي

  پوشش آموزش و پرورش

امكانات بهداشتي از نظر اين آئين نامه شامل موارد ذيل مي  : ۲ماده 

  :باشد

مـورد نيـاز بـراي كنتـرل يـا حـذف        بهداشت حرفـه اي تمهيدات  ‐۱

  عوامل زيان آور و شرايط بيماري زاي محيط كار

ــا ‐۲ ت مــورد نيــاز جهــت تــأمين تســهيالت بهداشــتي مــورد  امكان

شامل دستشوئي، توالـت و امثـالهم   )تأسيسات جنبي كارگاه(نياز

 مندرج در اين آئين نامه

 مراقبتهاي بهداشتي درماني شامل كمكهاي اوليه، معاينات شغلي  ‐۳



  مسئوليت: مبحث دوم 

ده تأمين امكانات بهداشتي مندرج در اين آئين نامه بعهـ :  ۳ماده 
مؤسسـات موضـوع   و  شـركتها كارفرما يا مـديرعامل كارگاهها، 

  :اين آئين نامه به شرح ذيل مي باشد 1ماده 
كارفرماي واحد خويش فرمايي موظف اسـت عـالوه بـر تـأمين      .1

خدمات مرتبط با محيط كار، خود را نيز تحت پوشش مراقبتهاي 
 .بهداشتي درماني قرار دهد

داراي پروانه بهـره بـرداري    مدير عامل يا كارفرماي كارگاههاي .2
از وزارت صــنايع و معــادن، وزارت جهــاد كشــاورزي ، مجمــع 
امور صنفي، اتحاديه ها، و امثالهم و نيز مجتمـع هـاي كـارگري،    

، واحدهاي موضوع بند )1ماده 8موضوع بند (واحدهاي خدماتي 
را فـراهم   2موظفند امكانات بهداشتي در بندهاي مـاده   1ماده  9

 .نمايند

ران شـركتهاي خـدماتي و پيمانكـاري ارائـه دهنـده خـدمات       مدي .3
بايستي در متن قرارداد منعقـده  )  1ماده  7موضوع بند (مختلف 

فيمابين شركتهاي مذكور و مؤسسه يا ارگان دولتي و غيردولتي 
در محيط كار  2مسئوليت تأمين امكانات بهداشتي موضوع ماده 

 .يندتعيين نمارا و مراقبتهاي بهداشتي درماني 



نماينده مديران مجتمع هاي كارگري مي تواند امكانات  /هيأت امناء .4
ــاده  ــوع مـ ــا   2بهداشـــتي موضـ ــه را متناســـب بـ                 ايـــن آئـــين نامـ

ــل     ــاي قاب ــين شــده بصــورت مشــترك در محله اســتانداردهاي تعي
ايـن امـر رافـع تمهيـدات      نمايـد دسترس براي كليـه كـارگران تـأمين    

