<

را هنمای
شغ
ي
گ
ش
ن
ا
ا
بهدا شت حرفه اي رد ل آر ري با و ن

تخ
ع
ل
هن
م
ص
م
ح
م
ص
ک
م
م
ی
س
الزامات ،دستورا ل اه و ر وداهی ی رز ال ت ط و کار
مرکز سالمت محیط و کار
ژپوهشکده محیط زیست
بهار 1393

شابک9786006937373:

نام کتاب :راهنماي بهداشت حرفه ای در شغل آرایشگری بانوان
تهیه کننده پیش نویس:
ناشر:

دكتر داوود افشاری

پژوهشکده محیط زیست

تاریخ و نوبت چاپ:

عنوان و نام پدیدآور:

بهار  93نوبت اول

راهنماي بهداشت حرفه ای در شغل آرایشگری بانوان :الزامات ،دستورالعمل ها و رهنمودهاي /....
كميت��ه فني تدوي��ن راهنم��ا عبدالرحمن بهرام��ي [ ...و ديگران]؛ [به س��فارش] مركز س�لامت
محيط و كار ،پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرست نویسی:
یادداشت:

تهران :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،معاونت امور بهداشتي.1393 ،
 52ص :.مصور ،جدول ،نمودار.
9786006937373
فیپا
كميت��ه فن��ي تدوي��ن راهنم��ا عبدالرحم��ن بهرام��ي ،نوش��ين راس��تكاري ،داوود افش��اری،
فاضله كتايون مديري ،فاطمه صادقي ،حسین طلعتی ،فائزه ايزدپناه.

موضوع:

آرایشگاه های زنانه - -بهداشت

موضوع:

محیط کار - -پیش بینی های ایمنی

شناسه افزوده:

بهرامي ،عبدالرحمن- 1343 ،

شناسه افزوده:

ايران .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي .مركز سالمت محيط و كار

شناسه افزوده:

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .پژوهشكده محيط زيست

شناسه افزوده:

ايران .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي .معاونت بهداشتي

رده بندی کنگره:

2 1393رRA 617/

رده بندی دیویی:

646/72

شماره کتابشناسی ملی:

3492521

 عنوان گایدالین :راهنمای بهداشت حرفه اي در شغل آرايشگري بانوان کد الزامات2050202-08-15-1 : -تعداد صفحات52 :

مركز سالمت محیط و كار:

شهرك قدس ـ بلوار فرحزادي ـ بلوار ايوانك ـ ساختمان مركزي وزارت بهداشت،درمان و

آموزش پزشكي ـ بلوك  Aـ طبقه 11ـ واحد شمالي
تلفن81454120 :

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir
پژوهشكده محیط زیست دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران:

تهران ـ خیابان كارگر شمالی ـ نرسیده به بلوار كشاورزـ پالك  1547طبقه هشتم
تلفن ،021-88978399 :دورنگار021-88978398 :
http://ier.tums.ac.ir

کمیته فنی تدوین راهنما
ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� �� ﻧﺎ�
ﻧﺎ�
ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﺑﻬﺮ�ﻣﻲ
ﻋﺒﺪ�ﻟﺮﺣﻤﻦ
�ﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪ�ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻬﺮ�ﻣﻲ
�ﻛﺘﺮ
�ﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪ�ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻬﺮ�ﻣﻲ
��ﺳﺘﻜﺎ��
ﻧﻮﺷﻴﻦ
�ﻛﺘﺮ
�ﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﻴﻦ ��ﺳﺘﻜﺎ��
�ﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﻴﻦ ��ﺳﺘﻜﺎ��
�ﻓﺸﺎ��
����� �ﻓﺸﺎ��
�ﻛﺘﺮ �����
�ﻛﺘﺮ
�ﻛﺘﺮ ����� �ﻓﺸﺎ��
ﻣﺪﻳﺮ�
ﻛﺘﺎﻳﻮ�
ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻛﺘﺎﻳﻮ� ﻣﺪﻳﺮ�
ﻣﻬﻨﺪ�
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻛﺘﺎﻳﻮ� ﻣﺪﻳﺮ�
ﺻﺎ�ﻗﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﻬﻨﺪ�
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎ�ﻗﻲ
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎ�ﻗﻲ
ﻃﻠﻌﺘﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻠﻌﺘﻲ
ﻣﻬﻨﺪ� ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻬﻨﺪ�
ﻣﻬﻨﺪ� ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻠﻌﺘﻲ
�ﻳﺰ�ﭘﻨﺎ�
ﻓﺎﺋﺰ�
ﻣﻬﻨﺪ�
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﺋﺰ� �ﻳﺰ�ﭘﻨﺎ�
ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺎﺋﺰ� �ﻳﺰ�ﭘﻨﺎ�

ﻋﻠﻤﻲ /ﺳﻤﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ/
ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺳﻤﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ /ﺳﻤﺖ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
�ﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ
�ﺳﺘﺎ�� /ﺋﻴﺲ
�ﺳﺘﺎ�/
�ﺳﺘﺎ�� /ﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻀﻮ
ﻴﺎ�/
��ﻧﺸﻴﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
��ﻧﺸ
��ﻧﺸﻴﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺠﺮ�
ﻣﺠﺮ�
ﻣﺠﺮ�
استادیار
ﻛﻤﻴﺘﻪ
�ﺑﻴﺮ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�� /ﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�/
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�� /ﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻀﻮ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�/
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻀﻮ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�/
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻀﻮ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�/
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� /ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ

ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﻋﻠﻮ� پزشکی همدان/
دانشگاه علوم
ﻫﻤﺪ��
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪ��
��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ� ﭘﺰﺷﻜﻲ
��ﻧﺸﮕﺎ�
ﻫﻤﺪ��
سالمتﭘﺰﺷﻜﻲ
��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ�
محیط و کار
مرکز
�ﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ�
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
ﺗﻬﺮ��
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮ��
ﻋﻠﻮ� ﭘﺰﺷﻜﻲ
��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ�
��ﻧﺸﮕﺎ�
جندي ﺗﻬﺮ��
پزشكيﭘﺰﺷﻜﻲ
��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ�
شاپور اهواز
دانشگاه علوم
ﻛﺎ�
�
ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
ﻛﺎ�
�
ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
ﻛﺎ�
�
ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ � ﻛﺎ�
�ﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ�
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
ﭘﮋ�ﻫﺸﻜﺪ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ

از جن��اب آقاي دكتر داوود افش��اري ك��ه در تهيه اين پيش نويس زحمات زيادي را متقبل ش��ده اند
صميمانه سپاسگزاري مي گردد.

فهرست:
 -1مقدمه

1

 -2تعريف و شرح وظايف سالنهاي آرایشگاه

1

 -3عوامل شیمیایی زیان آور در آرایشگاه ها

2

 1-3مواد خطرناک و کاالهای خطرناک در آرایشگاه ها

2

 2-3قوانین مواد شیمیایی خطرناک در آرایشگاه ها

3

 3-3شناسایی ریسک مواد شیمیایی

4

 4-3ارزیابی ریسک یک ماده شیمیایی

4

 5-3ذخیره سازی و برچسب گذاری ایمنی مواد شیمیایی

5

 6-3محافظت از پوست

6

 7-3برخی از مواد شیمیایی مخاطره آمیز و کم خطر در آریشگاه ها

7

 -4عوامل بیولوژیکی زیان آور در آرایشگران

15

 1-4نحوه انتقال بیماریها

16

 2-4اصول پیشگیری

17

 3-4اصول بهداشتی در آرایشگاه ها

17

 4-4مشخصات مواد آرايشي و بهداشتي براي استفاده روي پوست

19

 5-4شرايط بهداشت محيط در آرايشگاه

19

 -5عوامل ارگونومیکی در آرایشگاه ها

20

 1-5ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در آرایشگاه ها

21

 1- 1-5پوسچرهاي نامطلوب تحميل شده يا تكراري

22

 2-1-5حركات تكراري

24

 3-1-5فشار يا نيروي تكراري

24

 4-1-5مواجهه با ارتعاش

24

 2-5طراحی ارگونومیکی یک سالن ایمن

24

 3-5ابزارها و تجهیزات

25

 4-5سازماندهی کار و روشهای کاری

26

 -6ارزیابی و مدیریت ریسک

27

 1-6چگونه ارزیابی خطر را انجام دهیم

27

 2-6مراحل ارزیابی ریسک

28

مراحل  10گانه ارزیابی خطر در آرایشگاه ها

28

 3-6شرح یک مورد از ارزیابی خطر در یک آرایشگاه

31

پیوست ها

33

مراجع

42

پیشگفتار
يك��ي از برنام��ه هاي مرك��ز س�لامت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي
تدوين و انتش��ار رهنموده��اي مربوط به حوزه ه��ا و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي
و س��اير موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي كارشناس��ان ،متخصصين

و صاحب نظران متعددي از سراس��ر كش��ور ،انجام ش��ده است .در اين راستا س��عي شده است ضمن
بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي ،از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز

سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي
مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي

فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده اس��ت كه محصولي فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط
همكاران در سراس��ر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل
اس��تفاده باش��د ولي به هر حال ممكن است داراي نواقص و كاستي هايي باش��د كه بدينوسيله از همه

متخصصين ،كارشناس��ان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي ش��ود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما
را در ارتقاء س��طح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه

ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي

تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار

محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن
دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و ششمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد ،الزم اس��ت از زحمات كليه دس��ت اندركاران تدوين و انتشار اين

رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

1

 -1مقدمه

آرایشگران در اثر مواجه با عوامل زیان آور شغلی در معرض آسیب های جدی جسمانی قرار دارند.

بطوریکه این عوامل زیان آور میتوانند موجب بیماریهای ناش��ی از کار ،غیبت از کار ،ترک شغل به
خصوص در س��نین جوانی ش��وند .به عنوان مثال در کشور استرالیا هزینه آسیب ها در آرایشگاهها
بیش از  2.3میلیون دالر در سال  2000تخمین زده شده است(.)1
راهنمای ایمنی و بهداش��ت برای آرایش��گران این امکان را فراهم می س��ازد تا آرایشگران نسبت به
ایمنی ،بهداشت و چگونگی بهبود آن در سالنهای آرایش بیشتر آشنا شوند .راهنماها منطبق با یک
روش سیس��تمیک جهت مدیریت ایمنی و بهداشت در آرایشگاهها می باشد .درآرایشگاهها همانند
مشاغل دیگر مخاطرات بهداشتی و ایمنی که باعث بیماری و یا آسیب به افراد می شود وجود دارد.
این مخاطرات می تواند ناشی از منابع مختلف ایجاد شود .بعضی اوقات این مخاطرات ممکن است
به ظاهر کم اهمیت جلوه داده شوند ،مثل لغزنده بودن کف سالن یا مواجه با مواد شیمیایی موجود
در محصوالت آرایشی و یا شانه یا برسهایی که ضد عفونی نشده اند.
ه��دف از تدوی��ن این دس��تورالعمل ،ارائه یک راهنما برای شناس��ایی عوامل زیان آور ش��یمیایی،
ارگونومیکی و بیولوژیکی برای آرایشگران بوده و همچنین تدوین راهکارهایی جهت اصالح و بهبود
شرایط محیط کار می باشد.

 -2تعريف و شرح وظايف سالنهاي آرایشگاه

• تعريف سالنهاي زيبايي و آرايستگي

ب��ه مكاني گفته مي ش��ود كه با توجه به ش��رح وظايف ،فق��ط اقدامات زيبايي و آرايش��ي در امور
پاكسازي را انجام داده و به هيچ عنوان حق دخالت در امور و حيطه پزشكي و ورزشي را ندارند.
شرح وظايف مجاز در آرايشگاه زنانه و مردانه

• اصالح موی سر و صورت.
• دکلره کردن یا رنگ بری مو و یا رنگ کردن مو.
• گریم پوست ،ترمیم ابرو با قلم.
• بخور آب گرم بدون استفاده از ازن و اشعه ماوراء بنفش ،استفاده از موم و یا اپیالسیون.
• استفاده از کرمهای مرطوبکننده و ماسکهای استاندارد مجاز است.
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 -3عوامل شیمیایی زیان آور در آرایشگاه ها

مش��کالت بهداشتی رایج در محیط کار آرایشگران ،اختالالت پوستی
و تنفس��ی ناشی از مواد آلرژی زا و تحریک کننده شیمیایی میباشد.
درآرایشگاه ها از آئروسل های شیمیایی ،بسیار زیاد استفاده میشود.
ذرات موجود در آئروسل ها به درون ششها نفوذ میکنند .اوج غلظت

کوتاه مدت (کمتر از  1دقیقه) ذرات و آئروسول میتواند از حداکثر غلظت قابل قبول برای ذرات تا
 10برابر تجاوز کند ،در حالیکه اقدامات بهداش��تی مانند تهویه مطلوب در اغلب آرایش��گاه ها وجود
ندارد.
مواد شیمیایی به کار برده شده برای شستشو ،رنگ کردن ،سفید کردن (دکلره کردن) و فِر کردن
مو دارای عوامل آمیزنده ،مواد نگهدارنده و بو هس��تند .این مواد ،عوامل طبیعی محافظ پوس��ت را
از بین میبرند و میتوانند باعث بروز اگزمای تماس��ی س��می و آلرژیش��وند .فیوم و گرد و غباری
که از مخلوط کردن و آمادهس��ازی رنگ مو تولید میش��ود ،میتواند غش��اهای مخاطی را تحریک
کند و باعث بروز بیمارهای تنفس��ی شود .اين عوامل همچنین با خطر ناباروری روز افزون در میان
آرایش��گران مرتبط میباش��ند .کارکنانی که مسئول شستشوی موی مش��تریان هستند ،بخصوص
هنرجویان و دستیاران آموزش ندیده ،در معرض خطر بیشتری قرار دارند .در نهایت تماس طوالنی
م��دت ب��ا رطوبت محیط کار ،نقش محافظتی پوس��ت را تضعیف میکند و باع��ث بروز التهابهای
پوستی محرک و انواع آلرژیها میگردد(.)2
 1-3مواد خطرناک و کاالهای خطرناک در محیط کار
• در آرایش��گاه ها یا محیط های دیگر ممکن اس��ت مواد و یا کاالها و محصوالت خطرناک شیمیایی
وجود داش��ته باشد .مواد خطرناک بر حسب آثار بهداشتی که بر افراد دارند دسته بندی میشوند .در
صورتی که این مواد از طریق تنفس و یا پوس��ت وارد بدن ش��ده و یا بصورت تصادفی بلعیده ش��ود،
میتوانند بر سالمت افراد تأثیر بگذارند .مواد خطرناک درآرایشگاهها اغلب شامل مواد شیمیایی خالص
یا مخلوطی از چند ماده شمیایی هستند .شکلهایی از گرد و غبار ،بخارها و سایر محصوالت فرعی که
در اثر فرایندهای شیمیایی در محیط کار تولید می شوند ،نیز میتوانند خطرناک باشند .به عنوان مثال
در برخی از محصوالت آرایش��گاهی که به عنوان صاف کننده مو استفاده می شود از ماده فرمالدهید
به عنوان یکی از ترکیبات اصلی در محصوالت اس��تفاده می ش��ود .این ماده شیمیایی یکی از عوامل
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س��رطانزای اصلی شناخته شده است .زمانی که آرایش��گرها در حین استفاده از این ماده از سشوار یا
اتو برای خشک کردن مو استفاده می کنند مواجه با این ماده در اثر گرما ممکن است بیشتر شود.
آثار مواد خطرناک میتواند فورا ً نمایان ش��ود یا ممکن اس��ت باعث پیش��رفت بیماری در یک دوره
طوالنی مدت ش��ود .آثار برخی از مواد خطرناک بر روی س�لامتی عبارتند از خشکی پوست ،سرفه
کردن ،آس��م ،حساس��یت ،مسمومیت و س��رطان .بنابراین برای ذخیره س��ازی ،مدیریت و استفاده
از م��واد خطرن��اک ،باید رویههایی را دنبال کرد تا مطمئن ش��ویم خطری ب��رای افراد وجود ندارد.
بطورکلی هدف این است که خطر حتیاالمکان در سطحی پایین نگه داشته شود.
• کاالهای خطرناک براساس خواص شیمیایی و فیزیکی آنها دسته بندی میشوند .برای مثال ،آیا
سمی ،خورنده (یعنی اسیدی یا قلیایی) یا انفجاری
کاالهای خطرناک به دلیل این که قابل اشتعالّ ،

