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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س�لامت محيط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي تدوين

و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها 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 همكاران متعددي از سراسر كشور،

انجام ش��ده اس��ت .در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي،
از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س�لامت محيط و كار نيز استفاده شود و در
مواردي كه در كش��ور قوانين ،مقررات و دس��تورالعمل 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 شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح 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 آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي

اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست 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
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راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

 - 1مقدمه
رهنمودهای ایمنی ،بهداش��تی و محیط زیستی شامل اس��ناد مرجع فنی به همراه مثال های ویژه ای در
زمینه تجربه های بین المللی در صنعتی خاص می باشند و در واقع از آن ها بصورت زیر مجموعه های

کاربردی از آئین نامه و یا قانونی خاص مورد اس��تفاده قرار می گیرد .این رهنمودها جهت دس��تیابی
به ش��رایط ایمنی ،بهداشتی و محیط زیستی در صنعت مش��خصی طراحی می گردند .مجموعه حاضر

دربرگیرنده رهنمودهای ایمنی ،بهداش��تی و محیط زیستی منطبق با آئین نامههاي جاري كشور بوده و

جهت کاربرد در انواع معادن زیرزمینی ،روباز ،آبرفتی و  ...طراحی گردیده اس��ت .الزم به ذکر است
در این نس��خه از رهنمودها ،از منابع علمی جدید مورد اس��تفاده در سایر کشورهای جهان و همچنین
کش��ور عزیزمان ایران اس��تفاده گردیده اس��ت معهذا به دلیل جدید بودن این مجموعه و نیز آئین نامه

مرتب��ط با آن ،پیش��نهاد میگردد پس از تصویب و اجرای آن در معادن س��طح کش��ور ،با اس��تفاده از
بازخوردهای بعمل آمده مورد بازبینی قرار گرفته و بصورت کامل بومی سازی گردد.

 - 2تعاریف بكار رفته در اين آئين نامه
 مسئول معدن يا سرپرست معدن:شخصی است که توسط دارنده پروانه عملیات به این سمت منصوب میشود و مسئولیت کلیه عملیات
معدن را به عهده دارد
 مسئول فنی:طبق ماده  66آیین نامه اجرایی قانون معادن مس��ئول فنی عملیات کس��ی است که اداره کلیه امور فنی
معدن به عهده اوس��ت و توس��ط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت

صنایع و معادن معرفی میش��ود و طبق ماده  65آیین نامه اجرایی ضوابط و حدود صالحیت مس��ئولین
فنی معادن تا تصویب و ابالغ قانون نظام مهندسی معدن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.
 مسئول بهداشت حرفهای:مس��ئول بهداشت حرفهای هر معدن فردي اس��ت داراي مدرك كارشناس در رشته مهندسي بهداشت
حرفهاي كه نظارت بر کلیه مس��ائل مرتبط با مهندس��ي بهداشت حرفهای در معدن را بر عهده داشته و
توس��ط مسئول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب میشود .جانشین مسئول بهداشت حرفهای نیز

تابع همین شرایط است.
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 مهندس ناظر:شخصی است که طبق ماده  69آیین نامه اجرایی قانون معادن تعیین میشود و از طرف وزارت صنایع
و معادن مامور نظارت و کنترل عملیات معدنی است.
 شخص صالحیتدار:به ش��خصی اطالق میگردد که بر اساس ش��رایط مورد نیاز در معدن آموزشهای تخصصی در زمینه
مورد نظر را دریافت نموده و پس از کس��ب گواهینامه معتبر از س��وی مس��ئول یا سرپرست معدن و یا
مسئول بهداشت حرفهای به فعالیت مورد نظر منصوب میگردد.

تبصره :ش��خص صالحیتدار میتواند از پرس��نل معدن بوده و یا اینکه از افراد دارای صالحیت الزم

از خارج از پرسنل معدن به کارگمارده شود .که معموال جهت انجام انجام فعالیتهایی نظیر ارزیابی،
پای��ش و کنترل ش��رایط محیط کاری مورد اس��تفاده ق��رار میگیرند (مانند ش��رکتهای ارائه دهنده
خدمات بهداشت حرفهای و )...