  .د نياز هر يك از واحدهاي مجتمع مذكور نمي باشداختصاصي مور

ارت بـر حسـن اجـراي ايـن آئـين نامـه بعهـده        مسئوليت نظ:  ۴ماده 

  .قانون كار است ۱۰۰بازرسان بهداشت حرفه اي موضوع ماده 

اظهـار نظردرمـواردي ازقبيـل مطلوب،نـامطلوب، مناسـب،       :تبصره 

  .است ت حرفه ایبهداشبعهده بازرسين .... نامناسب،كافي وناكافي و



جهت كنترل يا حذف شرايط (بهداشت حرفه ايتمهيدات : فصل دوم

  )و عوامل زيان آور محيط كار

ساختمان كارگاه بايد متناسب بـا وضـع آب و هـواي محـل      : ۵ماده 

  .ساخته شده باشد

متر كمتر باشد براي هر كـارگر در   ۳ارتفاع كارگاه نبايد از :  ۶ماده 

متر مربع سطح منظور گردد و سـطح اشـغال    كارگاه بايد حداقل سه

شده به وسيله ماشين آالت يا ابزار و اثاثيه مربوط به كار و فاصـله  

آنها از هم و مسير عبور و مرور وسـايل نقليـه جـزو سـطح مزبـور      

  .محسوب نمي شود

ديوارها و سقف كارگاه طـوري سـاخته شـود كـه از نفـوذ       : ۷ماده 

سـرما، رطوبـت  ، صـدا و غيـره بـه      عوامل زيان آور از قبيل گرمـا،  

  . داخل كارگاه و بالعكس جلوگيري كند

كف كارگاه بايد هموار، بدون حفره و شكاف بوده و لغزنده  : ۸ماده 

نباشد و درصورت لزوم قابل شستشو باشد و داراي شيب مناسـب  

  .بطرف كفشوي باشد

ديوارها بايد صاف، بدون ترك خوردگي و به رنـگ روشـن    : ۹ماده 

  .متناسب باشدو 



در كارگاههايي كه با موادشـيميايي سـروكار دارنـد و يـا      : ۱۰ماده 

طبيعت كار طوري است كه باعث آلـودگي و روغنـي شـدن ديوارهـا     

  .ميشود، ديوارها بايد صاف و قابل شستشو باشند

در كارگاههاي مشمول اين آئين نامه كه در عرضه، توزيـع   :تبصره

نمايند رعايت مفاد اين دسـتورالعمل  و فروش موادغذايي فعاليت مي 

رافع اجراي سـاير ضـوابط بهداشـتي اعـالم شـده از سـوي وزارت       

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي باشد

دقـت  (در كارگاه بايد به تناسـب وسـعت محـل، نـوع كـار       : ۱۱ماده 

و شرايط اقليمي به اندازه كافي درب و پنجره براي ورود نور و )كار

  .دهوا موجود باش

شيشه درب و پنجره بايد بدون شكستگي بـوده و هميشـه    : ۱۲ماده 

  .تميز باشند

درصورت لزوم درب و پنجره هـا بايـد مجهـز بـه تـوري       : ۱۳ماده 

  .بوده و دربها داراي فنر يا درب بند پنوماتيك باشند

  .انباشتن كاال در جلو پنجره ممنوع مي باشد : ۱۴ماده 

تناسب با مساحت كف كارگاه و نوع مساحت پنجره بايد م : ۱۵ ماده

  .كار باشد

طبيعـي  (در كارگاه بايستي ميزان صدا، ارتعاش، روشنايي :  ۱۶ماده 

و .....)آلفا، بتـا، گامـا، ايكـس،    ( ازــــــــپرتوهاي يونس )و مصنوعي



هاي ميـدان ،راديويي،ماكروويو،ماوراء بنفش،مادون قرمز(غير يونساز

پايا منطبق با استاندارد اعـالم شـده   كي مغناطيسي و ميدانهاي الكتري

» حدود تماس شغلي عوامــــــل بيمـاري زاي محـيط كـار   «در كتاب 

مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب بـا نـوع   

  .كار و محل تأمين شود

  . منابع روشنايي مصنوعي بايد همواره سالم و تميز باشد:  ۱۷ماده 

بايد متناسب بـا   شيميايي، آلودگي بدون هايهواي كارگاه:  ۱۸ماده 