هستند میتوانند به طور مستقیم آسیب برسانند یا خیر؟

• تا زمانی که اقدامات احتیاطی مناس��ب انجام ش��ود کاالهای خطرناک را میتوان به صورت ایمن
ذخیره س��ازی ،مدیریت و استفاده کرد .نمونه های متداول کاالهای خطرناک عبارتند از ،پروکسید
هیدروژن ،برخی از حشره کشها ،برخی از رنگها ،چسبها ،اسیدها و سود سوزآور.
بر روی برچس��ب کاالهای خطرناک ،از ش��کل لوزی برای نش��ان دادن مخاطره آمیز بودن آن کاال
استفاده می شود ،هرچند ممکن است محفظه های کوچک این برچسب را نداشته باشند(.)2
 2-3قوانین ایمنی مواد شیمیایی خطرناک در آرایشگاه ها
• اطالعات مربوط به این مواد را تهیه کنید.
• ریسکها را شناسایی کنید (ارزیابی ریسک) و نحوه
کنترل آنها را مشخص کنید.
• درباره استفاده ایمن از این مواد ،آموزش بدهید.
• س��وابق را ثبت کنید ،برای مثال ثبت مواد خطرناک ،برگه ایمنی
مواد شیمیایی ( ،1)MSDSارزیابی ریسک و آموزش.
 3-3شناسایی ریسک مواد شیمیایی
ریس��ک مربوط به مواد شیمیایی به تجمع ،مقادیر مورد استفاده و دفعات استفاده یا مواجهه با آنها
بس��تگی خواهد داشت .قانون الزام میکند که تمام مواد خطرناک به درستی برچسب گذاری شوند
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و اطالعات ایمنی مواد شیمیایی ( 1)MSDSدر کنار آنها نوشته شود.
برچس��ب گذاری هر یک از محصوالت همراه با اطالعات ایمنی محتویات مواد ش��یمیایی خطرناک
()MSDSبر عهده تولیدکننده یا تأمین کننده محصول اس��ت MSDS .تهیه ش��ده برای هر ماده
باید هر پنج سال یکبار به روز شود.
یکی از اولین گامها در شناس��ایی یک ماده خطرناک ،خواندن دقیق برچس��ب و  MSDSاس��ت.
 MSDSاطالعاتی درباره وجود یا عدم وجود مواد خطرناک در محصول ،آثار بر سالمتی ،معیارهای
کنترل ،کنترل مواجهه ،واکنش اضطراری و غیره را ارائه میکند MSDS .همچنین نشان میدهد
که آیا محصول جزء کاالهای خطرناک است یا خیر؟والزامات دقیق ذخیره سازی را ارائه میکند .اگر
محصول حاوی ماده ای خطرناک باشد ،آنگاه باید یک ارزیابی ریسک برای تعیین نیاز به معیارهای
کنترل یا مناسب بودن معیارهای کنترل موجود انجام شود.
 4-3ارزیابی ریسک یک ماده شیمیایی
در این راهنما فرایند ارزیابی ریس��ک در  10مرحله معرفی ش��ده اس��ت که باید اجرا کنید (در فصل
مدیریت ریس��ک ،ارزیابی ریسک بطور مفصل شرح داده ش��ده است) .بهترین معیار کنترل ،معیاری
است که بیشترین حفاظت را در برابر یک ماده خطرناک خاص فراهم کرده و استفاده از آن را عملی
می سازد.
همانطورکه می دانید مواد خطرناک فقط به محصوالت آرایشگری
مح��دود نمی ش��ود .برای مثال ،ممکن اس��ت از مواد ش��یمیایی
خطرن��اک ب��ه عنوان یک پاک کنن��ده یا برای مراقب��ت از ناخن
اس��تفاده کنید .در اکثر موارد ،راهکارهای عملی س��اده ای (نظیر
اقدامات احتیاطی که در  MSDSفهرس��ت ش��ده اس��ت) برای
کنترل ریسک وجود دارد.
اقدامات الزم
در هنگام کار با مواد شیمیایی همیشه
• برچسب را بخوانید.
Material Safety Data Sheet
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• دستورالعملهای مربوط به برگه اطالعات ایمنی مواد
( )MSDSرا دنبال کنید.
• قبل از مخلوط کردن و استفاده از محلول رنگبری و فر کردن،
شامپو زدن و شستن از تجهیزات حفاظت فردی مناسب مثل
دستکشها و عینکهای حفاظتی و پیش بند استفاده کنید.
• همیشه درپوش محفظه های مواد شیمیایی را در صورت عدم استفاده محکم ببندید.
• اطمینان حاصل کنید که کارکنان آموزش دیدهاند و میتوانند تمام فعالیتها را انجام دهند.
• در برخی از موارد ،الزم اس��ت برای شناس��ایی خطرات محصوالت حاوی مواد ش��یمیایی ،دفعات
مواجهه کارکنان با آن و یا اثربخش��ی معیارهای کنترل از یک متخصص (نظیر کارشناس بهداشت
حرفه ای) استفاده کنید(.)3
 5-3ذخیره سازی و برچسب گذاری ایمن مواد شیمیایی
ایمنی فقط محدود به یکسری توصیه ها جهت استفاده از مواد شیمیایی منتهی نمی شود .ذخیره
س��ازی ،برچس��ب گذاری دقیق و نظافت مناس��ب ،از ویژگیهای مهم در دس��تورالعملهای ایمنی
می باشند .در صورتیکه قصد دارید استفاده از مواد شیمیایی را به درستی مدیریت و استفاده کنید
در هنگام ذخیره سازی مواد شیمیایی همیشه:
• مواد شیمیایی را در محفظه های اصلی نگهداری کنید .هرگز مواد شیمیایی را درون محفظه های
شسته نشده نریزید یا آنها را در ظروف غذا یا نوشیدنی قرار ندهید.
• اگر مواد ش��یمیایی در یک محفظه متفاوت قرار داده ش��دهاند یا در صورتی که برچس��ب به طور
واضح قابل خواندن نیس��ت ،س��ریعاً آنها را به همراه نام محصول ،عبارات مناسب ایمنی و ریسک
مجددا ً برچسب گذاری کنید.
• محفظه های برچس��ب گذاری نش��ده را به طور مش��خص عالمت گذاری کنید «هشدار :از مواد
ناشناخته استفاده نکنید.».
• از ترکیب مواد ش��یمیایی که نباید با هم مخلوط ش��وند خوداری کنی��د MSDS .مربوط به هر
ماده را بررسی کنید یا در صورت عدم اطمینان از تأمین کننده یا کارشناس بهداشت سوال کنید.
• مواد ش��یمیایی ریخته شده بر روی کف زمین یا میز کار را س��ریعاً تمیز کنید .دستورالعملهای
پاکسازی موجود در  MSDSرا اجرا کنید.
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• مواد شیمیایی آرایشگری را از محصوالت نظافت و مواد غذایی دور نگه دارید.
• مواد ش��يمیایی قابل اش��تعال را دور از گرما ،ش��عله و منابع اشتعال نظیر سشوارها و سیستمهای
جریان آب داغ نگهداری کنید.
• اجازه استعمال دخانیات در محیط کار را ندهید .همیشه وقتی استفاده از مواد شیمیایی به اتمام
رسید درپوش مخصوص را بر روی محفظه قرار دهید(.)2
 6-3محافظت از پوست
بسیاری از آرایشگران به دلیل عدم استفاده از دستکشهای مناسب از بیماری پوستی رنج میبرند.
استفاده مداوم از آب و مواد شیمیایی میتواند موانع طبیعی پوست را از بین ببرد .التهاب پوست
(نوعی تورم پوس��تی که در اثر تماس با مواد محرک ایجاد میش��ود) رایجترین بیماری پوس��تی
در میان آرایش��گران است لذا پوشیدن دس��تکشهای حفاظتی مناس��ب (ترجیحاً دستکشهای
پالس��تیکی یکبار مصرف) می تواند اثر قابل توجهی در پیش��گیری از بیماریهای پوس��تی داشته
باش�� .د
محرکهای شیمیایی در آرایشگاهها ،موسوم به حساسیت زاها موجب التهابهای آلرژیک میشود
ب��رای مثال فنيلي��ن دي آمين ،در رنگ کردن مو و نمک پروس��ولفات در پودرهای رنگبر از جمله
عوامل ایجاد کننده حساس��یت در پوست می باشند .استفاده مداوم از این مواد در یک دوره زمانی
طوالنی مدت ممکن است منجر به التهاب یا اگزمای متوسط تا شدید شود.
موارد ایمنی و بهداشتی برای حفاظت از پوست در برابر مواد شیمیایی:
• دستکشهای حافظتی مناسب بپوشید (ترجیحاً دستکشهای یکبار مصرف کتانی یا پالستیکی).
نباید از دس��تکشهای الس��تیکی اس��تفاده کنید ،زیرا آنها میتوانند موجب یک واکنش آلرژیک
شوند .استفاده از کرمهای محافظ ،ممکن است به طور موثرعمل نکنند.
• از تماس با محصوالتی که حاوی حساس��یت زا های ش��ناخته ش��ده هس��تند (مثل رنگ موها)
خودداری کنید.
• دس��تهای خود را همیش��ه با استفاده از کرم ها و یا دس��تمال های مرطوب کننده ضد باکتری
مرطوب نگه دارید.
• پس از هرگونه تماس پوست با مواد شیمیایی ،سریعاً آن را با آب و صابون بشویید.
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 7-3برخی از مواد شیمیایی مخاطره آمیز که در آرایشگاه ها استفاده می شود شامل
• پودر سفید کننده
• محلولهای پراکسید هیدروژن
• پرم -نوع آلکیلین
• پرم -نوع خنثی کننده
• رنگ مو موقتی از نوع اکسیداسیون
• رنگ مو -نیمه موقتی
• اسپری مو -غیر آئروسلی
• اسپری-آئروسول
• شستشو رنگ
• ژل حالت دهنده مو
مواد شیمیایی کم خطر

مواد ش��یمیایی که در آرایش��گاهها مخاطره آمیز محس��وب نمی ش��وند و تحت شرایط عادی قابل
استفاده هستند شامل
• اسپری موادی که برای تقویت و درمان مو به کار می رود.
• شامپو
• کرم مو و پمادهای روغنی
• واکسهای زیبایی مو
بخاطر بس��پارید درصورت اس��تفاده مداوم از مواد غیر مخاطره آمیز احتمال خشکی و سفت شدن
پوست زیاد می شود.
 8-3در لیست زیر موارد ایمنی و بهداشتی در خصوص مواجه با برخی از مواد شیمیایی

مخاطره آمیز در آرایشگاهها اشاره شده است.

 8-1-3پودر سفید کننده()BLEACH POWDER

ترکیب
ترکیبی از عوامل اکس��ید کننده و نمک قلیایی است که با محلول پراکسید هیدروژن مخلوط شده
است.
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اجزا ترکیب شیمیایی
آمونیوم /سدیم /پرسولفات پتاسیم و سدیم /سیلیکات منیزیم
شناسایی خطرات
محرک :ممکن است باعث حساسیت پوست شود.
کمکهای اولیه
چش��م :چش��م را بالفاصله با آب فراوان بش��ویید .اگر سوزش چش��م ادامه یابد ،باید فورا به پزشک
مراجعه کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر سوزش ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
تنفس :در صورت انتشار پودر در هوای آزاد باید از طریق تهویه از انتشار بیش از حد جلوگیری کرد.
خوردن :باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی.
بایس��تی هر چه سریعتر نسبت به پاکس��ازی محیط اقدام کرد .از طریق اسپری و افشاندن آب و با
استفاده از یک پارچه مرطوب هوای محیط را رقیق و پاک کنید.
حمل و نقل و ذخیره سازی.
از استنشاق پودر خشک و تماس با چشم و صورت اجتناب کنید.
در جای خشک ،خنک و دور از نور مستقیم خورشید و منبع دیگر گرما نگهداری کنید.
پس از استفاده درب ظرف محکم بسته شود.
روش کنترل مواجهه /حفاظت فردی
زمانی که اختالط محصوالت انجام می شود تهویه به اندازه کافی مهم می باشد.
همیشه از دستکش های حفاظتی استفاده کنید.
پایداری و واکنش پذیری
وجود عوامل اکسیداس��یون در پودر س��فید کننده ممکن است باعث احتراق شود در صورتیکه این
مواد در تماس با چوب یا کاغذ باش��د .از اختالط با عوامل کاهندگی ،مانند لوس��یون پرم 1اجتناب
شود.
مالحظات دفع
از سوزاندن ترکیبات خوداری کنید به منظور دفع این ترکیبات از آب فراوان استفاده شود.
perm lotions