عمليات:
منظور از عملیات در این آ ئین نامه کلیه عملیات معدنی (اعم از اکتش��اف یا بهره برداری و اس��تخراج
معدن) است که در قانون معادن و آئین نامه اجرایی قانون معادن پیش بینی شده است.

 - 3مواد آئين نامه
 1- 3كليات:
 -1درکلیه معادن که دارای حداقل  25نفر کارگر میباش��ند ،میبایس��ت یک نفر ذیصالح به عنوان
مس��ئول بهداش��ت حرفهای و یک نفر به عنوان مس��ئول ایمنی به اس��تناد آئین نامه کمیته حفاظت فنی
و بهداش��ت کار تعیین گردد .بدیهی اس��ت در معادن کمتر از  25نفر کارگر وجود یک نفر مس��ئول

بهداش��ت حرفهای ضروری اس��ت .اما این مسئولیت را میتوان به مس��ئول فنی واگذار کرد که تعیین
صالحیت وی به استناد آیین نامه فوق الذکر خواهد بود.

 - 2مس��ئول بهداش��ت حرفهای هر معدن به عنوان ناظر و کنترل کننده عملی��ات و انطباق دادن معدن
ب��ا بندهای مندرج در این آیی��ن نامه و دیگر آیین نامههای مصوب ش��ورای عالی حفاظت فنی تعیین

میگ��ردد که با حضور و بازرس��ی از معدن توصیهها و پیش��نهادهای خود را جهت پیش��گیری و رفع
خطر تذکر داده و در صورت حساس��یت موضوع آن را کتبأ به مس��ئولین معدن گزارش مینماید و در
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راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

صورت تشخیص خطر حتمی برابر مقررات این آیین نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل

خطر اقدام مينماید.

 -3کلیه کارگاههای معدنی اعم از سطحی یا زیرزمینی الزم است در هر شیفت کاری حداقل یک بار
توسط مسئول بهداشت حرفهای یا جانشین وی مورد بازدید قرار گیرد.

 -4قبل از ش��روع به کار در هر ش��یفت کاری مسئول بهداش��ت حرفهای معدن و یا جانشین او باید از
کارگاه مربوط��ه بازدید نماید و پس از اطمینان از ایمن و بهداش��تی بودن آن به کارگران مجوز ورود

داده شود.

 -5رعایت مفاد کلیه مقررات و آیین نامههای مصوب ش��ورای عالی حفاظت فنی درخصوص نکات
ایمنی مرتبط با لوازم ،کاالها و تجهیزات معدنی الزم االجرا است.

تبصره :کلیه سفارشات و نکات احتیاطی ،حفاظتی و بهداشتی که از طرف سازندگان و تولید کنندگان
لوازم ،کاالها و تجهیزات معدنی توصیه میشود الزم االجرا است.

 -6تمام ش��اغلین در معادن زیرزمینی و کارگرانی که با تغییر ش��غل از قس��متی به قسمت دیگر معدن
منتقل میش��وند باید توسط مسئول بهداشت حرفهای با کلیه شرایط بهداشتی موقعیت جدید و راههای
خروجی و اضطراری معدن آشنا شده و آگاهی کامل پیدا کنند.

 -7ورود کلیه افراد غیر شاغل در معدن منوط به کسب اجازه از سرپرست معدن یا جانشین وی میباشد.
  

 -8ورود و کار در کارگاهها و معادن زیرزمینی متروکه منوط به کس��ب مجوز از سرپرس��ت معدن یا
مس��ئول ذیربط بوده و باید با رعایت مقررات ایمنی و بهداش��تی و پس از حصول اطمینان از برقراری
تهویه مناسب و سالم بودن وسایل نگهداری و عدم ریزش حفریات انجام گیرد.

 -9با تمهیدا تی که از طرف سرپرست معدن انجام میگیرد ،بایستی همواره تعداد و اسامی کارکنانی
که در هر لحظه داخل معدن و بخصوص زیرزمین بوده مش��خص باش��د و ت��ا زمانی که کارگران در
زیرزمین مشغول کار هستند حداقل یک نفر از مسئولین میبایست در دفتر معدن حضور داشته باشد.