  . فصل و جمعيت شاغل تهويه گردد

ــاده  ــد ضــمن    :  ۱۹م ــاه باي ــايل سرمايشــي و گرمايشــي كارگ وس

استانداردبودن، دما و رطوبت محيط كار را مطـابق بـا حـد مواجهـه     

حدود تماس شغلي عوامل بيماري زاي محيط «مجاز مندرج در كتاب 

  .و آموزش پزشكي تأمين نمايد مصوب وزارت بهداشت، درمان» كار

در كارگاههايي كه آلودگي ناشي از كار در هواي كارگـاه   :  ۲۰ماده 

وجود دارد ميبايست تهويــــه به گونه اي صورت گيـرد كـه غلظـت    

» حد تماس شغلي عوامـل بيمـاري زا  «موادشيميايي در هوا مطابق با 

آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي يـا كمتـر از     

  .باشد

كليه كارگاهها به تناسب كار و توليد خود بايد داراي محل :  ۲۱ماده 

  .مناسب جهت انبار مواد اوليه و محصول نهايي باشند



كارفرمايان مكلف به رعايت و تـأمين كليـه اسـتانداردهاي    :  ۲۲ماده 

ويژگيهـاي وسـايل،   /ارگونومي در ارتباط بـا چيـدمان و مشخصـات   

  .ورد استفاده در فرايند مي باشندابزار و ماشين آالت م

 ۱كليه كارفرمايان يا مديران ارشد واحدهاي موضوع ماده  : ۲۳ماده 

اين آئين نامه موظفند نسبت به آموزش افراد تحت پوشـش خـود در   

زمينه بهداشت حرفه اي و بهداشت عمومي مطـابق بـا دسـتورالعمل    

، اشــتآموزشــگاههاي بهداشــت حرفــه اي كــه از طــرف وزارت بهد 

  .ابالغ مي گردد، اقدام نماينددرمان و آموزش پزشكي 

حرفــه اي و هنرســتانها _ مــديران آموزشــگاههاي فنــي :  ۲۴مــاده 

آموزان،هنرآموزان،وكارآموزان خود موظفند نسبت به آموزش دانش

 مطابق با سرفصل و ضوابط اعالم شده از سـوي وزارت بهداشـت،  

  .اي اقدام نمايند درمان وآموزش پزشكي درزمينه بهداشت حرفه

ونيزعامل اجرايي كاردركارگاههاي كليه كارگران،كارآموزان:۲۵ماده 

خويش فرما مكلف به كسـب مهـارت الزم در بكـارگيري تمهيـدات و     

  .امكانات بهداشتي در محيط كار و استفاده صحيح از آنهـا مي باشند

كارفرمايان موظفند وسايل حفاظت فردي متناسب بـا نـوع   :  ۲۶ماده 

كار را براي شاغلين خود تأمين نمايند و امكانات الزم جهت آموزش 

نحوه بكارگيري صحيح اين وسايل را براي آنان تأمين و بر كـاربرد  

  .صحيح اين وسايل در طول كار نظارت نمايند



   بهداشتي سهيالتت :فصل سوم 

  :دستشويي : مبحث اول 

حـداقل يـك   بايسـتي   ۱كليـه كارگاههـاي موضـوع مـاده      :  ۲۷ماده 

  :دستشويي با رعايت شرايط و ضوابط بهداشتي بقرار ذيل باشند

محل احداث دستشـويي بـه گونـه اي باشـد كـه بـراي كليـه         ‐۱

  .شاغلين قابل دسترسي باشد

دستشوئي بايد داراي آب گرم و سرد، سيستم دفع فاضالب  ‐۲

متصل به چاه جاذب و يا شبكه جمع آوري فاضالب شهري 

 .باشد

يد به رنگ روشـن، صـاف ، بـدون تـرك     كاسه دستشويي با ‐۳

 .خوردگي و قابل شستشو باشد

 ۶۰ســانتي متــر و طــول آن  ۶۰عــرض دستشــويي حــداقل  ‐ ۴

 .سانتي متر باشد

صابون ترجيحاً صابون مايع بايد در تمـام اوقـات در محـل     ‐ ۵

 .دستشويي وجود داشته باشد

جهت خشك كردن دست وجود وسيله خشـك كـن مناسـب     ‐ ۶

 .الزامي است

  .د بطور مرتب شستشو و گندزدايي شوددستشويي باي ‐۷

  