1
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 8-2-3محلول پراکسید هیدروژن (.)HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
ترکیب
تثبیت کردن محلول اسیدی یا امولیسیون شامل پراکسید هیدروژن
اجزا ترکیب شیمیایی
پراکسید هیدروژن
شناسایی خطرات
محرک پوست و چشم
کمکهای اولیه
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
خوردن :باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی
دفع مواد آلوده شده از طریق آب فراوان
حمل و نقل و ذخیره سازی
برای جلوگیری از تجزیه سریع محصول ،همیشه از ظروف غیر فلزی استفاده کنید.
از تماس با مواد قابل احتراق مانند کاغذ خوداری کنید .در جای خشک ،خنک و دور از نور خورشید
و دیگر منابع گرما نگهداری ش��ود .بس��یار مهم اس��ت که ظروفی که از آن برای نگهداری پراکسید
هیدروژن استفاده می شود فاقد آلودگی و یا مواد ناخاص باشد چراکه مواد ناخالص می توانند باعث
تجزیه و در نتیجه رها شده گرما و اکسیژن شود.
کنترل مواجهه /حفاظت فردی
همیشه از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود .از تماس با چشم ها و صورت اجتناب شود.
پایداری و واکنش پذیری
پراکسید هیدروژن ممکن است با سایر مواد شیمیایی واکنش دهد و تبدیل به مواد خطرناک شود.
(به عنوان مثال مواد منفجره) بنابراین ،باید از مخلوط با مواد دیگر که فرمول آنها ش��ناخته ش��ده
است اجتناب کرد.
مالحظات دفع
از سوزاندن ترکیبات خوداری کنید.
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 8-3-3پرم-آلکیلین ()PERM – ALKALINE
ترکیب
ش��امل محلولهای قلیایی به عنوان عامل کاهنده اس��تفاده می ش��ود و بر روی مو های مرطوب به
عنوان نرم کننده مصرف می شود.
اجزا ترکیب شیمیایی
تیوگلیکوالت آمونیوم
آلکالیها (به عنوان مثال ،آمونیاک یا آمینها)
نمک آمونیوم (به عنوان مثال بی کربنات)
شناسایی خطرات
محرک پوست و چشم به ویژه در تماسهای طوالنی مدت.
اقدامات کمکهای اولیه
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
خوردن :نوشیدن  2تا  3لیوان آب یا شیر
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی
دفع مواد آلوده شده از طریق آب فراوان
حمل و نقل و ذخیره سازی
در جای خش��ک ،خنک و دور از نور خورش��ید و دیگر منابع گرما نگهداری ش��ود .پس از مصرف با
درب مخصوص محکم بسته شود .در صورت حساسیت پوستی استفاده نکنید.
کنترل مواجهه /حفاظت فردی
همیشه از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود .از تماس با چشم ها و صورت اجتناب شود.
ازتهویه مناسب و کافی استفاده شود.
پایداری و واکنش پذیری
از اختالط با عوامل اکسید کننده مانند پراکسید هیدروژن یا پودر سفید کننده اجتناب شود.
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PERM NEUTRALISE 8-4-3
ترکیب
محلول اسیدی -آبی
اجزا ترکیب شیمیایی
پربورات سدیم (شامل معادل  ٪40اسید بوریک)
و یا به عنوان برومات (سدیم یا پتاسیم)
شناسایی خطرات
سمیت متوسط از طریق خوردن
اقدامات کمکهای اولیه
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی
دفع مواد آلوده شده از طریق آب فراوان
حمل و نقل و ذخیره سازی
برای جلوگیری از تجزیه س��ریع محصول ،همیش��ه از ظروف غیر فلزی استفاده کنید .از تماس این
مواد با مواد قابل احتراق مانند کاغذ جلوگیری کنید .در جای خش��ک ،خنک و دور از نور خورشید
و دیگر منابع گرما نگهداری ش��ود .بس��یار مهم اس��ت که ظروفی که از آن برای نگهداری پراکسید
هیدروژن استفاده می شود فاقد آلودگی و یا مواد ناخالص باشد چراکه مواد ناخالص می توانند باعث
تجزیه و در نتیجه رها شده گرما و اکسیژن شود.
 8-5-3رنگ مو ()HAIR COLOURANT
ترکیب
رنگ مو :مخلوطی از رنگدانه ها که با پراکسید هیدروژن ترکیب شده اند.
اجزا ترکیب شیمیایی
حالل (به عنوان مثال ،الکل ،گلیکول آلکیل)
آمونیاک
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رنگ مو
برای لیستی از رنگدانه ها به بسته بندی شرکت سازنده رجوع کنید.
فنیل ایندامین ( ،)Phenylenediaminesهیدروکینون ،آلفا نفتل ()alpha-naphthol
شناسایی خطرات
محرک پوست و چشم .می تواند باعث واکنشهای آلرژیک شود.
اقدامات کمکهای اولیه
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
خوردن :نوشیدن  2تا  3لیوان آب یا شیر
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی
دفع مواد آلوده شده از طریق آب فراوان
حمل و نقل و ذخیره سازی
در حین اس��تفاده از منابع قابل اش��تعال فاصله داش��ته باشید .پس از مخلوط ش��دن با پراکسید،
محصول باید بالفاصله اس��تفاده ش��ود .در یک مکان خشک نگهداری شود .پس از استفاده درپوش
را جایگزین کنید.
کنترل مواجهه /حفاظت فردی
از تهویه مناسب و کافی استفاده شود و همیشه از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود.
پایداری و واکنش پذیری
قبل از اس��تفاده تس��ت حساسیت توصیه می ش��ود .اجازه ندهید لوسیون با چشم یا اطراف صورت
تماس یابد.
برای رنگ کردن ابرو و مژه ها استفاده نکنید.
 8-6-3اسپری مو ()HAIRSPRAY
ترکیب
محلولهای الکلی حاصل از عاملهای رزینی .این ترکیبات در اسپری های تقویت کننده و درخشنده
کننده مو وجود دارد.
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اجزا ترکیب شیمیایی
اتانول و ایزوپروپانول
شناسایی خطرات
قابل اشتعال
اقدامات کمکهای اولیه
استفاده از کپسول های آتش نشانی شامل دی اکسید کربن یا پودر خشک.
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
تنفسی :انتقال افراد به هوای آزاد محیط.
خوردن :نوشیدن  2تا  3لیوان آب یا شیر.
اقدامات الزم در صورت انتشار تصادفی.
دفع مواد آلوده شده از طریق آب فراوان.
حمل و نقل و ذخیره سازی.
استفاده از تهویه مناسب و کافی.
اجتناب از استنشاق بیش از حد از اسپری.
از اسپری مواد در نزدیک شعله یا نزدیک به المپ مادون قرمز در سشوارها خوداری شود.
اجتناب از سیگار کشیدن در هنگام استفاده از محصول مورد نظر.
در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید و دیگر منابع گرما نگهداری شود.
 8-7-3ترکیبات لوسیون
ترکیب
محلولهای قلیایی حاوی رنگدانه های محلول در الکل
اجزا ترکیب شیمیایی
اتانول و ایزوپروپانول با درصد خلوص ٪70
شناسایی خطرات
قابل اشتعال -پتانسیل تحریک پوست
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اقدامات کمکهای اولیه
استفاده از کپسول های آتش نشانی شامل دی اکسید کربن یا پودر خشک.
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
خوردن :نوشیدن  2تا  3لیوان آب یا شیر.
اقدامات آتش نشانی
استفاده از کپسول آتش نشانی شامل دی اکسید کربن یا پودر خشک.
حمل و نقل و ذخیره سازی
عدم استعمال دخانیات در محل استفاده از محصوالت.
در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید و دیگر منابع گرما نگهداری شود.
نگه داشتن مقادیر کم جهت استفاده فوری در سالنهای آرایشگاه.
عدم نگهداری در نزدیکی منابع اشتعال زا.
 8-8-3ترکیبات موس ()MOUSSE
ترکیب
موس ها حاوی پلیمر های کاتیونی و پلیمرهای آنیونی می باشند.
اجزا ترکیب شیمیایی
اتانول و ایزوپروپانول با درصد خلوص ٪20
هیدروکربن
شناسایی خطرات
قابل اشتعال -محرک بالقوه -خطر باال از انفجار در ظروف تحت فشار.
اقدامات کمکهای اولیه
چشم :چشم بالفاصله با آب فراوان بشویید .اگر تحریک چشم ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه
کنید.
پوست :شستشوی پوست آلوده و اگر تحریک بیشتر ادامه یابد ،باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
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خوردن :نوشیدن  2تا  3لیوان آب یا شیر.
اقدامات آتش نشانی
تخلیه نواحی شناخته شده شامل آئروسولها و اطالع رسانی آتش نشانها از وجود این مواد در سالن.
حمل و نقل و ذخیره سازی.
دور از چشم نگه دارید و از تهویه مناسب استفاده شود.
اجتناب از بیش از حد استنشاق اسپری.
هرگز در کنار شعله یا المپ مادون قرمز موجود در سشوار استفاده نشود.
از استعمال دخانیات در حین کار با محصول خوداری شود.
دور از نور خورشید یا منابع گرمازا نگهداری شود و دمای محیط بیش از  50درجه سانتیگراد نباشد.

 -4عوامل بیولوژیکی زیان آور در آرایشگران

در آرایش��گاهها پتانسیل انتقال بیماریهای بیولوژیکی مختلفی مانندعفونتهای باکتریایی ،ویروسی و

قارچی ،بیماریهای پوس��تی نظیر زگیل و کچلی وج��ود دارد .این بیماریها جزء بیماریهای واگیردار
بوده و از جمله راههای انتقال آنها تعریق ،بریدگی پوس��ت و زخم ،تماس با ترش��حات ،ابزار آلوده،
دستهای آلوده و  ...می باشد.
بسیاری از بیماریهای عفونی میتوانند از طریق تجهیزات آلوده منتقل شوند .برخی از ویروسهای
بسیار مهم نظیر هپاتیت  ،Bهپاتیت  Cو  /HIVایدز عمدتاً از طریق خون (و غالباً کمتر از طریق
س��ایر مایعات بدن) منتقل میشوند .ضروری است که تمام تجهیزات (خصوصاً اگر به خون آغشته
شده است) پس از استفاده هر یک از مشتریان کام ً
ال تمیز و ضد عفوني شود .اصول بهداشت محیط
و فردی باید کام ً
ال رعایت شود.
اولين مشكلي كه در آرايشگاهها ممكن است به وجود آيد ،بيماريهاي سادهاي مثل تبخال است
كه ممكن اس��ت در اطراف صورت يا بدن آرايش��گر يا حتي در محلي كه قابل ديدن نيست ایجاد
ش��ود و در تماس با پوست س��الم ،منتقل شود؛ از س��وي ديگر بهدليل اينكه در اثر فعاليتهايي
نظير بند انداختن ،پوس��ت افراد نازك ميش��ود و منافذ پوس��تي هم باز ميشوند احتمال انتقال
بيماريهاي پوس��تي ،افزايش مييابد .یکی دیگر از بیماریهای پوستی رایج در بین آرایشگرها که
از طریق ویروس منتقل می ش��ود زگیل می باش��د و چون در س��نين باالتر زگيلهايي هم كه به
وجود ميآيند مقاومتر هستند ،ممكن است درصورت بروز به راحتي قابل درمان نباشند و احتياج
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ب��ه درمانهايي نظير ليزر ،فريز كردن يا دارو داش��ته باش��ند كه اين موض��وع لزوم آموزشهاي
بهداش��تي را دو برابر ميكند.
عفونت های ش��ایع پوس��ت و بافت نرم با منشا باکتریایی عمدتا توسط باکتریهای گرم مثبت شامل
استرپتوکوک های گروه  Aو  ،Bاستافیلوکوک ها ،استرپتوکوکوس های ویریدانس ایجاد می شوند.
 1-4نحوه انتقال بیماریها
• پیشبند :قس��متی از پیشبند که دور گردن افراد بس��ته میشود در تماس با پوست گردن بوده
و غالبا طی مدت اصالح در این ناحیه تعریق صورت میگیرد .حال اگر مش��تری ناقل بیماریهایی
مانند ایدز و هپاتیت  Cو  Bباشد و در هنگام اصالح در ناحیه سر و صورت و گردن بریدگی ایجاد
ش��ود و پیشبند فرد آلوده ش��ود س��رایت بیماری به دیگران اتفاق میافتاد .الزم به ذکر اس��ت که
میکروب س��فلیس و ویروس ایدز حدود نیم س��اعت ،خارج از بدن انسان یا میزبان زنده میمانند و
ویروس هپاتیت نیز یک هفته میتواند زنده بماند.
• ش�انه :در س��ر بعضی از افراد ممکن است ،جوشهای ریزی باشد که موقع شانه کردن باز شده و
خون و ترشحات ناشی از آن شانه را آلوده کند و حتی با توجه به اینکه شانه با مو و پوست سر در
تماس اس��ت در صورتی که ضد عفونی نش��ود ،میتواند موجب انتقال بعضی از بیماریهای قارچی
شود.
• تیغ و قیچی :در صورت استفاده از یک تیغ برای بیش از یک نفر ،انتقال بیماری تسریع میگردد
ک تیز مهم در
و اس��تفاده از ریشتراش برقی و یا فرچهها برای تراش��یدن ریش نیز جزو وس��ایل نو 
انتقال بیماری در آرایشگاه ها هستند.
• حوله :حولههایی که گاه روی رختآویزها در کنار خیابان جهت تماس با هوای بیرون مش��اهده
میشود ،نیز میتواند وسیلهای برای انتقال بیماریهای پوستی باشد.
• موچین :وس��ایلی نظیر موچین و قیچی از وس��ایل نوک تیز و پر مصرف در آرایش��گاهها به ویژه
آرایشگاههای زنانه هستند که می توانند به راحتی بیماریها را از فردی به فرد دیگر منتقل نمایند.
ه��رگاه بط��ور اتفاقی در حین اصالح ،زخمی نیز ایجاد ش��ود این معضل بهداش��تی ممکن اس��ت
بیماریهای منتقله از راه خون به ویژه هپاتیت و ایدز را نیز در بر گیرد .گزارشات متعددی در مورد
انتقال  HIVو  HVCاز طریق استفاده مشترک موچین و ریش تراش از کشورهای مختلف جهان
منتشر شده است.
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 2-4اصول پیشگیری
عوامل متعددی در انتقال بیماریها در آرایش��گاهها نقش دارند و از جمله مهمترین آنها می توان به
عدم آگاهی آرایشگران نسبت به اصول و نکات بهداشتی ضروری ،نبود امکانات و وسایل آرایشگری
شخصی ،نامناسب و غیر بهداشتی بودن محیط کاری ،عدم حساسیت کافی در مراجعین نسبت به
رعایت اصول بهداشتی آرایشگری و عدم ضد عفونی ابزار کار اشاره نمود.
در موارد متعددی نش��ان داده شده است که آرایشگران اطالع کافی در خصوص نحوه پاکسازی و
ضد عفونی موثر تجهیزات را ندارند .برآورد میش��ود که  1.4درصد از جمعیت استرالیا ،هپاتیت C
دارند .این بدان معنا اس��ت که اگر ش��ما روزانه موی 12مش��تری را کوتاه کنید به طور میانگین با
حداقل  40نفر مبتال به هپاتیت  Cدر سال مواجه میشوید .همچنین بر اساس پژوهش های انجام
شده ،عدم آگاهي از راههاي انتقال عوامل بيماري ،سر منشأ بروز بسياري از مشكالت بهداشتي در
جامعه بوده و بهعنوان مثال ،نداش��تن آگاهي كافي نس��بت به اهميت رعايت موازين بهداش��تي در
متصديان ش��غل آرايش��گري در آرايش��گاههاي زنانه تا  73درصد عامل بيماري ايدز و در مورد اين
كه بيماري ايدز و هپاتيت ميتواند به وس��يله آرايش��گاهها بين افراد منتقل شود تا  99درصد بوده
است(.)1
یکی از اصول اساس��ی در پیش��گیری بیماریها ،آموزش و ارتقاء س��طح آگاهی آرایشگرها می باشد.
منظور از آموزش هم اين اس��ت كه به فرد آرايش��گر بياموزيم بهتر اس��ت تمام مشتري هايشان را
ناقل بيماريهايي نظير ايدز يا هپاتيت در نظر بگيرند و رعايت كامل اصول بهداشتي را چه درمورد
خودش��ان و چه درمورد ديگران كرده و بهعنوان مثال حتما از يك تيغ فقط براي يك نفر استفاده
كنند ،وس��ايل مشترك نداشته باشند و اگر دستش��ان يا جاي ديگري خوني شد از تماس مستقيم
با مشتري بپرهيزند.
 3-4اصول بهداشتی در آرایشگاه ها
• مش کردن موها اغلب به دو روش انجام می شود با استفاده از کاله و با استفاده فویل .کالهی که
برای مش استفاده می شود از جنس الستیک نرم و با ضخامتی متوسط است که آرایشگران موظف
اند پس از هر بار مصرف کاله آن را با مایع ظرفش��ویی شس��ته و با الکل ضدعفونی نمایند و برای
جلوگیری از چس��بناک ش��دن آن پودر بزنند .اس��تفاده از فویل برای مش کردن بهداشتی تر است
چون فویل یک بار مصرف اس��ت .اما آرایش��گری که با فویل مش می کند باید با تجربه باشد چون
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فویل حرارتی بیشتر را در خود نگه می دارد و می تواند مو را بسوزاند.
• سرش��ویی آرایش��گاه ها باید پس از هر بار استفاده ،شستشو و خشک ش��ود چرا که تمیز بودن
سرشویی عامل مهمی در جلوگیری از انتقال بیماریهای پوست و مو و بیماریهای قارچی دارد.
• به منظور پیش��گیری از انتقال کلیه بیماری های خونی و پوس��تی قابل انتقال در آرایش��گاه ها،
بهترین ش��یوه ،اس��تفاده از وس��ایل اختصاصی برای هر مشتری می باش��د .بنابراین الزم است که
متصدیان آرایشگاه ها از مشتریان خود بخواهند که وسایل آرایشی اختصاصی را همراه بیاورند.
• در صورت ناچار بودن آرایشگر به استفاده از وسایل مشترك ،باید اقدامات ضدعفونی کردن وسایل
كار در حضور مش��تری و قبل از ش��روع به كار انجام شود .آرایشگر باید همچنین دستهای خود را
بعد از پایان اصالح هر مشتری و قبل از شروع كار مشتری بعدی ،با صابون و آب شستشو دهد.
• برای ضدعفونی کردن س��طح میز كار ،پس از اصالح هر مش��تری ،باید الكل  70درجه به وس��یله
آبفشان روی میز پاشیده و با دستمال تمیز و مناسب پاك شود .كف محل كار نیز الزم است روزانه به
وسیله مواد ضدعفونیكننده ،مانند آب ژاول شستشو و گندزدایی شود .برای ضدعفونی کردن وسایل
فلزی مانند قیچی و تیغههای ماش��ین اصالح بهتر اس��ت از حرارت مستقیم استفاده شود (حداقل به
مدت زمان  30ثانیه ،به طوری كه وس��یله مذكور كام ً
ال داغ ش��ود) .چراغ الكلی وسیله مناسبی برای
این كار اس��ت ،ولی برخی از آرایش��گران ترجیح میدهند كه یك شعله كوچك گاز ،مانند شعلههای
آزمایش��گاهی به طور دایم روی میز آنها روش��ن باش��د تا مرتب از آن استفاده كنند .برای ضدعفونی
کردن وسایل پالستیكی میتوان از محلول الكل  70درجه استفاده نمود كه البته وسایل باید كام ً
ال در
محلول غوطهور شوند .همچنین می توان از محلول دکونکس 1که یک ماده ضد عفونی کننده مدرن و
قوی است ،استفاده کرد.این محلول برای خنثی کردن فعالیت باکتریها ،قارچ ها و ویروسها به خصوص
ویروس��های هپاتیت و ایدز مفید می باشد .وسایل استفاده شده برای هر مشتری باید در ظرفی مجزا
قرار گیرد تا در اولین فرصت با محلول الكل  70درجه شسته شده و در ظرف محلول ضدعفونی قرار
گیرند .بعد از اينکه وسيله به مدت  30-15دقيقه در آن غوطه ور گرديد خاصيت ضد عفوني دارد.
• بهترين راه حفاظت ش��خص از انتقال بيماري هاي واگيردار در آرايشگاه ها انتخاب يک آرايشگاه
مخصوص و استفاده از تمامي لوازم شخصي است.
• بهترين راه ضد عفوني کردن وسايل پالستيکي استفاده از محلول دکونکس است.
• بهترين روش ضدعفوني کردن وسايل فلزي استفاده از اتوکالو است.
deconex -50AF
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• به طور معمول از هر پيشبند براي چند مش��تري اس��تفاده ميش��ود و به اين ترتيب امكان خطر
انتقال بيماريهاي پوس��ت و مو از طريق قسمتي كه دور گردن بسته ميشود و در ارتباط مستقيم
با پوست است بيشتر می شود ،لذا مهمترين راه براي برطرف كردن اين مشكل استفاده از پيش بند
يكبار مصرف و يا استفاده دستمال و يا استفاده از چسبهاي مخصوص دور گردن مي باشد.
 4-4مشخصات مواد آرايشي و بهداشتي براي استفاده روي پوست
 .1از نظر ظاهر و بو مناسب باشد.
 .2استفاده و پاك كردن آن راحت باشد و باعث تغيير رنگ و لكه شدن پوست و مو نشود.
 .3ايجاد التهاب و حساسيت نكند.
 .4از نظر ميكروبي آلودگي نداشته باشد.
 .5اگر محصولی فاقد برچس��ب فارس��ی باش��د فرآوردههای مذکور به دلیل احتم��ال تقلبی بودن،
غیرمجاز ،غیرقابل عرضه و مصرف است.
 .6مواد آرایشی و بهداشتی تنها باید از مکانهای معتبر تهیه شود.
 .7مش��خصات بر روی یک برچس��ب فارسی شامل ش��ماره مجوز واردات از سازمان غذا و دارو ،نام
محصول ،نام کش��ور تولید کننده ،نام ش��رکت وارد کننده ،درج س��ریال از جمله مش��خصات طرح
فارس��ی اس��ت ،اگر محصولی فاقد برچسب فارسی فوق باش��د فرآوردههای مذکور به دلیل احتمال
تقلبی بودن ،غیرمجاز ،غیرقابل عرضه و مصرف هستند.
 .8تاریخ تولید ،تاریخ انقضا نیز از مواردی هست که عالوه بر برچسب فارسی باید بررسی شوند.
 5-4شرايط بهداشت محيط در آرايشگاه
• کلیه کارگران و متصدیان موظفند کارت بهداشت در محل کار خود داشته باشند.
• کارگران موظفند رعایت کامل بهداش��ت فردی را نموده و به دس��تورهایی که توس��ط کارشناس
بهداشت محيط داده می شود عمل نمایند.
• روپوش کارگران به رنگ روشن و تمیز باشد.
• متصدیان موظفند جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس کارگران خود تهیه نمایند.
• هر کارگر موظف به داشتن صابون وحوله تمیز اختصاصی می باشد.
• جعبه کمکهای اولیه موجود و در محل مناسب نصب گردد.