 -10محل یا محلهای حادثه ساز در معدن باید بوسیله سیم خاردار یا وسایل محصور کننده مناسب و
عالئم اخباری و هش��دار دهنده از محلهای مجاور مجزا باشد به طوری که مانع عبور اشخاص متفرقه

و حیوانات گردد.

 -11کارگاه میبایست طوری تجهیز شود که به کسی آسیب نرسد .چنانچه فردی مشاهده کرد نقصی
در کارگاه وجود دارد که آسیب به دیگران میرساند و یا غیر بهداشتی است بالفاصله میبایست افراد
را مطلع نموده و مراتب را به مسئول بهداشت حرفهای جهت رفع نقص اعالم نماید.
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 -12هیچ کس نمیبایست بدون اجازه به محل ممنوعه وارد شده و این محلها باید به وسیله تابلوهای
اخباری هشدار دهنده ایمنی و بهداشتی مشخص شوند.

 -13رعایت ماده  92قانون کار جمهوری اس�لامی ایران در مورد معاینات پزشکی و بهداشتی شاغلین
در معدن الزامی اس��ت .وظیفه نظارت بر حس��ن اجرای این قانون بر عهده مس��ئول بهداشت حرفهای

می باشد.

 -14با توجه به ماده  90قانون تامین اجتماعی ارجاع مش��اغل معدنی به کارکنان جدید االستخدام و یا
کارکنانی که میخواهند به کار جدیدی گمارده ش��وند پس از انجام معاینات پزش��کی از نظر قابلیت
جسمانی و روانی متناسب با نوع کارهای مرجوع میسر است.

 -15استعمال دخانیات در کارگاههای زیرزمینی ممنوع است.

 -16در صورت بروز حادثه یا بیماری ناش��ی از کار میبایست برگههای مربوطه تکمیل و نسخهای از
آن را به ادارات کار و امور اجتماعی ،مراکز بهداشت و سازمان تامین اجتماعی محل ارسال نمود.

تبصره :برگه مربوط به حوادث ناش��ی از کار از س��وی وزارت کار و امور اجتماعی و برگه مربوط به

بیماریهای ناشی از کار از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه و باید توسط مسئول
بهداشت حرفهای تکمیل گردند.

 -17به اس��تناد آئین نامه وس��ایل حفاظت انفرادی مصوب ش��ورای عالی حفاظت فنی کلیه کارگران
شاغل در معادن میبایست در هنگام ورود به معدن به وسایل حفاظت فردی مناسب و بر اساس نوع و
شرایط کار مجهز گردند.

تبصره :کلی��ه مفاد آئین نامه مذکور درخصوص نحوه انتخاب ،بکار گیری ،تعمیر و تعویض وس��ایل
مذکور الزامی است.

 -18به اس��تناد فصل هش��تم قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی
در کارگاهها مصوب ش��ورای عالی حفاظت فنی میبایس��ت تسهیالت بهداشتی مناسب و کافی شامل
روشویی ،حمام ،توالت ،رختکن ،محل غذا خوری و نماز خانه و غیره در محل مناسبی از سطح زمین

وجود داشته باشد.

 -19در ترانش��ه و چاهکهایی که خطر انباش��تگی گاز وجود دارد ورود و کار افراد بایس��تی پس از
تهویه و اطمینان از بی خطر بودن آن محلها انجام گیرد.

 -20حفاریهای متروکه و کارگاههایی که اس��تخراج آنها تمام شده باید مسدود شوند .این عمل باید
طوری انجام گیرد که هیچ گونه اختاللی در تهویه معدن بوجود نیاید.
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 -21به استناد آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی،
روغن کاری اجزای متحرک ماشین آالت حفاری هنگام کار ممنوع است.

 -22کلیه ماشین ها و تجهیزات معدنی باید توسط افراد ماهر و آموزش دیده بکار برده شوند.
 -23استفاده از ماشینهای با موتور احتراقی در محیط های بسته و بدون تهویه ممنوع است.

 -24قبل از شروع به کار هر نوع ماشین ،متصدی باید اطرافیان را از راه اندازی دستگاه آگاه نماید.