  :آب مصارف آشاميدني و بهداشتي : مبحث دوم 

ــاده  ــر   :  ۲۸م ــق ب ــد منطب آب آشــاميدني و مصــارف بهداشــتي باي

  .استانداردهاي بهداشتي و مورد تأييد مراجع ذيصالح باشد

كارگاههايي كه از شبكه لوله كشي آب شهر استفاده نمـي  :  ۲۹ماده 

نمونـه بـرداري و آزمايشـهاي الزم بـراي اطمينـان       نمايند بايد جهت

ازسالم بودن آب اقدام نمايند، مضافاً در اين نوع كارگاههـا، كلرزنـي   

قسـمت   ۲/۰ – ۸/۰بايد به شيوه اي انجام پذيرد كه كلر بـاقي مانـده   

  .باشد(ppm)يليون م در

در كارگاههايي كه از آب چاه استفاده مي نمايند، سـاخت،  :  ۳۰ماده 

  .برداري و لوله كشي آب بايد منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد بهره

در هر كارگاه ترجيحـاً يـك آب سـردكن بـراي تـأمين آب      :  ۳۱ماده 

در كارگاههــايي كــه آب . آشــاميدني كــارگران وجــود داشــته باشــد

شـير آبخـوري   . سردكن ندارند وجود يك شير آبخوري الزامي است

حافظ باشد تا آبي كـه از دهـان   بايد از نوع فواره اي و داراي سپر م

كارگر بر مي گردد به آن نرسد و لب كارگر نيـز بـا آن تمـاس پيـدا     

آبخوري نبايد در مجاورت توالت، دستشويي و دوش باشـد و  . نكند 

  .حتي المقدور نزديك محل كار كارگر باشد



كارگاههـاي فاقـد شـير برداشـت آب آشـاميدني بهداشـتي        :تبصره 

بهداشــتي آب بــوده و از ليــوان انفــرادي يــا بايســتي داراي مخــازن 

  .ليوانهاي يكبار مصرف استفاده شود

كارفرما مكلف است براي كارگراني كه در گرماي زياد بـه   : ۳۲ماده 

مــدت مديــدي كــار مــي كننــد بــا تــأمين مايعــات الزم از جملــه دوغ  

  .بهداشتي، آب و نمك از دست رفته بدن آنان را جبران نمايد

  :لت توا: مبحث سوم 

نفـر و كمتـر    ۳ان آن ـــــــ در كارگاههايي كه تعداد كاركن:  ۳۳ماده 

دقيقـه پيـاده روي بـه توالـت بهداشـتي       ۱۵مي باشد و كـارگران بـا   

  .دسترسي دارند، داشتن توالت در محل كارگاه الزامي نيست

نفـر   ۳ارگاههايي كه تعداد كاركنـان آن بـيش از   ــــــدر ك:  ۳۴ماده 

اقل يك توالت بهداشتي در محـل كارگـاه الزامـي    مي باشد وجود حد

  . مي باشد

ن نوع كارگاهها چنانچه كـارگر زن مشـغول بكـار    ــــدر اي :تبصره 

  .است میمي باشد ساخت يك توالت جداگانه براي زنان الزا

در معادن ، كارفرما مكلف است با درنظرگرفتن فرايند كار، :  ۳۵ماده 

  .مت به محل كار را فراهم نمايدتوالت بهداشتي در نزديكترين قس



  :شرايط و ضوابط بهداشتي توالتها به شرح ذيل مي باشد : ۳۶ماده 

توالت بايد با فاصله مناسب از ساختمان كارگاه و در محـل   ‐۱

  .مناسب از ساختمان كارگاه قرار داشته باشد

ا تا زير سقف كاشي، بدون ترك خوردگي، بـه رنـگ   ديواره ‐۲

 .روشن و قابل شستشو باشد

سقف صاف، بدون تـرك خـوردگي، برنـگ روشـن و قابـل       ‐۳

 .شستشو باشد

كف مقاوم، صاف، قابل شستشو و گنـدزدايي و ترجيحـاً از    ‐ ۴

 .جنس موزائيك، سنگ و امثالهم باشد

كاســه توالــت بايــد بــه رنــگ روشــن، صــاف، بــدون تــرك   ‐ ۵

 .قابل شستشو و گندزدايي باشد خوردگي و

 .توالت بايد مجهز به سيفون باشد ‐ ۶

توالت بايد داراي شترگلو باشد و بـه چـاه جـاذب يـا شـبكه       ‐۷

 .جمع آوري فاضالب شهري مرتبط باشد

 ۱سـانتي متـر و حـداقل طـول آن      ۸۰حداقل عـرض توالـت    ‐۸

 .مترباشد

 .توالت بايد داراي شير آب با شيلنگ برداشت آب باشد ‐۹

 .يد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافي باشدتوالت با ‐۱۰

 .كليه پنجره ها بايد مجهز به توري ضد زنگ باشند ‐۱۱



 .درب توالت بايد مجهز به پشت بند درب باشد ‐۱۲

شستشو و ضدعفوني توالـت بايـد بطـور مـنظم انجـام       ‐۱۳

 .گيرد

توالت بايد مجهز به سطل زباله درب دار ، زنگ نزن و قابـل  ‐۱۴

 .شستشو باشد

  