20

راهنمای بهداشت حرفه اي در شغل آرايشگري بانوان

• کف باید از جنس قابل شستش��و صاف و بدون فرو رفتگی و دارای ش��یب مناس��ب به طرف کف
شوی باشد.
• ساختمان دیوار بایستی از ورود جوندگان و حشرات در امان ،صاف و بدون فرو رفتگی و شکاف باشد.
• درها و پنجره ها بدون ترک خوردگی و شکستگی بوده و از ورود حشرات جلوگیری بعمل آورد.
• سقف صاف ،مسطح ،بدون ترک خوردگی و شکستگی و تمیز باشد.
• آب مصرفی مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.
• سیستم فاضالب بهداشتی باشد.
• وضع و تعداد دستشویی ها بهداشتی و مناسب باشد.
• قفسه ویترین گنجه ها تمیز و مجهز به در و شیشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله آنها از زمین
از  ۲۰سانتیمتر کمتر نباشد.
• تهویه به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم و عاری از بو باشد.
• در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل آرایشگاه بیشتر از  ۳۰درجه سانتیگراد نباشد.
• نور طبیعی و یا مصنوعی طوری باشد که باعث ناراحتی چشم نگردد.
• برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی پیش بینی های الزم انجام شود.
• زبال��ه دان درپ��وش دار ،زنگ نزن ،قابل حمل و به تعداد و اندازه کافی موجود بوده و بعد از تخلیه
شسته شده و مجهز به کیسه زباله باشد.
• پشه و مگس و سایر حشرات و جوندگان در داخل آرایشگاه دیده نشود.
• کلیه وس��ایل مورد اس��تفاده از قبیل پیش بند ،شانه ،برس ،قیچی و امثال آنها پس از تمیز کردن
ضدعفونی گردد.
• کلیه حوله های مصرفی ،روزانه در محل مناسب شسته ،ضدعفونی و خشک گردد.
• در صورت لزوم همواره از تیغ یک بار مصرف استفاده شود.
• س��طح میزها صاف «تمیز» سالم و بدون درز بوده و روکش از جنس قابل شستشو باشد .صندلی
و نیمکتها سالم و تمیز باشد.

 -5عوامل ارگونومیکی در سالن آرایشگاه ها

شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در میان آرایشگران اروپایی بخصوص در اندامهای باال تنه بسیار
باال اس��ت .بطوریکه از بین ش��کایات مربوط به آس��یب های جدی اس��کلتی -عضالنی آرایشگران،
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برآورد میگردد که حدود  40درصد مربوط به بازو ،گردن و شانهها است و  30درصد این شکایات
مربوط به کمر میباش��د .ش��یوع باالی مشکالت اسکلتی -عضالنی ناش��ی از پوسچرهای نامطلوب
کاری ،حرکات تکراری و گاهی همراه با فش��ار دستان و انگشتان است .در بسیاری از وظایف روزانه
آرایش��گران ،کار کردن طوالنی مدت در وضعیتی اس��ت که دستها در ارتفاع باال تر از شانه ها نگه
داشته می شوند و پوسچرهای کمر و گردن خم میباشند .اینگونه وضعیت قرار گیری ،بار ایستایی
را به عضالت گردن و ش��انه وارد میآورد و باعث خس��تگی عضالنی میگ��ردد .بعالوه در کارهایی
از قبیل شستش��و ،کوتاه کردن و آرایش مو ،س��اعد و مچهای دس��ت دارای پوس��چرهای نامطلوب
بوده و اغلب باال نگاه داش��ته میش��وند و این کار خطر اختالالت مربوط به تاندون ها مانند بیماری
آرنج تنیس بازان 1یا نش��انگان مجاری مچ دستی (سندروم تونل کارپ )2را افزایش میدهد .فقدان
محیطهای کاری و تجهیزاتی (سشوارها ،قیچی ،که با توجه به معیارهای ارگونومیک طراحی شده
باشند) ،در بروز چنین خطراتی مؤثر میباشند(.)3
 1-5ریسک فاکتورهای ارگونومی در آرایشگاه ها
اسپرين و استرين ها

تعداد زيادي از آرايش��گرهاي ماهر ،سندرم استفاده مفرط شغلي( 3استفاده بیش از حد از اندامهای
بدن مثل دس��تها ،مچ دس��ت) در گردن ،شانه ها ،دستها و مچ دس��تان را تجربه كرده اند .سندرم
استفاده مفرط شغلي ،يك عبارت تجمعي براي گستره اي از شرايط شامل آسيب ،درد و ناراحتی در
ماهيچه ،تاندونها ،يا بافتهاي نرم ديگر تعریف شده است .ماهيچه ها و تاندونها قادرند تحت شرايط
دوره هاي اس��تراحت مشخص و داشتن تنوع در وظايف محوله ،خود را باز يافت كنند .آسيب هاي
استفاده مفرط شغلي مي تواند جدي و باعث تقليل عضالت شود.

 1بیماری آرنج تنیسبازان:عبارت است از التهاب و درد قسمت خارجی آرنج .این بیماری عضالت ،تاندونها و
اپیکوندیل (یک برجستگی استخوانی در سطح خارجی آرنج که در آنجا عضالت ساعد به استخوان بازو میچسبند)
آرنج را درگیر میکند.
 2نشانگان مجرای مچ دستی یا سندرم تونل کارپ  :شایعترین نوروپاتی به دام افتادن عصب میباشد که در نتیجه فشردگی

عصب میانی در ناحیه مچ دست ایجاد میشود.

)OCCUPATIONAL OVER USE SYNDROME (OOS

3
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افرادي كه از اين گونه آس��يب ها رنج مي برند نيازمند مرخصي اس��تعالجي مي ش��وند ،كه ممكن
اس��ت باعث كاهش درآمد و نيز افزايش هزينه هاي زندگي روزمره شود .همچنین غرامت كارگران
شاكي براي اين نوع آسيب ها مي تواند هزينه زا باشد.
س��ندرم استفاده مفرط شغلي ،اغلب در دوره هاي طوالني مدت و با گذشت زمان توسعه مي يابند.
ش��رایط اين س��ندرم در اثر وظايف ش��غلي وخیم تر مي ش��ود .اگر چه فعاليت هاي غيرشغلي نيز
مي تواند مرتبط با اين سندرم باشد.
عالئم اوليه سندرم استفاده مفرط شغلی شامل

 ناراحتي عضله درگير سختي وسفتي عضله خستگي احساس گرما و سرما درد كرختي و سوزن -سوزن شدن در عضالت ضعف عضالنيتعدادي از ريسك فاكتورها در وظايف و يا مشاغل كه باعث سندرم مفرط شغلی مي شود شناخته
ش��ده اس��ت .زماني كه اين ريسك فاكتورها با يكديگر تركيب مي شوند ،ريسك آسيب ها به شدت
افزايش مي يابد .این ريسك فاكتورها شامل:
 -1پوسچرهاي نامطلوب تكراري
 -2حركات تكراري
 -3نيروي به كارگرفته شده یا تحميل شده تکراری
 -4به كارگيري نيروي زياد
 -5مواجهه با ارتعاش
 -6شرايط محيطي کار
 -7سازماندهي كار
 1-1-5پوسچرهاي نامطلوب تحميل شده يا تكراري
پوسچرهاي نامطلوب باعث ايجاد ناراحتي در بخشهايي از بدن می شود كه در حین کار و در اثر شرايط
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نامطلوب کاری ایجاد می ش��ود .اين پوس��چرهای نامطلوب باعث ناراحتي و
اس��ترس در ناحية مفصل يا ماهيچه ش��ده که در نهایت منجر به اختالالت
اسکلتی -عضالنی می شود.
در آرايش��گران تعدادي از پوس��چرها مش��اهده مي ش��ود كه در حين كار
ممكن اس��ت باعث ناراحتي در اندام درگیر با کار می شود و در دوره هاي
طوالني مدت ،باعث آسيب در مفصل یا ماهیچه می شوند.
اين پوسچرهای نامطلوب شامل
خم شدن گردن

كار ك��ردن ب��ا گـردن چــرخيده يا خــم ش��ده رو به جلو يا اطراف با زواي��اي بيش از  20درجه،
مي تواند باعث اس��ترين و کش��یدگی در عضالت گردن ش��ود .اين حالت در ش��رايطي كه بصورت
تكراري ايجاد مي شود ،باعث تشديد شدن ناراحتي در ناحية گردن مي شود .در دوره هاي طوالني
مدت ،عضالت در ناحيه گردن و ش��انه مي تواند س��فت و سخت ش��ود و در نتيجه این عامل باعث
دردناكي مزمن عضالت گردن و شانه مي شود.
قرارگيري بازوها باالي شانه

اين پوس��چر در اثر كاركردن با دس��تان يا آرنج های باالي ش��انه ايجاد مي ش��ود .حمل و نقل بار
بصورت تكـــراري و نگه داشتــن دست ها باالي شانه ها بدون هيچ گونه ساپورت ،مي تواند منجر
به استرين در عضالت گردن ،شانه و كمر و بازوها شود.
مچ و انگشتان خم شده

كاركردن با مچ ،دستان و انگشتان كه در هر جهتي بصورت وسيع خم شده اند (شكل ج) مي تواند
مش��كل زا باش��د .بويژه زماني كه در حین کار نیاز به نيروي زياد دس��ت ويا حركات تكراري و یا
ترکیبی از این دو باش��د .براي مثال ،برداش��تن يا گرفتن اشياء (قيچي ،موچين ،فركردن مو) که با
تكراري همراه هستند.
نيروي زياد) و�(حركات
)�ﻟﻒ(

(ج)

)�(

) �(

(

ب))�ﻟﻒ(
) �(

)�ﻟﻒ(

(الف)

شکل الف) در این پوسچر انگشتان و دستان نیروی باالیی را تحمل نمی کنند و انگشتان نسبتا بصورت مستقیم قرار
گرفته است .شکل ب) مچ دستان بسمت طرفین خم شده است .شکل ج) انگشتان با نیروی زیاد خم شده است.
)�(
)�(
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كمر خم شده