 -25انج��ام ه��ر نوع حرکتی و هرگونه جا به جایی بیل مکانیکی از قبیل راه اندازی ،حرکت به جلو یا
عقب ،بارگیری به کامیون و غیره باید همراه با عالمتهای صوتی مانند بوق یا زنگ یا س��وت باشد و
همه افرادی که در معدن کار میکنند باید با عالمت مربوطه آشنا باشند.

 -26چالزنی باید با تزریق آب یا آب پاش��ی یا با اس��تفاده از دس��تگاه غبار گیر انجام شود بطوری که
میزان غبار تولید شده از حد مجاز شغلی کمتر باشد.

 -27اس��تاد کار هر قسمت موظف اس��ت در هر نوبت کار حداقل یک بار سقف ،دیوارها ،راهروها و
وسایل نگهداری جبهه کار خود را کام ً
ال بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فورا ً نسبت به رفع
آن اقدام نماید .به عالوه در پایان هر نوبت کار قبل از حصول اطمینان از استحکام کارگاه نباید محل
کار را ترک کند.

 -28مسئولین بهداشت حرفهای و نظارت مجاز میتوانند در مورد تغییر وسایل نگهداری آسیب دیده
و همین طور در مورد س��نگهای معلق و نا اس��توار س��قف و جوانب گالریهایی که بدون وس��ایل
نگهداری پیشروی میشوند ،ضمن توقف کار سریعا اقدامات ایمنی را انجام دهند.

 -29مسئولین بهداشت حرفهای و نظارت ،چنانچه در محلی وسایل نگهداری را کافی و ایمن تشخیص
ندهند ،الزم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولین معدن برای تقویت وسایل نگهداری ،موضوع را
تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری نمایند.

 -30بازیابی وسایل نگهداری ،باید توسط کارگران ماهر و با تجربه کافی و با نظارت مسئول بهداشت
حرفهای معدن صورت گیرد.

 MSDS -31کلیه مواد مورد اس��تفاده در معدن باید توس��ط مس��ئول بهداش��ت حرفهای تهیه و در
دسترس پرسنل قرار گیرد.

 -32هر آتشبار باید از  MSDSمواد مورد استفاده خود آگاهی داشته باشد و جوانب ایمنی و بهداشتی
ذکر شده در  MSDSرا رعایت نماید.

 -33امحاء مواد ناریه فاس��د میبایس��ت منحصرا توس��ط مس��ئولین ذیربط و با رعایت اصول ایمنی و
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بهداشتی مربوط به مخاطرات و آلودگی ناشی از عملیات امحاء انجامشود.

 -34آتش��بار باید پس از حصول اطمیان از انفجار کلیه چالها و س��پری شدن مدت کافی (حداقل 15

دقیقه) به اتفاق استادکار محل را بازدید و در صورتی که خطری از نظر گازهای سمی و مضر موجود
نبوده و کارگاه را ایمن و بهداشتی تشخیص دهد اجازه ادامه کار بدهد.

 -35چالها باید پس از خرج گذاری با مواد غیر سوختی و غیرسیلیسی مسدود شوند.
 -36در مواقعی که از لوکوموتیو دیزلی اس��تفاده میش��ود باید لوکوموتیو کام ً
ال س��الم بوده و بدون

دود کار کند.

 -37در گالریهای پیش��روی که تهویه آنها توس��ط ونتیالتورهای محلی انجام میگیرد ،اس��تفاده از
لوکوموتیو دیزلی به ش��رطی مجاز میباش��د که مقدار گاز متان در جریان هوای خروجی آن گالری
بیش از  0/5درصد نباشد.

 -38برای حفاظت و جلوگیری از س��وختگی ناش��ی از الکترو لیت ،در اتاق شارژ همیشه باید محلول
و یا پودر خنثی کننده اثر اسید سولفوریک و هیدرات پتاسیم و کلسیم در دسترس قرار داشته باشد.

 -39نظافت نقالهها و روغن کاری قسمتهای متحرک آن در هنگام کار ممنوع است.
 -40در معادن ذغال سنگ باید منحصرا ً از چراغ ایمنی باتری دار استفاده شود.

 -41ه��ر کارگ��ر باید دارای پالکی با ش��ماره اختصاصی و چراغی به همان ش��ماره ب��رای تحویل و

تحول چراغ باشد.