  :دوش : مبحث چهارم 

اين آئين نامه چنانچـه   ۱در كليه كارگاههاي موضوع ماده  : ۳۷ماده 

شــاغلين آنهــا بــا موادشــيميايي، ســموم، آزبســت مــواد عفونــت زا، 

موادغذايي و گردوغبار و امثالهم سروكار دارند و نيز براي كارگران 

نظافتچي و كارگاههاي زيرزميني مانند معادن حـداقل يـك دوش آب   

در ســاير كارگاههــا كــه داراي . ر نظــر گرفتــه شــودگــرم و ســرد د

  .آلودگي معمولي مي باشند وجود دوش الزامي نمي باشد

در اين نوع كارگاهها درصـورتي كـه عـالوه بـر كـارگران       :تبصره 

ــك      ــاخت ي ــند س ــي باش ــار م ــز مشــغول بك ــارگران زن ني ــرد، ك م

  .حمام آب گرم و سرد جداگانه الزامي است/دوش

  :ضوابط بهداشتي دوش به قرار ذيل استشرايط و  : ۳۸ماده 

كف محل دوشها بايد مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشـد   .۱

 .و داراي شيب كافي به سمت كفشوي باشد



ديوارها تا سقف كاشي، برنگ روشن، و سقف دوش بايد صـاف   .۲

 .با رنگ روشن و بدون ترك خوردگي باشد

سـانتيمتر   ۱۲۰سانتيمتر در  ۹۰مساحت كف محل دوش نبايد از  .۳

 .متر كوتاهتر باشد ۲كمتر باشد و ارتفاع دوش نبايد از 

 .دوش بايد بطور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي گردد .۴

 .محوطه دوش بايد داراي هواكش متناسب با فضاي آن باشد .۵

 .دوش بايد مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد .۶

ابع حرارتـي غيرمركـزي   درصورتيكه براي گرم كردن آب از منـ  .۷

استفاده مي شود اين قبيل منابع حرارتي بايد در خارج از محوطه 

 .دوش در محل مناسب قرار داشته باشد

براي رعايـت مـوازين ايمنـي ضـروري اسـت در داخـل دوش از        .۸

المپ ايمني بـا حبـاب شيشـه اي اسـتفاده شـود و تمـام كليـد و        

 .اده شودپريزهاي برق بايد خارج از محوطه دوش قرار د

ــراي    .۹ ــوان رخــتكن ب ــي مناســب بعن ــد داراي محل محــل دوش باي

 .تعويض لباس باشند

 .شستشوي هر نوع البسه در محل دوش ممنوع مي باشد .۱۰

  قفسه انفرادي نگهداري لوازم و البسه كارگران: مبحث پنجم 

ايــن آئــين نامــه بايــد  ۳۵در كارگاههــاي موضــوع مــاده  : ۳۹مــاده 

قفسه هاي انفرادي بـراي تعـويض لبـاس     متناسب با تعداد كارگران،

  .شخصي آنان در نظر گرفته شود



  هاي لباس ولوازم شخصيشرايط وضوابط بهداشتي قفسه : ۴۰ماده

هر قفسه بايد به گونه اي ساخته شده باشد كه داراي محـل   ‐۱

نگهداري مجزا براي لباس بيرون، وسايل حفاظـت فـردي، و   

قف شـيبدار، قابـل   قفسه ها بايد داراي سـ . كفش ايمني باشد

شستشو و داراي كركره ثابت ورود و خـروج هـوا بـوده و    

