
 

دستورالعمل تعیین صالحیت مسئول بهداشت  " صل چهارمفاز  01به استناد ماده 
صنایع ، )مسئول بهداشت حرفه ای کارگاهها یاوظایف و مسئولیت ه "حرفه ای

 :به شرح زیر تعیین گردیده است شرکتهاو کارخانجات
 :هایی به شرح ذیل خواهند داشتمسئول بهداشت حرفه ای کارگاهها وظایف و مسئولیت  :01ماده 

 همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان و شرکت در برنامه های اعالم شده.0
شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق .۲

 کارگاه با مقررات مذکور
 ثبت نواقص بهداشتی محیط کار و انعکاس به کارفرما جهت رفع و پیگیری.٣ 
 ارائه راه کارهای اجرایی به کارفرما جهت رفع نواقص بهداشتی.۴ 
انجام پیگیری الزم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین فرم های مربوط به .۵ 

 نواقص بهداشتی و بیماری های ناشی از کار به شبکه بهداشت
 آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای و تعهدات بین المللی .6
 میته حفاظت فنی و بهداشت کارشرکت منظم و فعال در جلسات ک.  7
 هو اطالع به شبکه بهداشت مربوط( در صورت وجود)نظارت بر طراحی و یا توسعه واحد جدید در کارگاه  .8

 ارائه آموزش در زمینه نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و امکانات الزم برای تأمین سالمت و بهداشت کارگران .9
 برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری و رخداد شیمیایی ارائه آموزش به شاغلین.۰۱

 شرکت در دوره های آموزشی، باز آموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با بهداشت حرفه ای اعالم شده از شبکه بهداشت.۰۰ 
ء سطح آگاهی پوستر، پمفلت، متون آموزشی و نظایر آن برای ارتقا: استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی از جمله.۰۱ 

 شاغلین

استفاده از عالئم هشداردهنده در محل های مناسب کارگاه جهت آگاهی کارگران، خود مراقبتی، ممنوعیت استعمال دخانیات .۳۱ 

 و پیشگیری از بیماری های شغلی
 تشکیل و بایگانی پرونده بهداشتی برای کلیه شاغلین .۰۴ 

 لاز استخدام به منظور به کار گماردن شاغلین متناسب با شغ انجام پیگیری الزم برای انجام معاینات قبل.۰۵

 پیگیری انجام معاینات ادواری شاغلین. ۰۱
اساس نتایج آالینده سنجی و با نظر متخصص طب کار یا درخواست و پیگیری در خصوص انجام معاینات اختصاصی بر.۰7 

 پزشک دوره دیده طب کار
 شده از سوی وزارت بهداشت به ویژه در زمان بروز همه گیری بیماری های واگیر اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغ. ۰8 
 تعیین میزان بروز و شیوع بیماریهای ناشی از کار بر اساس نتایج معاینات شغلی.۰9 
 اعالم موارد مشکوک به بیماریهای شغلی به شبکه بهداشت مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح مطابق مقررات جاری . ۱۱ 

طب کار یا پزشک دوره دیده  صانجام پیگیری الزم در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص پزشک متخص. ۱۰

 طب کار به بیماریهای حرفه ای مبتال شده اند و یا در معرض ابتال قرار دارند

 انجام پیگیری الزم در خصوص ارائه خدمات کمک های اولیه و اورژانس به شاغلین.۲۲ 

تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین بهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی محیط کار جهت حفظ و ارتقاء سطح .۱٣ 
 بهداشت محیط کار و شاغلین

 (از نظر بهداشتی و شرایط بهداشتی کار، کارگران و محیط کار)تدوین برنامه بازدید مستمر از فرایند انجام کار .۱۴ 
 یعوامل زیان آور محیط کار و ارائه پیشنهادات و اقدامات کنترل خود ارزیابی و ارزیابی ریسک.۱۵ 