 -42چراغه��ای انفرادی باید دائماً در وضع س��الم و بدون نقصی نگهداری ش��ده و هنگام تحویل به
کارگران آماده بکار باشد.

 -43مسئول معدن باید شخصی را که واجد صالحیت باشد به تصدی چراغ خانه بگمارد.

 -44هر شخصی که چراغ دریافت مینماید موظف است از سالم بودن چراغ ،اطمینان حاصل کند.

 -45س��اختمان چ��راغ باید طوری باش��د که فق��ط در چراغ خانه بت��وان با وس��ایل مخصوص آن را
باز و بسته کرد.

 -46چراغ های شعله دار را نباید جلوی لولههای تهویه قرار داد.

 -47کارگ��ران بای��د پس از خروج از درون معدن چراغ خ��ود را بالفاصله تحویل چراغ خانه دهند و
بردن چراغ به منازل و یا محل دیگر ممنوع است.

 -48ش��خصی که چراغ را تحویل گرفته اس��ت اگر مجددا ً آن را به چراغ خان��ه برگرداند و یا چراغ

دیگری به جای آن تحویل دهد باید علت آن را به چراغ دار گزارش نماید .چراغ دار باید علت عدم
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تحویل و یا تعویض را رسیدگی و در صورت لزوم به مسئول معدن گزارش نماید.

 -49چراغ خانه باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شده و بخوبی تهویه شود.
 2- 3طرح شناسایی خطرات:

 -50مدیریت معدن باید از وجود یک طرح جامع جهت شناس��ایی هرگونه عوامل شیمیایی و فیزیکی
و یا سایر خطرات موجود در محیط کاری معدن اطمینان حاصل نماید.

 -51طرح جامع شناسایی عوامل شیمیایی و فیزیکی و سایر خطرات موجود در محیط کاری معدن باید
توسط مسؤل بهداشت حرفهای تهیه و تدوین و به تائید مدیریت معدن برسد.

 -52پس از شناسایی هر گونه خطر در محیط کاری معدن باید توسط نشانهها و یا عالئم هشدار دهنده
کارکنان و سایر افراد مشغول به کار در معدن را از وجود این خطرات آگاه نمود.

 -53مس��ؤل بهداش��ت حرفهای باید اطالعات الزم در زمینه بیماریهای موجود در معدن را در اختیار
کلیه کارکنان معدن قرار دهد.

 3- 3تجهیزات حفاظتی:
 -54کلیه افراد مش��غول به کار در معدن و یا س��ایر افرادی که در معدن حضور پیدا میکنند بایس��تی
مجهز به تجهیزات حفاظتی ذیل باشند:

 -تجهی��زات حفاظتی مناس��ب مانند لباس کار ،ش��یلدهای صورت یا عینکه��ای ایمنی در زمان

جوش��کاری ،س��نگ زنی ،برش کاری ،کار با فلزات مذاب و یا هنگامی که خطر آس��یب به چشم
وجود دارد.

 -اس��تفاده از لباسهای محافظتی مناسبی که برای پوش��ش کل بدن بکار میروند در هنگام حمل

مواد خورنده یا سمی و یا سایر موادی که امکان صدمه رساندن به پوست را دارند.

 -اس��تفاده از دس��تکش های محافظ در زم��ان حمل مواد و یا هنگام انج��ام فعالیت هایی که خطر

آسیب به دستان وجود دارد.

 -اس��تفاده از کاله ایمنی در زمانی که احتمال س��قوط اشیا بر روی س��ر و یا برخورد سر با سطوح

سخت وجود دارد.

 -استفاده از کفشهای محافظ متناسب با کلیه شرایط کاری موجود در معدن.

 -استفاده از مهارها و یا کمربندهای ایمنی در زمانی که امکان سقوط از ارتفاع وجود دارد.

 -استفاده از جلیقههای نجات در زمانی که خطر سقوط در آب وجود دارد.
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 استفاده از لباسهای کار جذب در هنگام کار در نزدیکی ماشین آالت در حال حرکت. -استفاده از لباسهای کار ضد آب در زمان کار تحت شرایط مرطوب

 -اس��تفاده از نوارهای فلورس��نت برای لباسها و کاله ایمنی و همچنین استفاده از لباسهایی که به

سهولت تشخیص داده میشوند با توجه به شرایط محیط کاری.