  .قفل داشته باشد

سطح زباله درب دار قابل شستشو به تعداد كـافي در محـل    ‐۲

 .نگهداري قفسه ها بايد در نظر گرفته شود

محل نگهداري قفسه لباس ها و لوازم شخصـي بايـد بطـور     ‐۳

 .منظم پاكيزه و تميز نگهداري شود

  

  حوله و صابون: شم مبحث ش

موظفند بـه منظـور    ۳۷كارفرماي كارگاههاي موضوع ماده : ۴۱ماده 

ايجاد تسهيالت جهت استحمام كارگران بـه مقـدار كـافي صـابون و     

  .حوله اختصاصي در اختيار آنان قرار دهد

گرم كردن، آماده سازي غذا در محل كارگاههاي موضوع :  ۴۲ماده 

ــوع مي باشد و كارفرما موظـف اسـت   اين آئين نامه ممنـــ ۳۷ماده 

نسبت به تأمين محلي مستقل جهت صرف غذا براي كارگران مطـابق  

  :با شرايط و ضوابط ذيل اقدام نمايد



وسعت محل غذاخوري وتعداد ميزوصندلي بايد متناسب بـا   .۱

  تعدادكارگراني باشدكه دريك موقع با يكديگر غذا مي خورند 

تـرك خـوردگي و    سقف محل غذاخوري بايد صـاف، بـدون   .۲

 .برنگ روشن باشد

ــل     .۳ ــگ روشــن و قاب ــاوم، صــاف، برن ــا بايســتي مق ديواره

 .شستشو باشد

كــف محــل غــذاخوري بايــد قابــل شستشــو و داراي شــيب   .۴

 .مناسب به سمت كفشوي باشد و لغزنده نباشد

ميزها و صندلي ها بايد از جـنس مقـاوم ، قابـل شستشـو ،      .۵

 .بدون ترك خوردگي و درز باشند

ن درب دار به تعداد كافي و در محلهاي مناسب قرار زباله دا .۶

 .داده شود

محل غذاخوري بايد داراي تهويه مناسب، و مجهز به وسايل  .۷

 .گرمايشي و سرمايشي، متناسب با فصل باشد

محل غذاخوري بايـد داراي روشـنايي كـافي باشـد و منـابع       .۸

 .روشنايي پاكيزه و تميز نگهداري شوند

، نان به سالن غذاخوريكارك درصورت امكان درمسيرورود .۹

دستشوئي مجهز به آب گرم و سـرد و صـابون و امكانـات    

 .الزم جهت خشك كردن دست و صورت فراهم گردد



ايـن آئـين نامـه بايـد      ۳۷كارگران كارگاههاي موضوع ماده  .۱۰

قبل از ورود به محل غذاخوري لباس كـار خـود راتعـويض    

 .نمايند

ه تـوري باشـد و   رب و پنجره محل غذاخوري بايد مجهز بد .۱۱

ــد      ــا درب بن ــر ي ــه فن ــز ب ــذاخوري مجه ــل غ ــاي مح  دربه

  .موماتيك باشندوپن

  :موادزائد: مبحث هفتم 

ايـن آئـين    ۱موضـوع مـاده   زباله و فاضالب كارگاههـاي   : ۴۳ماده 

  .نامـــــــه بايد طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد

تي بايـد بـه   جمع آوري و دفع فاضالب و مواد زايـد صـنع   : ۴۴ماده 

گونه اي انجام گيرد كـه ضـمن رعايـت كليـه اسـتانداردهاي محـيط       

  .زيستي، سالمت شاغلين در اين گونه تأسيسات نيز تأمين گردد

  