بطور مشابه ،كاركردن با كمر خم شده ،يا پيچيده به طرفين با زاوية بيش از  20درجه باعث استرين
زياد در ماهيچه هاي كمر مي ش��ود .خميدگي بيش از حد باعث افزايش فش��ار برروي ديسكها در
ستون فقرات مي شود.
 2-1-5حركات تكراري
حركات تكراري مربوط به يك عملكردي مي شود كه حركات بصورت تكراري و مداوم باحداقل تنوع
يا هيچ گونه تنوعي براي بيش از  2بار در هر دقيقه تکرار می ش��ود .حركات ثابت و يكنواخــت به
معني نگه داش��تن پوس��چر براي بيش از  30ثانيه در هر بار تعريف مي ش��ود .این وضعيت بايستي
بصورت مداوم براي حداقل يك ساعت انجام شود تا به عنوان يك حركت تكراري در نظر گرفته شود.
 3-1-5فشار يا نيروي تكراري
اين ريس��ك فاكتور به فش��ار يا نيروي تكراري ك��ه كارگران جهت انجام ان��واع وظايف خود انجام
مي دهند ،مربوط مي شود .به عنوان مثال بلندكردن اجسام سنگين يا فشردن تجهيزات مثل برس
كش��يدن در حين سش��وار زدن ،فركردن يا گرفتن دستگاه برای حالت دادن مو .يك نوع ديگري از
فشار مربوط به استرين هاي تماسي است كه در حين كار به بخشي از بدن در اثر انجام وظيفه فشار
وارد مي كند .به عنوان مثال ،استفاده از قيچي در حين انجام وظيفه كه منجر به فشار به انگشتان
دست مي شود و در طول روز اين وظيفه بارها تكرار مي شود.
 4-1-5مواجهه با ارتعاش
مواجهه با ارتعاش مي تواند برروي بخش��هايي از بدن اثر بگذارد.به عنوان مثال در هنگام اس��تفاده
از سش��وار ،دس��تها با ارتعاش مواجهه مي شوند .كه به عنوان ارتعاش دست /بازو شناخته مي شود.
در اين نوع از مواجهه ها،ارتعاش به دس��ت /بازو منتقل ش��ده و مي تواند باعث تخريب اختالل در
جريان خون و اكسيژن شود و يا منجر به آسيب در رگها و تاندون هاي دست و نواحي ديگر شود.
 2-5طراحی ارگونومیکی یک سالن ایمن
هدف اصلی در طراحی ارگونومیک سالن و چیدمان تجیهزات آرایشگاه باید بشکلی باشد که عوامل

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

25

ریس��ک مرتبط با س��ندرم استفاده مفرط ،نظیر پوس��چر نامطلوب بدن ،حرکات تکراری و مداوم و
کاربرد نیروی زیاد را حذف کرده یا کاهش دهد.
برخی از راهکارهای عملی پیش��نهادی که میتوانند در دس��تیابی به این هدف شما را کمک کنند
عبارتند از:
طراحی محیط کار

• تهیه میزکار ،میزهای پذیرش ،صندلی مشتریان ،سینک دستشویی (برای فعالیتهایی نظیر کوتاه
کردن مو ،مدل دهی ،شستش��و با شامپو و ثبت نوبت و غیره) با ارتفاع مناسب (راحت) و زیرپایی و
صندلیهای قابل تنظیم برای نشستن.
ه��دف از تغییر ارتفاع صندلیها ،جلوگیری از پوس��چر نامطلوب ب��دن (برای مثال کار کردن بازوها
باالتر از ارتفاع ش��انه یا خم کردن مداوم س��ر به جلو در هنگام کار) است .بهتر است سر مشتریان،
 20سانتی متر باالتر از آرنج آرایشگران باشد( .پایین نگه داشتن آرنج خود در نزدیکی بدن ،خستگی
ماهیچه ای را در شانهها و ناحیه گردن کاهش خواهد داد) .
• محی��ط کار را ط��وری مرتب کنید که کارها ،مواد (ش��امپوها ،تهویه ،رنگه��ا و غیره) ،تجهیزات
(قیچیها ،سش��وارها و غیره) و کنترلها به سادگی در دسترس باشند و نیازی به دراز کردن دست
یا پیچاندن آن نباشد.
• دسترسی و فضای کافی پیرامون صندلی مشتریان ،سینک دستشویی و جای شامپو فراهم کنید
تا کارگران به سادگی بتوانند صندلیها را جابجا کنند.
• اشیاء ،مواد و ابزار پر استفاده و سنگین را بین ارتفاع زانو و شانه قرار دهید.
 3-5ابزارها و تجهیزات
• قیچی ،سشوار ،گیره های مدل دهی و دستکشهایی را خریداری کنید که استفاده از آنها ساده
و ایمن باشد .این تجهیزات باید دارای طراحی ارگونومیک باشند تا از وضعیت نامناسب دست /بازو
و نیروی بیش از حد برای استفاده جلوگیری کنند( .ابزارهای دستی برای فعالیتهای تکراری مثل
سش��وارها ،اتوهای فر کردن وغیره باید دارای اندازه ،ش��کل و وزن مناس��ب باشند ،به سادگی قابل
گرفتن باشند و برای استفاده کردن نیازی به نیروی بیش از حد نداشته باشند).
• از نگه��داری منظ��م قیچیها اطمینان حاصل کنید تا کوتاه کردن مو راحت انجام ش��ود .به طور
مشابه سشوارها ،گیره های مدل دهی و غیره باید به منظور استفاده راحت به طور منظم نگهداری

26

راهنمای بهداشت حرفه اي در شغل آرايشگري بانوان

شوند و خطر برق در آنها بررسی شود (برق گرفتگی در اثر سیمهای فرسوده).
• برای کارگران ،چرخهای دستی آماده کنید تا از حمل ابزارها ،تجهیزات و مواد شیمیایی جلوگیری
ش��ود .این چرخ دستیها باید محکم و دارای چرخهای مناسب باشند که جلو بردن /کشیدن آنها
ساده و ایمن باشد.
 4-5سازماندهی کار و روشهای کاری
تا جایی که امکان دارد برای ایجاد تنوع در فعالیتها (ترکیبی از فعالیتهای تکراری و غیر تکراری)
نوبته��ا را ب��رای همه کارکنان ثبت کنید ،که طبیعتاً عوامل ریس��ک را کاهش میدهد .اگر امکان
تن��وع بخش��ی یا چرخش در کار وجود ندارد زمانهای اس��تراحت متناوب و کوت��اه را ایجاد کنید.
مطمئن شوید که از این زمانهای استراحت استفاده میشود.
به منظور مدیریت زمان برای انجام هر یک وظایف آرایش��گری ،الزم اس��ت ،زمان انجام وظایف را
ب��رای هری��ک از کارکنان تعیین کنید و زمان چرخش یا نوبت کاری را با توجه به مدت زمان انجام
کار و س��ختی کار تعیین کنید .مطمئن ش��ود هر یک از وظایف متناس��ب با قابلیتهای فیزیکی و
روانی کارکنان هستند.
اگر کار نیازمند حرکات دقیق و مناس��ب اس��ت مطمئن شوید که فعالیت کمی باالتر از سطح آرنج
انجام میش��ود و روش��نایی ،کافی اس��ت .اگر کار نیازمند قدرت ماهیچه فراوانی است (برای مثال،
شستش��وی مو ،ماساژ س��ر) مطمئن شوید که فعالیت کمی پایینتر از س��طح آرنج انجام میشود.
مطمئن ش��وید که کارگران ،عوامل ریسک مرتبط با س��ندرم استفاده مفرط را درک میکنند و به
اندازه کافی آموزش دیدهاند ،خصوصاً در زمینه روشهای کاری صحیح.
برای کاهش آسیبهای احتمالی باید چه کار کنید؟
روش جلوگیری از صدمات شغلی سندرم استفاده مفرط مستلزم موارد زیر است:
 .1حذف ریسک در مرحله اول با طراحی ایمن سالن ،بهکارگیری روشهای کاری ،فرایندها ،ابزارها،
تجهیزات و محصوالت ایمن.
 .2انجام شناسایی خطر ،ارزیابی ریسک و حذف یا اجرای کنترل عوامل شناخته شده ایجاد کننده
سندرم .معیارهای کنترل باید پس از مدتی بررسی شوند تا مشخص شود آیا عوامل ریسک جدیدی
اضافه شده است یا خیر؟ (به پیوست  2رجوع شود).
 .3ارائه آموزش و اطالعات رفع عوامل ریس��ک س��ندرم ،روشها و شرایط کاری مناسب و استفاده
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صحیح از ابزارها به کارکنان (به پیوست  2رجوع شود).
 .4انجام حرکات کشش��ی مناس��ب برای اندامهای درگیر با کار مثل گردن ،ش��انه ،مچ دس��ت (به
پیوست  4رجوع شود).

 - 6ارزیابی و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک ،رویکردی منطقی و گام به گام است که در صورت پیگیری میتواندآسیبها ،ناراحتی
و بیماریهای ناش��ی از کار را کاهش بدهد .همیش��ه باید تالش ش��ود تا تم��ام فعالیتهای خطرناک
شناس��ایی و ارزیابی ش��ود و با انجام اقداماتی به حذف یا کنترل خطر پرداخته شود .برای اطمینان از
دستیابی به نتایج مطلوب ،نیاز است یک ارزیابی مجدد از اقدامات انجام شده ،حاصل شود.

نکته :ارزیابی خطر باید با مشارکت کارفرما یا سرپرست آرایشگاه و از طریق مشورت با کارشناس
بهداشت حرفه ای انجام شود.

 1-6چگونه ارزیابی خطر را انجام دهیم؟
ارزیابی میزان خطر ،فرایندي است براي ارزیابی خطرات ناشي از محيط كار كه بر ایمنی و سالمت
کارکنان تأثیرگذار اس��ت .ارزیابی میزان خطر ،بررس��ی مرتب تمامی جنبه های کار محوله اس��ت
بطوریکه عواملي كه میتواند سبب جراحت یا آسیب شود حذف گردند و اگر خطرات حذف نشدند،
به جستجوی اقدامات پیشگیرانه و حفاظتي دیگر پرداخته شود تا بتوان این خطرات را کنترل کرد.
برای اکثر واحد های صنفی ،به ویژه واحدهای تجاری کوچک و متوسط ،بهتر است که ارزیابی خطر
در پنج مرحله صورت می گیرد .این مراحل شامل:
مرحله اول :شناسایی خطرات و افرادی که در معرض خطر قرار دارند.
پیدا کردن عواملی که احتمال دارد در حین کار باعث ایجاد خطر ش��وند و شناس��ایی کارکنانی که
ممکن اس��ت در معرض آن خطرات قرار گیرند (در پیوس��ت  1عوامل مخاطره آمیز لیست شده اند
که می توان از آنها جهت شناسایی عوامل زیان آور در آرایشگاهها استفاده کرد).
مرحله دوم :ارزیابی و اولویت بندی کردن خطرات
پیش بینی خطرات موجود (ش��دت و احتمال خطر ممک��ن) و اولویت بندی کردن آنها به ترتیب
اهمیتش��ان (در پیوس��ت  3با اس��تفاده از یک ماتریکس می توان ارزیابی و اولویت بندی ریسک را
انجام داد).

28

راهنمای بهداشت حرفه اي در شغل آرايشگري بانوان

مرحله سوم :تصمیم گیری درباره اقدامات پیشگیرانه.
شناسایی اقدامات مناسب به منظور رفع و کنترل خطرات.
مرحله چهارم :انجام اقدامات الزم
اج��رای اقدامات پیش��گیرانه و حفاظتی از طریق برنامه ای اولویت بندی ش��ده( .در پیوس��ت  1و
بخش  ،Bبرخی از اقدامات پیشگیرانه لیست شده اند که می توان از آنها استفاده کرد).
مرحله پنجم :نظارت و بررسی
ارزیابی باید بصورت پیوسته انجام شود تا از به روز بودن آن اطمینان حاصل شود.
 2-6مراحل ارزیابی ریسک
فرایند ارزیابی ریس��ک را می توان در  10مرحله اجرا کرد .بهترین معیار کنترل ،معیاری اس��ت که
بیشترین حفاظت و ایمنی را در برابر یک عامل زیان آور فراهمکند و استفاده از آن را عملی سازد.
مراحل  10گانه ارزیابی خطر در آرایشگاه ها

 .1تصمیم بگیرید چه کسی ارزیابی را انجام خواهد داد.
این فرد میتواند مدیر آرایش��گاه و یا فرد آرایشگر باش��د .این فرد به عنوان هماهنگ کننده جهت
ارزیابی خطر با کارکنان مشورت میکند و مسئول یادداشت برداری و گزارش دهی اطالعات است.
الزم به ذکر اس��ت جهت ارزیابی دقیق و علمی الزم اس��ت از یک کارش��ناس بهداش��ت حرفه ای
استفاده شود.
 .2فعالیت ها را به وظایف و زیر وظایف تقسیم بندی کنید.
برای مثال به فعالیتهای انجام ش��ده در آرایش مو نگاه کنید ،یکی از فعالیتها ،شس��تن موهای
مشتری با شامپو است ،فعالیت دیگر ،کوتاه کردن مو و فعالیت سوم ،فرایند رنگ کردن و غیره تمام
فرایندهای کاری را در ارزیابی خود وارد کنید از جمله فعالیتهای پاکسازی و نگهداری.
 .3تمام تجهیزات ،ابزارها ،فرایندها و مواد مورد استفاده یا تولید شده در فعالیت را مشخص کنید.
تمام ابزارها ،ماشین آالت ،فرایندها و مواد مورد استفاده را بررسی کنید .برای مثال ،قیچیها ،لوازم
الکتریکی (سش��وارها) ،مبلمان و غیره .همچنین باید طراحی چیدمان س��الن ،سطوح کف و غیره،
محصوالت مورد اس��تفاده برای پاکس��ازی ،محصوالت مرتبط با مو و تمام مواد مورد استفاده برای
مراقبت از ناخن را در نظر بگیرید .بررسی بیماریهای عفونی را از یاد نبرید.
 .4آیا عوامل مخاطره آمیز خطرناک هستند؟
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بررس��ی خطرناک بودن ابزارها و مواد به ش��ما امکان میدهد تا مشخص کنید که برای ایمن سازی
مح��ل کار چه کارهایی باید انجام ش��ود .برای مثال ،قیچیهای تیز در صورت اس��تفاده نادرس��ت
میتوانند باعث صدمه زدن ش��وند یا قیچیهای ضعیف و کند میتوانند موجب آس��یب و فشارهای
تکراری در انگشتان دست و مچ دست شوند .لوازم الکتریکی باید آزمایش و برچسب گذاری شوند.
کفهای خیس میتوانند موج ُسر خوردن ،عدم تعادل و افتادن شود .برگه های اطالعات ایمنی مواد
شیمیایی ( )MSDSرا بررسی کنید تا متوجه شوید آیا محصوالت مراقبت از مو و سایر محصوالت

ش��یمیایی ،مواد خطرناک هس��تند یا خیر .برخی از تولیدکنندگان MSDS ،را در مورد مواد غیر
خطرناک نیز ارائه میکنند .ابزارها و تجهیزات در س��الن باید دارای راهنمای عملیاتی تولید کننده
باشد که مخاطرات و دستورالعملهای عملیاتی را نشان میدهد.
 .5اطالعات مورد نیاز را جستجو کنید.
در اکث��ر موارد ،اطالعات ایمنی مواد ش��یمیایی ( )MSDSتمام اطالعات م��ورد نیاز جهت ایجاد
ایمنی برای انجام کار با مواد خطرناک را فراهم میکند .باید دستورالعملهای کارخانه سازنده برای
ابزارها و لوازم مورد اس��تفاده در س��الن به کار گرفته ش��ود .همچنین اطالعاتی برای جلوگیری از
ُسر خوردگی ،عدم تعادل و افتادن و حمل دستی و صدمات تکراری کشیدگی وجود دارد .شما باید

این دستورالعملها را اجرا و پیگیری کنید.
 .6خطر را بررسی و ارزیابی کنید.

