
 تُغٌّ ٍای ةَذاظتی در کارةزد النپ ٍای کم نػزف

 
 

ةا تُجٌ ةٌ اصتفادً رهز افسهن غذً ةّعتزی از نزدم از النپ ٍای کم نػزف ةذلّل نساِای اقتػادی اصتفادً از اِو 
النپ ٍا ، ةا رغاِت نالحظات ه تُغٌّ ٍای ةَذاظتی ه اِهيی ةا خاظزی آصُدً نی تُان از اِو النپ ٍا اصتفادً 

 ىهُد.

 0 نالحظات ةَذاظتی کارةزد النپ ٍای کم نػزف درصٌ نُرد حائس اٍهّت اصت
 ( ىاظی از اِو النپ ٍاUV) ةيفط فزا پزتٍُای اىتعار     -1
 نغياظّضی ه الکتزِکی ٍای نّذان اثز     -2
 کارةزد درٍيگام ةَذاظت هزارت تاکّذ ه ٍا تُغٌّ      -3

 ٍای کم نػزف 0( از النپ UVاىتعار پزتٍُای فزا ةيفط )
نقذار پزتٍُای فزاةيفط حاغل از اِو النپ ٍا ةٌ قذری پاِّو اصت کٌ ىهی تُاىذ خعزی را نتُجٌ صالنت اىضان 

صاىتّهتزی ِا ةّعتز از اِو النپ ٍا تُغٌّ نی ظُد کٌ در ٍز حال ةاِذ رغاِت  33ىهاِذ .درغّو حال رغاِت فاغلٌ 
 ظُد .

 ىاظی از النپ ٍای کم نػزف 0اثز نّذان ٍای الکتزِکی ه نغياظّضی 
اِو نّذان ٍا ةا حُاس اىضاىی قاةل درک ىّضت . نّذان الکتزِکی زناىی کٌ ِک هصّلٌ ةزقی را ةٌ ةزق نتػل نی 
کيّم تعکّل نی ظُد حتی اگز آن هصّلٌ ةزقی خانُش ةاظذ در اِو حالت ٍز چٌ هلتاژ ةاالتز ةاظذ نّذان الکتزِکی 

نّذان نغياظّضی هقتی اِجاد نی ظُد کٌ جزِان ةزق در هصّلٌ ةزقی ةزقزار ظُد کٌ ةا اِجاد ظذً ىّس ةّعتز اصت . 
افساِط نّسان جزِان ، نّذان نغياظّضی ىّس افساِط نی ِاةذ. ةياةزاِو نّذان ٍای الکتزِکی ه نغياظّضی ةضتٌ ةٌ 

 ظزاِط نهکو اصت ةٌ تيَاِی ِا ٍهسنان ةا ِکذِگز هجُد داظتٌ ةاظيذ .
صاىتی نتزی از النپ ٍای کم نػزف نقادِز کهتز از  23ذازً گّزی ٍا ی اىجام ظذً در فاغلٌ خُظتدتاىٌ اى

 اصتاىذارد را ىعان نی دٍذ .
v   0 تُغٌّ ٍا ه تاکّذ هزارت ةَذاظت در ٍيگام کارةزد 

اِو  رغاِت تُغٌّ ٍا ه تاکّذ هزارت ةَذاظت در زنّيٌ کارةزد النپَای کم نػزف در زنان پاِان غهز ِا ظکضتو
النپ ٍاصت کٌ ةذلّل هجُد نقادِز اىذک نادً خعزىاک جًُّ در اِو النپ ٍا نی ةاظذ .تا زناىی کٌ اِو النپ ٍا 
ىعکيذ اِو جًُّ کٌ نقذار آن ةٌ ا ىذازً ىُک قلم ذکز ظذً اصت ، ٍّچ خعزی ةزای کارةزان ىذارد . ةياةزاِو پش 

اهلٌّ قزاردادً ه صپش داخل ِک ِا ده کّضٌ پالصتّکی نقاهم  از پاِان غهز اِو النپ ٍا ، ةا ِذ آن را داخل جػتٌ
 قزار دادً ظُد ه پش از ةضتو درب آن را ةٌ نانُر جهع آهری پضهاىذ تحُِل ظُد .

 تُغٌّ ٍای ةَذاظتی در نُقع ظکضتو النپ کم نػزف در داخل نيسل
 هع آهری ه دفع ظُد .ِو النپ ٍا جا ةقاِای صُئی اثز گُىٌ ٍّچ ةذهن تا ةُد نزاقب ةاِذ     -1



 ظکضتٌ قعػات رهی ةز کٌ ةاظيذ نُاظب ه ظُىذ خارج اصت ظکضتٌ آن داخل النپ کٌ اتاقی از خاىُار افزاد     -2
 . ىگرارىذ پا النپ

 ،در ظُد خارج اتاق از جًُّ ةدارات تا ةگرارِذ ةاز را ٍا پيجزً دقّقٌ 11 نذت ةٌ اتاق پاکضازی از قتل     -3
 دارای صّضتم تٌَُِ نزکسی اصت آن را خانُش کيّذ .رتی کٌ اتاق غُ

 در را جًُّ ةدارات چُن ، ىکيّذ اصتفادً ظکضتٌ النپ ةقاِای کزدن تهّس ةزای ةزقی جاره از هجٌ ٍّچ ةٌ     -4
 .ظُد نی آلُدً ىّس جاره ه کيذ نی پدط فضا

 النپ ه ةزِذن دصتان جلُگّزی ظُد .اِای ظکضتٌ ةق ةا نضتقّم تهاس از تا ةپُظّذ نػزف ةار ِک دصتکط     -1
 .کيّذ جهع احتّاط ةا کانل ةعُر را ظکضتٌ النپ ةقاِای ىازک نقُای تکٌ ده ةا      -6
 . ظُد تهّس النپ ةقاِای ٍهٌ تا کيّذ تهّس را ةاقّهاىذً پُدر ِا ظّعٌ ٍای خزدً نزظُب پارچٌ ةا     -7
کزدن نُرد اصتفادً قزار گزفتٌ اصت در داخل ِک ظزف ظّعٌ  ٌ ةزای تهّسک اظّائی ه ظکضتٌ النپ ةقاِای     -8

 ای ِا پالصتّکی ةزِسِذ ه درب ان رانحکم ةتيذِذ ه ةٌ نانُر جهع آهری پضهاىذ تحُِل دٍّذ .
 147/332. ةعُئّذ غاةُن ه آب ةا را خُد دصتان کار اتهام از پش     -9

 داىعکذً غلُم پسظکی ىّعاةُر نَيذس پّزاىی ،کارظياس ةَذاظت حزفٌ ای نػاهىت ةَذاظتی
 