  

  

  

  

  

  



  طب كار/مراقبتهاي بهداشتي درماني شاغلين : چهارمفصل 

مـديران ارشـد   / قانون كار كارفرمايـان   ۹۲مطابق با ماده  : ۴۵ماده 

موظفنـد مطـابق بـا    دستورالعمل اين  ۱وضوع ماده در كارگاههاي م

دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي حـداقل    

سالي يكبار امكانات الزم جهت انجام معاينات شـغلي شـاغلين تحـت    

  .پوشش خود را فراهم نمايند

وجود جعبه كمكهاي اوليه با حداقل وسايل مورد نيـاز كـه   :  ۴۶ماده 

هداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي گـردد  از طرف وزارت ب

و نيز فرد آمـوزش ديـده بـراي رسـيدگي بـه جراحـات مربـوط بـه         

ايـن   ۱حوادث ناشي از كار در هر يك از كارگاههاي موضـوع مـاده   

  .است الزامي دستورالعمل

ماده به استناد  ۴۶مبحث و  ۹فصل،  ۴اين آئين نامه مشتمل بر 

تشكيالت وزارت بهداشت، درمـان و   قانون وظايف و ۱ماده  ۲بند 

 ۱۳/۴/۸۶قانون كار تدوين و در تاريخ  ۸۵آموزش پزشكي و ماده 

به تصويب نهايي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده 

 ۹۶مـاده   ۱ و تبصـره  ۹۵،  ۹۱،  ۸۵است و مطابق بـا مفـاد مـواد    

قانون كار اجراي آن در كليـه كارگاههـاي مشـمول و بـراي كليـه      

 .ي استفرمايان، كارگران، و كارآموزان اين نوع كارگاهها الزامكار



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مستندات قانونی:  ضميمه

براي صـيانت نيـروي انسـاني و منـابع      :قانون كار ۸۵ماده 

مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كـه از طريـق شـوراي    



ــي  ــالي حفاظــت فن ــي (ع ــأمين حفاظــت فن و وزارت )جهــت ت

جهــت جلــوگيري از (آمــوزش پزشــكي بهداشــت، درمــان و 

بيماريهاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محـيط  

ــار ــان،   )ك ــا، كارفرماي ــه كارگاهه ــراي كلي ــدوين ميشــود ب ت

  .كارگران و كارآموزان الزامي است

مسـئوليت اجـراي مقـررات و ضـوابط      :قانون كار ۹۵ماده 

 فني و بهداشت كار برعهـده كارفرمـا، مسـئولين واحـدهاي    

هرگاه . اين قانون خواهد بود ۸۵موضوع ذكر شده در ماده 

بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سـوي كارفرمايـان يـا    

مســئولين واحــد، حادثــه اي رخ دهــد، شــخص كارفرمــا يــا 

مسئول مذكور از نظر كيفـري و حقـوقي و نيـز مجازاتهـاي     

  .مندرج در اين قانون مسئول است

خصي است حقيقي يا حقـوقي  كارفرما ش :قانون كار ۳ماده 

كه كارگر به درخواست و به حسـاب او در مقابـل دريافـت    

مديران و مسئوالن و به طور عموم . حق السعي كار مي كند

ــا     ــتند كارفرم ــاه هس ــده دار اداره كارگ ــانيكه عه ــه كس كلي

محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه 



. عهــده مــي گيرنــدنماينــدگان مــذكور در قبــال كــارگر بــه  

درصورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خـود تعهـد   

مي نمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضـامن  

  .است

كارگــاه محلــي اســت كــه كــارگر بــه  :قــانون كــار ۴مــاده 

درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجـا كـار مـي كنـد، از     

ني، سـاختماني،  قبيل مؤسسـات صـنعتي، كشـاورزي، معـد    

ــاكن    ــدي، ام ــاري، تولي ــدماتي، تج ــري، مســافربري، خ تراب

