
 ٕام ّا ه تٓ غِٕ ّا در زيَِٕ صاليت رهانپ

 صاليت  ةا تٓجِ ةِ يذت زياٍی کِ ةِ کاريان اختػاص يی دّٕى يْى اصت کِ يحن کار صاهى ه رضأتًَذاٍِ ای داظتِ ةاظٕى تا   .1
 ٍٕفتذ خعز ةِ يان رهاٍی ه جضًی

ةِ أٌ ٍتٕجِ رصٕذٔذ کِ ًٍی تٓإٍذ ظغن خٓد را عٓض کَٕذ يٕتٓإٍذ ةز رهی راّْأی کِ يٓجب ارتلا ه  اگز ظًا ةِ ّز دهٕوی   .2
 پٕعزفت در اصتعذادّای فعوی تان ّضت تًزکس کَٕذ

ًٍٓدن زٌٔ اٍتداةتان پٕذا ةْت  ظأذ کَٕذ پٕعزفت تٓإٍذ ًٍی کِ ّضتٕذ يٓكعٕتی در ٔا ه ّضتٕذ ٍاصاهى کاری يحٕط در ظًا اگز    .3
 ظغن دٔگزی اصت

 اصت زيان يذٔزٔت اصتزس ةا يلاةوِ راّْای از ٔکی    .4

 آب دهش يٓصٕلی،  رهی،پٕادُ هرزش،: ياٍَذ صاهًی اكذايات  ةزای را زياٍی خٓد رهزاٍِ ةزٍايِ  در اصتزس از رّأی ةزای    .5
 .دّٕذ اختػاص   يزخػی ّاتفادُ از تععٕالت ه اص ه اجتًاعی ّای يعاظزت ، عًٕق تَفش تًزَٔات گزم،

 اضعزاب يحن رهاٍی اختالالت آيذن ةٓجٓد ٍتٕجِ در ه اصتزس افسأط در يْى يٓارد از فزد، تٓاٍائْٕای ةا ظغن اٍعتاق عذم    .6
 .ّضتَذ

 کار دريحٕط حاکى جٓ ٔا کارخٓد دريٓرد را کارکَان ٍؼزظدػی کِ يحتت ّٕجاٍی حاهت ازٔم عتارتاصت ظغوی رضأتًَذی    .7
 يٕضازد. يَعکش

 آٍْا حزفْای ظَٕذن ه کارکَان يعکالت ةزرصی ّذف ةا جوضاتی يَؼى ظٓر ةِ ه يعدص ّای دهرُ در يذٔزان ظٓد يی تٓغِٕ    .8
 . کََذ ةزگسار

زٍذگی ه ٔکی از يعٕارّای صاليت رهان داظتٌ احضاس ه رهحِٕ ةا ٍعاط در يحٕط کار يی ةاظذ ه أٌ يَجز ةِ رضأت کوی از     .9
 کار يی گزدد

 يی کارکَان رهان صاليت در کِ اصت يٓضٓعاتی از ٍکزدن داهری پٕط ٍکزدن، صززٍط ٍکزدن، كضاهت ، کزدن ًّذهی . 11
 .ةاظذ يٓجز تٓاٍَذ

 غرأی رژٔى ه ةذٍی تحزک جضًی، ّای فعاهٕت هرزظی، تًزَٔات کزدن دٍتال ، يَؼى اصتزاحت ظزٔق از تٓاٍَذ يی کارکَان . 11
 يت خٓد را حفغ کََذ.صال صاهى

ّای رهظَی داظتِ ةاظذ ه ةزای أفای آٍْا ةِ ّا ه يضئٓهٕت. ارکَان زياٍی يی تٓاٍَذ ةِ ةاالتزٌٔ يٓفلٕت دصت ٔاةَذ کِ ٍلط12
 خٓةی تذارک ه تجْٕس ظذُ ةاظَذ



 ّای کاری اصت.. ٔکی از عٓاين فعار رهاٍی ه اضعزاب در يحٕط کار افسأط ظٕفت13

 ی ٔکی از عٓاين اصاصی در کاّط ةْزُ هری صازيان ّا ه أجاد عٓارض جضًی ه رهاٍی در کارکَان اصت.ظغو صتزسا . 14

. در يحٕط يَؼى، زيان غزف جضتجّٓای غٕز ضزهری ًٍی ظٓد ةذٌٔ تزتٕب تضوط ظًا در يحٕط کار ةٕعتز ظذُ ه کَتزل يحٕط 15
 را ةِ دصت يی گٕزٔذ.

کَذ کضب يْارت خٓدآگاّی اصت ٍلاط ضعف ه كٓت ه ارزظْای اس رضأتًَذی ظدػی کًک يی. يًْتزٌٔ عٓايوی کِ در احض16
 خٓد را ةعَاصٕذ ه ةٕعتز از ػزفٕت خٓد ةزٍايِ رٔسی ٍکَٕذ

 . رهزی ٍٕى صاعت ه صِ رهز در ّفتِ ةِ هرزش يٓرد عالكِ خٓد ةپزدازٔذ.17

 أجاد کَٕذ . يتَاصب ةا صاعات کاری ٍؼى جاةتی را در ةزٍايِ غرأی خٓد18

 . ٔکي از ٍعاٍِ ّاي هجٓد صاليت رهاٍي در يحٕط کار، رضأتًَذي ظغوي اصت19

 در رهاٍی حًأت ه دهتضتگی احضاس افسأط ةاعث کار ّای يحٕط در فزدگزأی از پزّٕس ه گزهّی ه جًعی فعاهٕت ةِ تٓجِ . 21
 .ظٓد يی گزهُ افزاد

صاليت رهان آيٓزش ةگٕزٍذ تا ةزای پاصخ دادن ةِ ٍٕازّای کاريَذان  يضائن يٓرد در خٓدظان کارفزيأان، کِ اصت يْى   . 21
 آيادگی داظتِ ةاظَذ.

 اصت ظًا کاری يحٕط ه ظغن از رضأت خػٓص در يًْی کََذُ تعٌٕٕ عٓاين ًّکاران ةا ظًا رهاةط کٕفٕت  . 22

 