 -اس��تفاده از هرگونه وسایل حفاظتی ویژه جهت شرایط کاری بر اساس تشخیص مسؤل بهداشت

حرفهای و با توجه به شرایط کاری موجود.

 -55کلیه افرادی که وارد معادن میشوند باید بر اساس تشخیص مسؤل بهداشت حرفه مجهز به وسایل
حفاظتی مناسب باشند و قبل از ورود به معدن مورد بازدید قرار گیرند.

 -56همیش��ه بای��د حداقل میانگی��ن مصرف  3ماهه وس��ایل ،تجهیزات و لباسه��ای حفاظتی در انبار
نگهداری شود.

 -57تائید نوع و تعداد کلیه وسایل ،تجهیزات و لباس های حفاظتی تهیه شده بر عهده مسؤل بهداشت
حرفهای میباشد.

 4- 3سر و صدا در معدن:
 -58میزان مواجهه کارکنان معدن با سروصدا نباید از میزان استاندارد مربوطه ارائه شده توسط وزارت
بهداشت ایران بیشتر باشد.

 -59در مواردی که مواجهه با ترازهای باالتر از حد اس��تاندارد تحت ش��رایط خاص در معدن اجتناب
ناپذیر اس��ت ،مسؤل بهداشت حرفهای باید تجهیزات حفاظت ش��نوایی مناسب را در اختیار کارکنان
معدن قرار داده و بر حسن استفاده از آن ها نظارت نماید.

 5- 3حفاظت در برابر پرتوهاي یونیزان:
 -60مدیریت معدن باید دس��تورالعملی جهت حفاظت در برابر پرتوه��ای یونیزان در اختیار کارکنان

ق��رار داده و از ع��دم مواجهه و یا عدم افزایش میزان مواجهه تا س��طوح غیرقابل قبول اطمینان حاصل
نمای��د و ضمنا باید تمهیداتی جهت شناس��ایی منابع پرتوها ،تعیین مقدار ،کنترل و به حداقل رس��اندن

آنها در نظر بگیرد.
 6- 3ارتعاش:

 -61مدیریت معدن باید تمهیداتی جهت کاهش و به حداقل رساندن عوارض جانبی ناشی از ارتعاش
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بر سالمت افراد شاغل در معرض مواجهه با ارتعاش در معدن در نظر بگیرد.
 7- 3مواجهه با مواد داغ و مذاب:
 -62مدیریت معدن جهت به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از مواجهه و یا پاشش مواد داغ و مذاب
موجود در معادن باید تمهیداتی در نظر بگیرد.

 -63کارکن��ان مع��دن باید احتی��اط کافی در هنگام کار ب��ا مواد داغ و مذاب ،چاله های خاکس��تر و
مکانهایی که دارای مواد داغ و یا مذاب هس��تند به کار گیرند و در صورت نیاز از وس��ایل حفاظتی
متناسب با شرایط استفاده نمایند.

 -64در محل کار با مواد داغ و مذاب باید از تجهیزات و عالئم هشدار دهنده مناسب استفاده شود.

 -65کلیه وسایل و تجیزات حفاظت فردی مورد استفاده کارکنان معدن در صورت عدم کارایی باید
بدون دریافت هرگونه وجهی از کارکنان و با تش��خیص مسؤل بهداشت حرفهای تعویض شده و اقالم
جدید در اختیار آنها قرار گیرد.

 8- 3نگهداری پادزهرها ،وسایل شستشو و :...
 -66در کلیه مکانهایی که در معدن از مواد سمی خطرناک استفاده میشود و یا خطر گزش حشرات
و یا خزندگان وجود دارد باید در درمانگاه مقادیر مناسبی از پادزهرها و وسایل شستشو و یا دوشهای

مناسب تعبیه گردد.

 -67کلیه پادزهرها و وس��ایل شستش��و باید دارای برچس��بهای خوانا و همچنین دستورالعمل نحوه
استفاده باشند.

 -68کلیه پرس��نل معدن بر اس��اس ش��رایط و محل کاری خود باید آموزشهای الزم در زمینه انواع
مخاطرات احتمالی و نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظتی و درمانی اولیه را گذرانده باشند.