، (صدا، ارتعاش، استرس های حرارتی، پرتو و روشنایی نامطلوب) فیزیکیشناسایی عوامل زیان آور شغلی مشتمل بر . ۱۱
 در محیط کار و ثبت اطالعات مربوطه مکانیکیو  بیولوژیکی، شیمیایی
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 یی ایجاد خطرات بهداشتی در محیط کاراعالم کانون نهاتعیین و.۱7 
پیگیری های الزم برای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس ارزیابی ریسک، برنامه ریزی سالیانه و ثبت . ۱8 

 اطالعات حاصله 
زیان آور  محیط کار به منظور کاهش مواجهه شاغلین با عامل شیمیاییپیگیری های الزم برای کنترل عوامل زیان آور .۱9

 مذکور و رساندن آن به زیر حدود مجاز مواجهات شغلی
صدا، ارتعاش، استرس های حرارتی، پرتو و )محیط کار  فیزیکیپیگیری های الزم برای کنترل عوامل زیان آور .٣۱ 

مواجهات  به منظور کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور مذکور و رساندن آن به زیر حدود مجاز( روشنایی نامطلوب
 شغلی

 در محیط کار ارگونومیکیشناسایی و ثبت ریسک فاکتورهای .٣۰ 

 پیگیری های الزم برای اصالح ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار. ۱۲ 

تهیه و ارسال گزارش مربوط به ثبت سنجش ها و اندازه گیری ها و اقدامات کنترلی که توسط تشکیالت بهداشت حرفه ای .۱۱ 

 انجام شده به شبکه بهداشت مربوطه
حضور و نظارت مؤثر در زمان اندازه گیری عوامل زیان آور کارگاه توسط شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات .٣۴ 

 بهداشت حرفه ای 
 ( نظیر تهویه های موضعی و صنعتی)نظارت بر عملکرد سیستم های کنترلی .٣۵
ارائه مسائل و مشکالت و نواقص بهداشتی و پیشنهادات الزم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار در .٣۱

 جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 سوی شبکه بهداشت شهرستان ظرف مهلت مقررطرح و پیگیری رفع نواقص بهداشتی اعالم شده از .٣7 
آب آشامیدنی، زباله، )نظارت بر حسن اجرای ضوابط مربوط به آیین نامه تاسیسات و تسهیالت کارگاه از نظر بهداشت . ٣8 

 (....فاضالب، رخت کن، حمام، غذاخوری، آشپزخانه، ساختمان، سم پاشی و

مناسب برای پیشگیری از پیامدهای بهداشتی ناشی از مواجهه با عوامل انجام پیگیری جهت تهیه وسایل حفاظت فردی . ٣9
 زیان آور محیط کار

 نظارت بر تهیه لوازم و تجهیزات حفاظت فردی بر اساس نوع و میزان مواجهه با عامل زیان آور. ۴۱ 
 نظارت بر استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط شاغلین . ۴۰ 

 به صورت دوره ای پیگیری انجام واکسیناسیون.۴۱
 شده  غآشنایی و آمادگی برای مقابله با رخدادهای شیمیایی وتکمیل روزانه چک لیست مربوطه ابال.۴٣ 

 نظارت بر حمل، جابجایی و انبار داری مواد شیمیایی بر اساس دستورالعمل های مربوطه.۴۴
 دادن آن در دسترس افراد در معرض خطرمواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و قرار  SDSیا  MSDSتهیه . ۴۵ 
 مطابق با راهنمای ابالغ شده( GHS)نظارت بر اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی مطابق نظام هماهنگ بین المللی . ۴۱ 
 پیشنهاد تشویق کارگرانی که در رعایت اصول بهداشت کار جدیت دارند به کارفرما.۴7 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت به ویژه در زمان بروز همه گیری بیماری . ۴8 

 های واگیر ورعایت بهداشت فردی توسط شاغلین
 یربط به منظور پیشگیری و کنترل همه گیری بیماری های واگیرهمکاری با سازمان ها و ارگان های ذ.۴9 
همکاری در ثبت صحیح چک لیست های خود اظهاری بهداشت حرفه ای کارگاه و ارسال به موقع به شبکه بهداشت .0۱ 

 همربوط

 