  عمومي و امثال آن

كليـه بازرسـان كـار و كارشناسـان      :قانون كـار  ۱۰۰ماده 

بهداشــت حرفــه اي ، داراي كــارت ويــژه حســب مــورد بــه  

امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت، درمـان  

رسي بايد همراه آنها و آموزش پزشكي هستند كه هنگام باز

باشد و درصـورت تقاضـاي مقامـات رسـمي يـا مسـئولين       

  .كارگاه باشد

گزارش بازرسان كـار و كارشناسـان    :قانون كار ۱۰۱ماده 

ــايف و       ــدود وظ ــه ح ــوط ب ــوارد مرب ــار در م ــت ك بهداش



اختياراتشان در حكم گزارش ضـابطين دادگسـتري خواهـد    

  .بود

زرسي بـه تشـخيص   هرگاه در حين با :قانون كار ۱۰۵ماده 

بازرس كار يا كارشناس بهداشـت حرفـه اي احتمـال وقـوع     

حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شـود، بـازرس كـار يـا     

كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فـوراً و  

كتباً به كارفرما يـا نماينـده او و نيـز رئـيس مسـتقيم خـود       

  .اطالع دهند

ن از هر يـك از مـوارد مـذكور    متخلفا :قانون كار  ۱۷۵ماده 

ــواد  ــمت اول(۷۸در م ــر   ۹۲ – ۸۲ – ۸۱ – ۸۰) قس ــراي ه ب

مورد تخلف حسب مـورد عـالوه بـر رفـع تخلـف يـا تأديـه        

حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسـب نظـر   

وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كـرد بـه ازاء هـر    

  :............دكارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند ش

متخلفان از هر يـك از مـوارد مـذكور    : قانون كار  ۱۷۶ماده 

بــراي  ۹۱و  ۸۴ – ۸۳ – ۷۹ – ۷۷ – ۷۵ – ۶۱ – ۵۲در مــواد 

هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلـف يـا تأديـه    



حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كـه دادگـاه بـا كسـب نظـر      

ازاء هـر كـارگر    نماينده وزارت كشور تعيين خواهد كرد، به

  .به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد

ايـن   ۸۵كليه واحدهاي موضـوع مـاده   : قانون كار  ۹۲ماده 

قانون كه شاغلين در آنها به اقتضـاء نـوع كـار در معـرض     

بروز بيماريهاي ناشي از كار قـرار دارنـد بايـد بـراي همـه      

 يافراد مذكور پرونده پزشكي تشـكيل دهنـد و حـداقل سـال    

ط مراكــز بهداشــتي درمــاني از آنهــا معاينــه و يكبــار توســ

ــده    ــد و نتيجــه را در پرون ــل آورن آزمايشــهاي الزم را بعم

  .مربوطه ضبط نمايند

درصــورت دوري كارگــاه و عــدم : قــانون كــار  ۱۵۲مــاده 

تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد بـراي رفـت و   

 برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسـب در اختيـار آنـان   

  .قرار دهد

در كارگاههايي كه براي مدت محدود : قانون كار  ۱۵۱ماده 

دور از )راه سـازي و ماننـد آن  (به منظور انجام كاري معين

مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايـان موظفنـد سـه    



ــت    ــب و ارزان قيم ــذاي مناس ــده غ ــار و  (وع ــبحانه، نه ص

وعـده  براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يـك  )شام

در اين قبيل كارگاهها بـه اقتضـاي   . آن بايد غذاي گرم باشد

فصل، محل و مدت كـار، بايـد خوابگـاه مناسـب نيـز بـراي       

  .كارگران ايجاد شود

  