محیط کار خود را خوب بشناسید و درک کنید و با کارکنان مشورت کنید .شما باید بدانید چند نفر
و هر چند وقت یکبار در معرض خطر قرار میگیرند یا احتمال بروز خطر برای آنها وجود دارد؟
ش��دت ریس��ک چه قدر است؟ آیا مواجهه با این خطر در محدوده قابل قبول است؟ تا به حال هیچ
یک از کارکنان ،عالئم خطر را تجربه کرده است؟
 .7ارزیابی ریسک
آیا ریس��ک ،قابل توجه اس��ت (یعنی احتماالً بر سالمت کارکنان یا مشتریان تأثیر منفی میگذارد)
برای ارزیابی سطح ریسک ،اطالعات مربوط به خطر و اطالعات گردآوری شده از بازرسی را ترکیب
کنید .ارزیابی ریسک باید عوامل متعددی نظیر ماهیت و شدت خطر ،میزان مواجهه (فرد چگونه در
معرض خطر قرار میگیرد و چند وقت یکبار) و معیارهای کنترل موجود را در نظر بگیرد .استفاده
از ماتریکس خطر ،پیوست  ،3شما را در ارزیابی ریسکهای مرتبط با هر فعالیتی کمک خواهد کرد.
 .8درباره روشهای کنترلی تصمیم گیری کنید.
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در اکثر موارد ،کنترل ریس��ک به س��ادگی حصول اطمینان از رعایت اقدامات احتیاطی مورد نظر
در  ،MSDSدس��تورالعملهای تولیدکننده یا اطالعات سایر دستورالعملها در سالن است .مراحل
 5گانه ذیل (که اغلب سلس��له مراتب کنترل نامیده میش��ود) جهت کنترل خطر می تواند روشی
منطقی در حذف و یا کنترل ریس��ک باش��د که از آن میتوانید برای تدوین یک برنامه کنترل خطر
استفاده کنید .این گامها عبارتند از:
 )1جایگزین کردن خطر (برای مثال استفاده کمتر از یک ماده شیمیایی مضر).
 )2جداسازی خطر.
 )3استفاده از کنترلهای مهندسی (نظیر یک تهویه موضعی).
 )4اج��رای روشهای کاری ایمن (برای مثال چرخش ش��غلی برای جلوگیری از صدمات اس��تفاده
بیش از حد).
 )5استفاده از تجهیزات محافظت فردی نظیر دستکش و محافظ چشم.
اگر امکان حذف منطقی یک خطر وجود نداش��ته باش��د ،کارفرمایان میتوانند از فهرس��تی که در
پیوس��ت  1این راهنما قرار داده ش��ده اس��ت برای کاهش مواجهه با ریس��کها استفاده کند .آنچه
باید در نظر گرفت ،تالش در جهت کاهش ریس��ک از طریق اجرای گام به گام این فهرس��ت است.
در برخی از موارد ،ممکن اس��ت اجرای ترکیبی از گامها مثل گام  4 ،3و  5مناس��ب باشد .استفاده
از وس��ایل حفاظت فردی فقط باید به عنوان آخرین راه حل به کار گرفته ش��ود یا در صورتی که
تنها راه عملی برای مدیریت خطر باش��د .حصول اطمینان از مناسب بودن و اثربخش بودن آموزش
کارکنان ،بر عهده کارفرما است.
 .9ارزیابی را ثبت کنید.
کارهایی را که انجام دادهاید ثبت کنید .با استفاده از کاربرگی که در پیوست  2این راهنما قرار دارد
به ثبت ارزیابیهای شما کمک خواهد کرد.
 10ارزیابی را بررسی کنید.
فرایندهای کاری شما باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود .برای مثال خطر مواد شیمیایی در
س��طح قابل قبولی باقی مانده است؟ و آیا آثار نامطلوب ناشی از مواد شیمیایی بر سالمتی کارکنان
بررس��ی شده است؟ مثال دیگر زمانی است که به منظور رفع درد و پوسچرهای نامطلوب ،تغییری
در روش کار یا ایستگاه کاری انجام میشود .برای اطمینان جهت رسیدن به نتیجه مطلوب همیشه
س��طح مواجهه با ریس��ک فاکتورهای (وضعیت؛ نیرو ،تکرار و مدت) شناسایی شده را ارزیابی کنید.
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(گام  8را مشاهده کنید).
از خود بپرسید آیا کارکنان به طور ایمن کار میکنند؟
ش��ما در موارد زیر باید ارزیابی ریس��ک خود و هرگونه معیارهای انتخاب شده برای کنترل ریسک
را بررسی کنید:
 وقتی شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ارزیابی ریسک دیگر معتبر نیست. وقتی تغییر مهمی در ایستگاه کاری (محدوده ای که آرایشگر در حال فعالیت می باشد) آرایشگریا روشهای انجام کار ایجاد میشود که با ارزیابی ریسک مرتبط است.
آن افرادی که در بیش از یک سالن آرایشگاه کار میکنند ،میتوانند ارزیابی ریسک را در یک سالن
انجام بدهند و آن اصول را در س��ایر س��النها به کار ببرند به شرطی که وضعیت سالن و محصوالت
مورد استفاده ،مشابه باشند(.)3
 3-6شرح یک مورد از ارزیابی خطر در یک آرایشگاه
آرایشگری گزارش میدهد
مشکل دستانم از سه ماه پیش آغاز شد .تاولهایی بر روی انگشت اشاره دست چپ من ایجاد شد.
فکر میکردم« :آنها فقط تاول هستند و خوب خواهند شد ».بعد از مدت کوتاهی تاولهایی نیز بر
روی انگش��ت وسط و انگشت حلقه ظاهر گشت ،بنابراین برای شستشوی موها دستکش خریدم اما
پوشیدن آنها بیش از حد مشکل آفرین بود .پوشیدن دستکش عذابآورتر از نشان دادن زخمهای
باز من بود.
من همیش��ه اس��تفاده از جواهرآالت را دوست داشتم ،اما آب از دس��تبندم بر روی زخمهای ایجاد
شده چکه میکرد که االن بر روی ساعدم هستند و بسیار اذیت کننده بود .دستهایم به شدت ورم
کرده بودند به طوری که حلقه طالی مورد عالقهام شکس��ت .با این حال نمیتوانس��تم از جواهرات
و الک ناخن اس��تفاده نکنم ،زیرا اس��تفاده از آنها به من این اطمینان را میداد که همه چیز خوب
اس��ت و من س��الم هستم .من به متخصص پوس��ت مراجعه نکردم و همچنان فکر میکردم که این
زخمها خوب میشوند.
من تنها کس��ی بودم که در س��الن دچار ناراحتی پوستی شده بودم و دس��تهایم را در جیبهای
ش��لوارم پنهان میکردم .تغییرات رفتاری و دس��ت ندادن با دیگران برای من خیلی ناراحت کننده
ت و س��اعدهایم به شدت
بود .پس از دو هفته ،باالخره به متخصص پوس��ت مراجعه کردم.کف دس�� 
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دچار خارش شده بود و در آن نواحی احساس سوزش میکردم .تمام شب دستهایم دچار خارش
می ش��د و ش��رایط بدتر میش��د .تمام مدت با خودم فکر میکردم« :امیدوارم مش��تریان در مورد
این مس��ئله از من سؤالی نکنند!» البته آنها به خصوص مش��تریان دائمی سؤاالتی میپرسیدند و
خوشبختانه آنها همدردی میکردند.
متخصص پوس��ت برنامه های درمانی را آغازکرد .در نهایت پذیرفتم که من بیماری پوس��تی دارم و
باید مراقب باشم.
مدیرم نیز متوجه ش��د که اقدامات پیش��گیرانه میتواند از پیشرفت این نوع از بیماریهای پوستی
جلوگیری کند .ما هم اکنون کارهایی را که در محیط مرطوب انجام میش��ود ،میان همه کارکنان
سالن تقسیم کردهایم .زمانی که کار در محیط مرطوب الزم باشد ،ما از دستکش استفاده میکنیم
و قبل از پوشیدن دستکش ،از کرم محافظت کننده برای جلوگیری از ورم پوست استفاده میکنیم.
برای تمیز کردن پوس��ت از کنس��تانتره ش��امپو اس��تفاده نمیکنیم بلکه از محلول تمیز کننده با
 PHمناس��ب پوس��ت مصرف می کنیم .همچنین محل ثابتی را برای شستن دستهایمان در نظر
گرفتهای��م که اینگونه محصوالت در آن جا قرار داده ش��دهاند .ما از دس��تکشهای کاغذی یکبار
مصرف برای خشک کردن دستهایمان استفاده میکنیم.
برای تمیز و ضدعفونی کردن از دستکشهای خانگی ساق بلند استفاده میکنیم .برای انجام تمامی
کارهایی که باید با مواد ش��یمیایی انجام دهیم از دستکشهای یک بار مصرف بدون التکس ،که از
وینیل و نیتریل ساخته شده باشند ،استفاده میکنیم.
در نتیجه انجام کلیه این اقدامات ،وضعیت پوس��ت من خوب و تثبیت شده است .مشکالت پوستی
نه چندان جدی همکارانم نیز تا حد زیادی کاهش یافته است (.)1
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لیست
در���ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
شغلی��
��� ﺷﻐﻠﻲ
ﻋﻮ�ﻣﻞ �
چکﭼﻚ
ﺑﺨﺶ A

�ﻳﺎ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�� ﺧﻄﺮ� �ﺟﻮ� �����

1

ﺑﺎ� ﻛﺎ�� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻃﺮ�ﺣﻲ ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�
ﺳﺆ�ﻻ�

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

�ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ � ﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮ� �ﺳﺖ� )ﺑﺎﻋﺚ �ﻳﺠﺎ� ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎ�
1 .1
ﻛﺎ�� ﺧﻮ� ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� �ﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ� ﺗﻮﺳﻂ ���ﻳﺸﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ�( �
2 .1

�ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻤﻜﻲ )ﻛﺎﻓﻲ( ﺑﺮ�� ���ﻳﺸﮕﺮ�� �� ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ� -ﻣﺜﻼ� �ﻃﺮ�� ﺳﻴﻨﻚ ��ﺷﻮﻳﻲ � ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮ� -ﺳﺒﺐ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺗﺎ ﭘﻮﺳﭽﺮ

3 .1
ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻣﻄﻠﻮ� � ��ﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ�
4 .1

�ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﺨﺼﻮ� ﺟﻬﺖ ���ﻳﺶ ﻣﻮ ﻛﻮ�ﻛﺎ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� � ���ﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ �ﺳﺖ � �ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻲ��ﻧﻨﺪ ﻛﻪ

5 .1
ﭼﻄﻮ� ﺻﻨﺪﻟﻲ �� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮ�� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮﻧﺪ�
�ﻳﺎ ﻗﻴﭽﻲﻫﺎ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻣﻌﻴﺎ�ﻫﺎ� ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ��ﻧﺪ )�ﻳﺎ ��ﻫﺎ ﺣﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎ�
6 .1
�ﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ �� ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ��ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ � ﺗﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ�(.
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻛﻔﺶﻫﺎ� ﻛﻒ ﺗﺨﺖ )ﺑﺪ�� ﭘﺎﺷﻨﻪ( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ� )ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ �ﻳﺠﺎ�
7 .1
ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�(
�ﻳﺎ ﺗﻨﻮ� ﻛﺎ�� �ﺟﻮ� ���� ﺗﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﺘﻔﺎ�ﺗﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﻗﺮ��
8 .1
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ�
�ﻳﺎ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� ���� )ﺑﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ� 5
9 .1
�ﻗﻴﻘﻪ � ﻫﺮ �� ﺳﺎﻋﺖ � 10ﻗﻴﻘﻪ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ(�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻫﻮ� )�ﻣﺎ� ﺧﺸﻜﻲ� ﻫﻮ�� ﺗﺎ��( ﻳﺎ ﺑﻮ �� ﺳﺎﻟﻦ �ﺑﺮ�� ﻧﺎ�ﺿﺎﻳﺘﻲ
10 .1
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
11 .1

�ﻳﺎ ﻧﻮ� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� �ﻳﻤﻦ � ﻣﻔﻴﺪ �ﺟﻮ� �����

2

ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

























�ﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ �� ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ��ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ � ﺗﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ�(.
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻛﻔﺶﻫﺎ� ﻛﻒ ﺗﺨﺖ )ﺑﺪ�� ﭘﺎﺷﻨﻪ( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ� )ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ �ﻳﺠﺎ�
7 .1
ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�(
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آرايشگري
شغل
حرفه اي
بهداشت
راهنمای
بانوانﻗﺮ��
ﻛﺎ� ﻛﺮ��
ﻣﺘﻔﺎ�ﺗﻲ ﺑﺮ��
در ﻫﺎ�
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ��
�ﺟﻮ� ���� ﺗﺎ
�ﻳﺎ ﺗﻨﻮ� ﻛﺎ��
8 .1
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ�
�ﻳﺎ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� ���� )ﺑﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ� 5
9 .1
�ﻗﻴﻘﻪ � ﻫﺮ �� ﺳﺎﻋﺖ � 10ﻗﻴﻘﻪ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ(�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻫﻮ� )�ﻣﺎ� ﺧﺸﻜﻲ� ﻫﻮ�� ﺗﺎ��( ﻳﺎ ﺑﻮ �� ﺳﺎﻟﻦ �ﺑﺮ�� ﻧﺎ�ﺿﺎﻳﺘﻲ
10 .1
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
11 .1

�ﻳﺎ ﻧﻮ� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� �ﻳﻤﻦ � ﻣﻔﻴﺪ �ﺟﻮ� �����

2

ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳﺆ�ﻻ�







ﺑﻠﻪ







ﺧﻴﺮ

�ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺧﻄﺮ�� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺖ � ﻫﻤﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
1 .2
�� ��ﻫﺎ �ﻃﻼ� ���ﻧﺪ�
2 .2

�ﻳﺎ ﻫﻮ�� ﺗﺎ�� ﺑﻪ ﻗﺪ� ﻛﺎﻓﻲ �ﺟﻮ� ����� � ﺳﺎﻟﻦ �� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

3 .2

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ �� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ�

4 .2

�ﻳﺎ ﻣﻮ�� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮ�� ��ﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ�ﻧﺪ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻌﺮ� ﭘﻮ��� ﻣﺜﻼ� ﭘﻮ�� ﺣﺎﺻﻞ �� ﻣﺤﺼﻮﻻ� �ﻛﻠﺮ� ﻛﺮ�� ﻣﻮﻫﺎ� ﻗﺮ��

5 .2
���ﻧﺪ�
6 .2

�ﻳﺎ �� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﺎ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮ��

7 .2

�ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺧﺼﻮ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﻣﻮ�� ﻻ�� ���� ﻣﻲﺷﻮ��
�ﻳﺎ �� �ﺳﺎﻳﻞ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ� � ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻌﻤﺎ� ﻣﺤﺼﻮﻻ�

8 .2
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﮔﺮ���
�ﻳﺎ ﻓﻀﺎ� �ﺧﺘﺼﺎ� ���� ﺷﺪ� ﺑﺮ�� �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�� ﻋﺎ�� �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
9 .2
�ﺳﺖ�
3

ﺧﻄﺮ�� ﻧﺎ��ﺣﺘﻲﻫﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﺳﺆ�ﻻ�

1 .3

�ﻳﺎ ﻟﻮ��� ���ﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ�� ﻧﺎ��ﺣﺘﻲﻫﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ �� ﺑﺎ�� �� ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�

2 .3
�ﻣﻮ�� ���� ﺷﻮ��
�ﻳﺎ ﻛﺎ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺴﺎ�� ﺑﻴﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﻛﺎ�
3 .3
�� �ﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ  2ﺳﺎﻋﺖ �� ��� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ�
4 .3





















�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� �ﻧﮕﺸﺘﺮ � �ﺳﺘﺒﻨﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻣﻮﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﺑﺨﺼﻮ� �ﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻮ �ﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ��

5 .3
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ� �� �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
6 .3

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺘﻜﺶ � ﻛﺮ�ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ�

4

ﺧﻄﺮ ﺑﺮ� ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ� �ﻓﺘﺎ�� � ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ















�ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ �� ﺑﺎ�� �� ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
2 .3
�ﻣﻮ�� ���� ﺷﻮ��
3 .3

محیطﻛﺎ�و کار
سالمت
تخصصی
رهنمودهای
دستورالعمل
ﻣﺪ� �ﻣﺎ�
مرکزﺷﻮ� ﺗﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
ﻣﺮﻃﻮ� وﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺴﺎ��
الزامات ��،ﻣﺤﻴﻂ
�ﻳﺎ ﻛﺎ�
�� �ﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ  2ﺳﺎﻋﺖ �� ��� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ�

4 .3

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� �ﻧﮕﺸﺘﺮ � �ﺳﺘﺒﻨﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻣﻮﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﺑﺨﺼﻮ� �ﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻮ �ﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ��

5 .3
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ� �� �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
6 .3

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺘﻜﺶ � ﻛﺮ�ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ�

4

ﺧﻄﺮ ﺑﺮ� ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ� �ﻓﺘﺎ�� � ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
ﺳﺆ�ﻻ�

1 .4

�ﻳﺎ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ �� ﺳﺎﻋﺎ� ﻛﺎ��� ﻟﻐﺰﻧﺪ�� ﭘﺮ �� ﻣﻮ� ﺧﻴﺲ ﻳﺎ ��ﻏﻨﻲ �ﺳﺖ�

2 .4

�ﻳﺎ ��ﻫﺮ�ﻫﺎ ���ﺳﺘﻪ � ﭘﺎﻛﻴﺰ� ﻫﺴﺘﻨﺪ�

3 .4

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� �ﻣﭙﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�

4 .4

�ﻳﺎ ﻗﻴﭽﻲﻫﺎ � ﺗﻴﻎﻫﺎ �ﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ�
�ﻳﺎ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ )ﺳﺸﻮ�� � ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﺻﻼ�( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﺎ�

5 .4

�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲﺷﻮ�� ﺑﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ �ﻳﻦﮔﻮﻧﻪ �ﺳﺎﻳﻞ �� ﻣﺠﺎ��� ﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ ﻗﺮ��
ﻧﺪ��ﻧﺪ�

6 .4

�ﻳﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ � ﺳﻴﻢﻫﺎ� ﺑﺮ� ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ � ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ��ﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ�

7 .4

�ﻳﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ �� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻳﻌﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﮔﺮ�ﻧﺪ�

5

ﻣﺴﺎﺋﻞ ���ﻧﻲ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎ�
ﺳﺆ�ﻻ�

1 .5

�ﻳﺎ �ﻏﻠﺐ ��ﻗﺎ� ﻓﺸﺎ� �ﻣﺎﻧﻲ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��ﺑﺎ�� ﻣﺸﻜﻼ� ﻛﺎ�� ﻣﺜﻼ� ﻓﺸﺎ� �ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎ��� ﻳﺎ

2 .5
ﻣﺪﻳﺮ�� ﺧﻮ� ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ�
�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎ�� ﺧﻮ� �� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ ﭼﻪ �ﻇﻴﻔﻪ
3 .5
�� �� �� ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ�ﻫﻨﺪ � ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�
4 .5

�ﻳﺎ ���ﻳﺸﮕﺮ�� �� ﺳﻮ� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ� ﻫﻤﻜﺎ��� � ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﻣﻮ�� ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮ�� ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ�

5 .5

�ﻳﺎ �ﻣﻜﺎ� ﮔﺬ��ﻧﺪ� ���� ﺣﺮﻓﻪ �� ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻛﺎ� ﺑﻪ ﺣﺪ �ﻳﺎ�� ﺗﺨﺼﺼﻲ �ﺳﺖ � �ﻳﻦ �ﻣﺮ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻳﻜﻨﻮ�ﺧﺖ � ﺧﺴﺘﻪﻛﻨﻨﺪ�

6 .5
�ﺳﺖ�
7 .5

�ﻳﺎ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� �����

8 .5

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ� ﭘﺮﺧﻄﺮ �ﻣﻮ�� ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ�







ﺑﻠﻪ








ﺑﻠﻪ
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ﺧﻴﺮ








ﺧﻴﺮ










�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎ�� ﺧﻮ� �� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ ﭼﻪ �ﻇﻴﻔﻪ
3 .5
�� �� �� ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ�ﻫﻨﺪ � ﭼﻪ �ﻣﺎﻧﻲ �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ�

36

راهنمای بهداشت حرفه اي در شغل آرايشگري بانوان

4 .5

�ﻳﺎ ���ﻳﺸﮕﺮ�� �� ﺳﻮ� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ� ﻫﻤﻜﺎ��� � ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﻣﻮ�� ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮ�� ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ�

5 .5

�ﻳﺎ �ﻣﻜﺎ� ﮔﺬ��ﻧﺪ� ���� ﺣﺮﻓﻪ �� ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻛﺎ� ﺑﻪ ﺣﺪ �ﻳﺎ�� ﺗﺨﺼﺼﻲ �ﺳﺖ � �ﻳﻦ �ﻣﺮ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻳﻜﻨﻮ�ﺧﺖ � ﺧﺴﺘﻪﻛﻨﻨﺪ�

6 .5
�ﺳﺖ�
7 .5

�ﻳﺎ �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �ﺟﻮ� �����

8 .5

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ� ﭘﺮﺧﻄﺮ �ﻣﻮ�� ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ�

9 .59. 5

�ﺑﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��ﺑﺎ�� ﻣﺸﻜﻼ� ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮ� ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﻋﻮ�ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺎ�ﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮ �� �ﻓﺮ�� ﺳﺎﻟﻦ( ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ�

6

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺆ�ﻻ�









ﺑﻠﻪ









ﺧﻴﺮ

�ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻄﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�� �� �� ﺑﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎ��
1 .6
ﻣﺮﺗﺒﻂ ��ﻧﺴﺖ�
�ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ �� ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ �����ﻧﺲ ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ ��
2 .6
ﺑﺪ�ﻧﺪ�
�ﻳﺎ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ� �ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺻﻮ��
3 .6
ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ �ﻓﺘﺎ�ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻮ��� �ﻳﺮ  18ﺳﺎ�� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ ﻧﻈﺎ�� ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ�

4 .6

�ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻮ��� �ﻳﺮ  18ﺳﺎ�� ﺑﺮ�� ﺧﻄﺮ�� ﺷﻐﻠﻲ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �ﻣﻮ��
5 .6
�ﻳﺪ��ﻧﺪ�
�ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻛﻪ �ﻧﺎ� ﺑﺎ���� ﺑﺎ ��ﻫﺎ ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ��
6 .6

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ� ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎ� ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� � �ﻳﺴﺘﺎ�� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ﻃﻮﻻﻧﻲ� ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺎ� ﻣﻲﺷﻮ��

7 .6

�ﻳﺎ �ﻧﺎ� ﺷﻴﺮ�� �� �ﻣﻜﺎﻧﺎ� � ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ�� ﺷﻴﺮ�ﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� ﻫﺴﺘﻨﺪ�

















اقدامات و اصالحات پیش��نهادی در بخش  Bنمونههایی از اقدامات پیش��گیرانه ای هستند که برای
جلوگیری از خطرات و کاهش آنها میتوان اتخاذ کرد .اقدامات پیشگیرانه منطبق بر سؤاالت ارائه
شده در بخش  Aهستند.

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� � �ﺻﻼﺣﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� �� ﺑﺨﺶ  Bﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �� ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺧﻄﺮ�� � ﻛﺎﻫﺶ
��ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮ�� �ﺗﺨﺎ� ﻛﺮ�� .ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺆ�ﻻ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� ﺑﺨﺶ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ B

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ

ﺳﺆ�ﻻ�

 .1ﺑﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻃﺮ�ﺣﻲ ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﻨﻲ:

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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�ﻗﺪ�ﻣﺎ� � �ﺻﻼﺣﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� �� ﺑﺨﺶ  Bﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �� ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺧﻄﺮ�� � ﻛﺎﻫﺶ
��ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮ�� �ﺗﺨﺎ� ﻛﺮ�� .ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺆ�ﻻ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� ﺑﺨﺶ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ B

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ

ﺳﺆ�ﻻ�

 .1ﺑﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻃﺮ�ﺣﻲ ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﻨﻲ:
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﺒﻠﻤﺎ� � ﺗﺠﻬﻴﺰ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ� ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ �ﺿﻌﻴﺖﻫﺎ�
ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ� ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ �ﺳﺖ.
1 .1
�ﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ��ﺗﻔﺎ� ﺑﺮ�� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ

-

� ﺑﺘﻮ�� �� �� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ﺑﻪ �ﻃﺮ�� ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﻣﺸﺘﺮ�� ��ﺗﻔﺎ� ﻛﺎ�� ﭘﻮﺳﭽﺮ
���ﻳﺸﮕﺮ �� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ�ﻳﻦ ﻣﻬﻢ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
1. 1

���ﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮ�ﻧﻨﺪ �� ��ﺗﻔﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ �� ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮ�� ﻛﺎ� ﻛﻨﻨﺪ .ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ �
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ� ����� ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻄﺢ �� ��� �ﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�� ﺑﺮ ��� �� �ﻳﺴﺘﺎ�.
-

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ�� ﻋﻤﻴﻖ � ﻃﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ� � ��ﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﺮ�� ﭘﺎﻫﺎ � ��ﻧﻮﻫﺎ �� �ﻳﺮ ��ﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ���ﻳﺸﮕﺮ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﺘﺮ� ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ
�ﻓﻮ�ﺻﻞ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �� ﺑﻪ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ � �� ﺧﻢ ﺷﺪ� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﻛﻨﺪ.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮ� ��� �ﻳﮋ� ﺑﺮ�� ���ﻳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�ﻧﺪ �� �� �� �ﻃﺮ�� ﻣﺸﺘﺮ� ﺣﺮﻛﺖ �ﻫﺪ� .ﻳﻦ ﻛﺎ�
2 .1
ﻣﺪ� �ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� �ﻳﺴﺘﺎ�� � ﺧﻢ ﺷﺪ� ﻛﻤﺮ �� ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ�ﻫﺪ.
ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎﻓﻲ �� ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ � �� ﺻﻨﺪﻟﻲ
3 .1
ﻛﻤﻜﻲ ���ﻳﺸﮕﺮ ﺑﺘﻮ�� �� �ﻃﺮ�� ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺮ�.
�� ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ��ﺗﻔﺎ� ﺑﺮ�� ﻧﻮﺟﻮ�ﻧﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺧﻢ ﺷﺪ� ﮔﺮ�� �
4 .1
ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ �ﺟﺘﻨﺎ� ﮔﺮ��.
�� ﻗﻴﭽﻲﻫﺎ� ﺗﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎ� ﺑﺮ�� �ﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﻛﺎﻫﺶ � ﺑﻬﺒﻮ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�ﻫﺎ� ﻻ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
5 .1
ﺷﻮ� .
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﻔﺶﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﺑﺪ�� ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﺎ �ﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ� ﺑﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ � �� ﻛﻤﺮ��� � �ﻓﺰ�ﻳﺶ
6 .1
�ﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ �� ﺑﺮ�� ���ﻳﺸﮕﺮ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﻨﺪ� .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻛﻠﻴﻪ
7 .1

ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ�� ﻣﺜﺎ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮ� ﻧﺼﺐ ﺷﻮ� .ﻫﻮ�� ﺧﺸﻚ � ﺑﻮﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﻴﻦ ﺑﺮ�ﻧﺪ � ﺑﺎﻳﺪ
3

ﻫﻮ�� ﺗﺎ�� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ �� ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪ�ﻗﻞ  100m /hﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ(.
ﻣﻘﺪ�� ﻧﻮ� ﺑﺎﻳﺪ �ﻳﻦ �ﻣﻜﺎ� �� ﺑﺮ�� ���ﻳﺸﮕﺮ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ���� ﺗﺎ ﻛﺎ�ﺷﺎ� �� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ �ﻧﺠﺎ� �ﻫﻨﺪ�� .ﺷﻨﺎﻳﻲ
��� ��ﺟﺢ �ﺳﺖ� .ﮔﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ��� ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺣﺪ�� ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ� ����� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ
8 .1

�� ﻻﻣﭗﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ  500ﻟﻮﻛﺲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�� .ﻳﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮ�� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮ�ﻧﺪ ﻛﻪ �� �ﻧﻌﻜﺎ�
ﻧﻮ� �� �ﻳﻴﻨﻪﻫﺎ � ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮ� ﺷﺨﺺ �ﺟﺘﻨﺎ� ﺷﻮ�.
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ:
�ﻳﺠﺎ� ﭼﺮﺧﺶ ﻛﺎ�� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺑﺮﻗﺮ��� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ�

9 .1
�ﻣﻜﺎ�ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ )�ﻳﺠﺎ� ﺗﻨﻮ� ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ( .
10 .1

ﺑﺮﺧﻮ����� �� �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�� ﺣﺠﻢ ﻛﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ �� ﻛﺎﻫﺶ ���.
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﺮ��:
ﺗﺮﺑﻴﺖ � �ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻬﺖ ﺑﻪﻛﺎ�ﮔﻴﺮ� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ��� ﺑﺮ�� ﻣﺜﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺎﻳﻞ
ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﺮ�� ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮ�� �ﺿﻌﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� )ﺗﻨﻈﻴﻢ ��ﺗﻔﺎ� ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ�(� ﺑﻬﺒﻮ�

11 .1
�ﺿﻌﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ�ﺷﺎ� �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻦ ��ﻧﺞ(� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ

ﻫﻮ�� ﺗﺎ�� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ �� ﺟﺮﻳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪ�ﻗﻞ  100m /hﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ(.
ﻣﻘﺪ�� ﻧﻮ� ﺑﺎﻳﺪ �ﻳﻦ �ﻣﻜﺎ� �� ﺑﺮ�� ���ﻳﺸﮕﺮ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ���� ﺗﺎ ﻛﺎ�ﺷﺎ� �� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ �ﻧﺠﺎ� �ﻫﻨﺪ�� .ﺷﻨﺎﻳﻲ
��� ��ﺟﺢ �ﺳﺖ� .ﮔﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ��� ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺣﺪ�� ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ� ����� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ
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8 .1

آرايشگري
حرفهﻟ اي
بهداشت
راهنمای
بانوانﻃﻮ�� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮ�ﻧﺪ ﻛﻪ �� �ﻧﻌﻜﺎ�
ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
شغلﺷﻮ�� .ﻳﻦ
ﻮﻛﺲدر�ﺳﺘﻔﺎ��
��ﺷﻨﺎﻳﻲ 500
ﺷﺪ�
�� ﻻﻣﭗﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﻧﻮ� �� �ﻳﻴﻨﻪﻫﺎ � ﻛﺎ� ﻛﺮ�� �� ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮ� ﺷﺨﺺ �ﺟﺘﻨﺎ� ﺷﻮ�.
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ:
�ﻳﺠﺎ� ﭼﺮﺧﺶ ﻛﺎ�� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺑﺮﻗﺮ��� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ�

9 .1
�ﻣﻜﺎ�ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ )�ﻳﺠﺎ� ﺗﻨﻮ� ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ( .
10 .1

ﺑﺮﺧﻮ����� �� �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ�� ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�� ﺣﺠﻢ ﻛﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ �� ﻛﺎﻫﺶ ���.
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﺮ��:
ﺗﺮﺑﻴﺖ � �ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻬﺖ ﺑﻪﻛﺎ�ﮔﻴﺮ� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ��� ﺑﺮ�� ﻣﺜﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺎﻳﻞ
ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﺮ�� ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮ�� �ﺿﻌﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� )ﺗﻨﻈﻴﻢ ��ﺗﻔﺎ� ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ�(� ﺑﻬﺒﻮ�

11 .1
�ﺿﻌﻴﺖﻫﺎ� ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ�ﺷﺎ� �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻛﺮ�� )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻦ ��ﻧﺞ(� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ
ﻛﺎﻓﻲ � ﻏﻴﺮ�.
 .2ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﻨﻲ:
�ﺧﺘﺼﺎ� �ﺗﺎﻗﻲ ﻣﺠﺰ� ﺑﺮ�� ﻣﺨﻠﻮ� ﻛﺮ�� ﻣﻮ�� � �ﻃﻤﻴﻨﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮ�� �� �ﻳﻨﻜﻪ �ﺗﺎ� ����� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ �ﺳﺖ.
1 .2

�ﻃﻤﻴﻨﺎ� �� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ� �� �ﺗﺎ� ﻛﺎ� ﺣﺪ�ﻗﻞ  100m3/hﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

2 .2

ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮ�.

3 .2

��ﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮ�� ﻣﻮ�� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.

4 .2

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﺑﺪ�� �ﻳﺠﺎ� ﮔﺮ� � ﻏﺒﺎ� �� ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﺑﺴﺘﻪ.

5 .2

�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ:
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�.

6 .2

ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ� �� ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﺎ�.

7 .2

ﭘﻴﺮ�� �� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﺎ�.

8 .2

ﺧﺮﻳﺪ��� �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﻠﻮ� ﻛﻨﻨﺪ�� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ�
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻓﺮ��:

9 .2

�ﻧﺘﺨﺎ� � ﺧﺮﻳﺪ��� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻧﻈﻴﺮ �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ﺑﺎ� ﻣﺼﺮ�.
��ﺷﺘﻦ ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﺧﻮ�� �� ﺟﻤﻠﻪ:
o
o

10 .2
o
o

ﺷﺴﺘﻦ �ﺳﺖﻫﺎ

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ�

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ � ﻛﻼ�ﻫﺎ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮ�

ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻛﺎﻣﻞ � ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ �ﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﺷﺎﻧﻪ� ﻗﻴﭽﻲ ﭘﺲ �� �ﺳﺘﻔﺎ��.
 .3ﺧﻄﺮ�� ﻧﺎ��ﺣﺘﻲﻫﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ

1 .3

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻮ�� ���ﻳﺸﻲ ﻛﻢ ﺧﻄﺮ� ��ﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮ�� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ.

2 .3

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﭘﺎ� ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺎ  Phﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮ�� ﭘﻮﺳﺖ
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ:

3 .3

ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎ�

4 .3

ﺗﻬﻴﻪ � ���ﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺴﺎ�� ﻣﻴﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﺟﺘﻨﺎ� �� ﻛﺎ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ�

5 .3
ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  2ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ.
6 .3 � 7 .3

�ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻮ�� ﺧﻄﺮ�� ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻮﺳﺖ� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ.

8 .3

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺟﻮ�ﻫﺮ�ﺗﻲ ﻣﺜﻞ �ﻧﮕﺸﺘﺮ ﻳﺎ �ﺳﺘﺒﻨﺪ.

9 .3

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﺮﺗﺐ �� ﻛﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ � ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ �� ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� � ﺧﺎﻧﻪ.

10 .3

ﺧﺮﻳﺪ��� �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻣﻮﻫﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ��.
 .4ﺧﻄﺮ ﺑﺮ� ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ� �ﻓﺘﺎ�� � ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ

1 .3

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻮ�� ���ﻳﺸﻲ ﻛﻢ ﺧﻄﺮ� ��ﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮ�� ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ.

2 .3

�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﭘﺎ� ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺎ  Phﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮ�� ﭘﻮﺳﺖ
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ:

3 .3
4 .3

محیط و کار
سالمت
مرکز
الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای
ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
تخصصیﻣﻮ��
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ��
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ﺗﻬﻴﻪ � ���ﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺴﺎ�� ﻣﻴﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﺟﺘﻨﺎ� �� ﻛﺎ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ�

5 .3
ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  2ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ.
6 .3 � 7 .3

�ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﻣﻮ�� ﺧﻄﺮ�� ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻮﺳﺖ� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ.

8 .3

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺟﻮ�ﻫﺮ�ﺗﻲ ﻣﺜﻞ �ﻧﮕﺸﺘﺮ ﻳﺎ �ﺳﺘﺒﻨﺪ.

9 .3

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﺮﺗﺐ �� ﻛﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ � ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ �� ﭘﻮﺳﺖ �� ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� � ﺧﺎﻧﻪ.

10 .3

ﺧﺮﻳﺪ��� �ﺳﺘﻜﺶﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻣﻮﻫﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ��.
 .4ﺧﻄﺮ ﺑﺮ� ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ� �ﻓﺘﺎ�� � ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
ﺗﻤﻴﺰ � ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� ﺑﺎ ��ﻫﻜﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮ�� �� ﺣﻮ��� �ﺟﺘﻨﺎ� ���ﻳﺪ:
ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮ� ﻛﻒ ﻋﺎ�� �� ﻣﻮ� ﻧﺎﺧﻦ � ﻏﻴﺮ� �ﺳﺖ.

2 .4 � 1 .4
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮ�� ﻓﻮ�� ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ��ﻏﻦ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � �� �ﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ� ﺑﺮ ��� ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ.
�ﻧﺘﻘﺎ� ﺑﺪ�� �ﻗﻔﻪ �ﺷﻐﺎ�ﻫﺎ )ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ � ﻏﻴﺮ�( �� ��ﻫﺮ�ﻫﺎ.
3 .4

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﻔﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪ� ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ �� ﺳﻘﻮ� � ﻳﺎ ﻟﻴﺰ ﺧﻮ��� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.

4 .4

ﻧﮕﻬﺪ��� �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺗﻴﺰ �� ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ.
�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎ�ﻧﺪ� .ﺑﺮ�� ﻣﺜﺎ� ﺳﺸﻮ��ﻫﺎ �� ﻧﺒﺎﻳﺪ

5 .4
ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻚ ﻫﺎ� ��ﺷﻮﻳﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺮ�.
6 .4

�ﻣﻮ�� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ.

7 .4

ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ �ﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ � �� ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺗﻌﻤﻴﺮ ��ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ.

8 .4

ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ.
 .5ﻣﺴﺎﺋﻞ ���ﻧﻲ �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ � ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� ﺑﺮ�� �ﻗﺖﻫﺎ� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ�� .ﻳﻦ ﻛﺎ� ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ�� ﻣﺸﺘﺮ�

1 .5
ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﻨﻈﻢ �� ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�� �� ﻣﻮ�� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎ�� ﻳﺎ ﺧﻄﺮ�� ﺷﻐﻠﻲ � ���ﺣﻞﻫﺎ�
2 .5
�ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺚ � ﺗﺒﺎ�� ﻧﻈﺮ ﻛﺮ�.
�ﮔﺎ� ﻛﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰ�� ﻛﺎ�ﺷﺎ� ﻣﻮ�� ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮ�� ﻣﻲﮔﻴﺮ�� ﻫﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ��ﻫﺎ � ﻫﻢ �ﻓﺰ�ﻳﺶ
3 .5
�ﺳﺘﻤﺰ� ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ � ﮔﻔﺘﮕﻮ ��ﺑﺎ�� ﻧﻴﺎ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﻣﻮ�� ﻓﺮ�� � ﻛﻤﻚ ﻛﺮ�� ﺑﻪ ��ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ����� ﻛﺮ�� �ﻳﻦ ﻧﻴﺎ�ﻫﺎ
4 .5
ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ.
ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎ� ﺑﻪ ﻧﺤﻮ� ﻛﻪ ﺗﻨﻮ� ﻛﺎ�� ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ �ﺟﻮ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ � ﻋﻼﻳﻖ ﻓﺮ�� ﺗﺄﻣﻴﻦ
5 .5
ﮔﺮ��.
ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ� ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻣﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ � �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ �ﺗﺎﻗﻲ ﻣﺠﺰ�
6 .5
ﺑﺮ�� ﮔﺬ��ﻧﺪ� �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ.
7 .5

�ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺑﺮﺧﻮ�� ﺑﺎ �ﻓﺘﺎ�ﻫﺎ� ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ�ﻳﺎﻧﻪ � ﺧﺸﻮﻧﺖ �ﻣﻴﺰ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� .

8 .5

�ﺳﺘﺨﺪ�� ﻓﺮ�� ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ� ﻛﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﺘﻮ�ﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼ� ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮ� �� ﺑﺎ �� �� ﻣﻴﺎ� ﺑﮕﺬ��ﻧﺪ.
 .6ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

1 .6

�ﻧﺠﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ�� ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ � �ﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺣﻴﻦ ﻛﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.

2 .6

�ﺗﺨﺎ� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺿﺮ��� ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ� �ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�.
ﺷﺮ� ﻣﻜﺘﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻫﺎ� �����ﻧﺴﻲ � ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ � ﺣﺼﻮ� �ﻃﻤﻴﻨﺎ� �� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎ� �ﻓﺮ�� �ﺧﻴﻞ �� ﻣﻮ��

3 .6
�ﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎ� �ﮔﺎﻫﻲ ���ﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎ� ﺑﻪ ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮ�� ﻫﺎ� ﺧﺎ� �� ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻮ��� �ﻧﺎ� ﺑﺎ���� � �ﻧﺎ� ﺷﻴﺮ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
�5 .6 � 4 .6
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ � �ﻣﻮ�� � �ﺳﺘﻮ��� ﻣﻔﻴﺪ �� ﺧﺼﻮ� ﺧﻄﺮ�� ﺳﻼﻣﺘﻲ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �� �ﻫﻤﻴﺖ
6 .6
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﻦ ﮔﺮ�� ﻫﺎ� ﺧﺎ� ﺑﺮﺧﻮ���� ﻫﺴﺘﻨﺪ.

6 .5
ﺑﺮ�� ﮔﺬ��ﻧﺪ� �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ.
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7 .5

�ﻣﻮ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺑﺮﺧﻮ�� ﺑﺎ �ﻓﺘﺎ�ﻫﺎ� ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ�ﻳﺎﻧﻪ � ﺧﺸﻮﻧﺖ �ﻣﻴﺰ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� .

8 .5

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮ� �� ﺑﺎ �� �� ﻣﻴﺎ� ﺑﮕﺬ��ﻧﺪ.
ﺑﺘﻮ�ﻧﻨﺪ
ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
حرفه ﻛﻪ
�ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ�
راهنمایﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
�ﺳﺘﺨﺪ�� ﻓﺮ��
ﻣﺸﻜﻼ� بانوان
آرايشگري
شغل
اي در
بهداشت
 .6ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

1 .6

�ﻧﺠﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲﻫﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ�� ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ � �ﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� �� ﺣﻴﻦ ﻛﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.

2 .6

�ﺗﺨﺎ� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺿﺮ��� ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ� �ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�.
ﺷﺮ� ﻣﻜﺘﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎ�ﻫﺎ� �����ﻧﺴﻲ � ﻛﻤﻚﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ � ﺣﺼﻮ� �ﻃﻤﻴﻨﺎ� �� �ﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎ� �ﻓﺮ�� �ﺧﻴﻞ �� ﻣﻮ��

3 .6
�ﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎ� �ﮔﺎﻫﻲ ���ﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎ� ﺑﻪ ﺧﻄﺮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮ�� ﻫﺎ� ﺧﺎ� �� ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺟﻮ��� �ﻧﺎ� ﺑﺎ���� � �ﻧﺎ� ﺷﻴﺮ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
�5 .6 � 4 .6
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ � �ﻣﻮ�� � �ﺳﺘﻮ��� ﻣﻔﻴﺪ �� ﺧﺼﻮ� ﺧﻄﺮ�� ﺳﻼﻣﺘﻲ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �� �ﻫﻤﻴﺖ
6 .6
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﻦ ﮔﺮ�� ﻫﺎ� ﺧﺎ� ﺑﺮﺧﻮ���� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
�ﺧﺘﺼﺎ� �ﻣﺎ� �ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ �ﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺎ� ﺷﻴﺮ�� � �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ �ﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﺷﻴﺮ ���� ﺑﺘﻮ�� �� �� ﻗﻔﻞ
7 .6
ﻛﺮ�.

پیوست 2

فرم ثبت ارزيابي خطر
ﺛﺒﺖ ���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ �� ���ﻳﺸﮕﺎ� ﻫﺎ

�ﻇﻴﻔﻪ

���ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﺤﻞ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

���ﻳﺎﺑﻲ

ﺗﺎ�ﻳﺦ

���ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪ�

ﺣﺬ� ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮ�
���ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ
ﺧﻄﺮ

ﻣﺨﺎﻃﺮ�
ﻛﻢ �ﻫﻤﻴﺖ

ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ
�ﺳﺘﻲ

1

ﻛﻢ �ﻫﻤﻴﺖ

ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮ� �ﻣﻴﺰ

2

3

1

2

3

ﻛﻢ �ﻫﻤﻴﺖ

�ﻫﻤﻴﺖ �ﻳﺎ�
4

5

6

�ﻫﻤﻴﺖ �ﻳﺎ�
4

5

6

�ﻫﻤﻴﺖ �ﻳﺎ�

ﺗﺠﻬﻴﺰ��
1

2

3

ﻛﻢ �ﻫﻤﻴﺖ

4

5

6

�ﻫﻤﻴﺖ �ﻳﺎ�

�ﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ��
1

2

3

4

5

6

ﺗﺄﻳﻴﺪ� ﺷﺪ�
�ﻣﻀﺎ�
ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﺎ�ﻳﺦ
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پیوست3

جدول ارزیابی ریسک عوامل زیان آور در آریشگاه ها
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ��ﻫﻜﺎ� ﺑﺮ�� ﻣﻮ�� ﻣﺨﺎﻃﺮ� �ﻣﻴﺰ
�ﺣﺘﻤﺎ� �ﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺟﺮ�ﺣﺖ
�ﺣﺘﻤﺎ� �ﺳﻴﺐ ﻳﺎ

ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﺤﺘﻤﻞ

ﺟﺮ�ﺣﺖ
ﺷﺪ� �ﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎ��

�� ﻫﺮ �ﻣﺎ�

ﺑﻌﻀﻲ ����ﻗﺎ�

ﺑﻪ ﻧﺪ��

�ﺣﺘﻤﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﭘﺎﺋﻴﻦ

�� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮ� ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� �� �ﻓﺮ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�.

1

1

2

3

�ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� ﺟﺪ� ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎ�ﻳﻬﺎ� ﻃﻮﻻﻧﻲ

1

2

3

4

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ��� ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ�.

2

3

4

5

ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ

3

4

5

6

اعداد در جــدول درجة اهميت را از نظــر ريسك مواجهه با عوامل مخاطره آميز نشان مي دهند:
بطوريكه عدد  1نشان دهندة اهميت و مهم بودن در اثر مواجهه بوده و عدد  6عامل مخاطره آميز
ممكن است نياز به اقدام فوري نداشته باشد و از نظر درجة اهميت در سطح پايين قرار دارد.
مثال:
در آرایشگاهی به منظور صاف کردن مو ( )hair straighteningاز ترکیبی استفاده می شود که
حاوی ماده فرمالدهید می باش��د .فرمالدهید یکی از مواد ش��یمیایی خطرناک می باشد که سرطان
زا می باش��د و از طریق سیستم تنفسی وارد بدن می ش��ود .آرایشگران با این ماده در طول فرایند
صاف کردن مو بخصوص زمانی که مو با اس��تفاده از اتو یا سش��وار صاف می ش��ود ،در مواجه با این
هس��تند .عالوه بر س��رطانزا بودن این ماده ،در صورت تماس با پوس��ت باعث س��وختگی و آسیب
چشم ها می شود.
با توجه به توصیف و ویژگیهای شیمیایی این ماده ،می توان گفت شدت آسیب در اثر مواجه با این
ماده بس��یار آس��یب زا و جدی می باشد که ممکن اس��ت منجر به فوت شود .احتمال آسیب با این
ماده نیز محتمل می باشد بنابراین با توجه به ماتریکس ریسک می توان نتیجه گیری کرد ریسک
مواجه با این ماده در اولویت  1قرار می گیرد که این عدد نشان دهنده آن است که ریسک مواجهه
با این ماده بسیار باال بوده و نیاز به اقدامات کنترلی فوری جهت کاهش عامل زیان آور می باشد.
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پیوست 4

مجموعه ای از حرکات کششی مناسب برای اندامهای مچ دست ،شانه ،کمر و زانو برای
محیط های کاری
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