 -69کلیه س��موم و یا مواد خطرناک باید در محلی مش��خص و دارای قفل و بس��ت نگهداری شوند و
امکان دسترسی عمومی به آنها وجود نداشته باشد و تناه افراد صالحیتدار باید بتوانند در مواقع لزوم
به این مواد دسترسی داشته باشند.

 -70در ص��ورت ع��دم کفایت در تعداد و نوع تجهیزات و وس��ایل و لباسه��ای حفاظتی جهت کار
در مع��دن ،مس��ؤل بهداش��ت حرفهای باید مراتب را به مس��ؤل یا سرپرس��ت معدن گ��زارش نماید تا

وسایل ،تجهیزات و لباسهای مناسب تهیه گردد.
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 9- 3بهسازی محیط:
 -71مدیری��ت معدن باید تمهیدات��ی فراهم آورد تا در کلیه معادن اعم از س��طحی و زیرزمینی تعداد
کافی س��رویس بهداشتی با توجه به شرایط استانداردهای بهداش��تی وزارت بهداشت تعبیه شده و در
شرایط بهداشتی نگهداری شوند.

 -72جهت بهس��ازی محیط ،باید دستورالعملهای نگهداری ،دفع ،حمل و نقل و استفاده از کلیه مواد
زاید و خطرناک و نیز مواد باقیمانده ش��یمیایی در معادن توسط مسؤل بهداشت حرفهای تهیه و پس از
تائید نهایی مدیریت معدن ،به اجرا گذاشته شود.

 -73سرویسهای بهداشتی معادن باید دارای تهویه مناسب ،نور کافی بوده و ضدعفونی شده و نیز در
شرایط مناسب و بهداشتی نگهداری شوند.

 -74آلوده نمودن کلیه نقاط معدن بوسیله ادرار یا مدفوع ممنوع می باشد.
 10- 3محل غذا خوردن:
 -75جهت غذا خوردن پرسنل معدن باید محلهایی مناسب ،خشک و با تهویه و نور کافی و مناسب و
دور از گردوغبار ،حشرات موذی و مواد خطرناک و سمی در نظر گرفته شود و کلیه کارکنان موظفند

در این مکانها غذای خود را میل نمایند.

 -76باید در نزدیکترین محل ممکن به مکان غذاخوری افراد ،محلی برای شستشوی دستها با آب
در نظر گرفته شود.

 -77محلی غیر قابل نفوذ با درب مناس��ب باید در محل غذا خوردن فراهم شود تا تمامی مواد غذایی،
زبالهه��ای مواد غذایی ،کاغذ و دیگر زبالهها در آنجا نگهداری ش��ده و در فواصل زمانی معین مطابق
استانداردهای بهداشتی وزارت بهداشت تخلیه و نظافت شود.

 -تبصره :نظارت بر حسن اجرای بندهای ذکر شده بر عهدا مسؤل بهداشت حرفهای میباشد.

 11- 3آب آشامیدنی:
 -78منابع کافی از آب آشامیدنی سالم باید در نقاط منطقی و قابل دسترس از محل کار پرسنل معدن
تدارک دیده شود.

 -79باید کلیه منابع آب آش��امیدنی و غیرقابل آش��امیدن توسط برچس��بها و عالئم هشدار دهنده به
وضوح مشخص شوند.
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 -80کیفیت و کمیت آب آش��امیدنی باید در فواصل زمانی مش��خص توسط مسؤل بهداشت حرفهای
مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

 -81مدیریت معدن باید محلهای مناس��بی متناسب با تعداد پرسنل معدن در نظر بگیرد تا افراد قبل از
ترک معدن بتوانند در آنجا دوش گرفته و لباسهای کار خود را تعویض نمایند.

 -82اس��تفاده از هرگونه مشروبات الکلی ،مواد مخدر ،توهم زا و دخانی در کلیه فضاهای معدن (اعم
از بسته و باز) ممنوع میباشد.

 -83ورود کلیه افرادی که به هر علت (مانند مس��تی ،استعمال مواد مخدر ،توهم زا و  )...دارای حالت
طبیعی نمیباشند به معدن ممنوع می باشد.

 12- 3تهویه:
 -84تمام قسمتهای درونی معدن ،غیر از قسمتهایی که مسدود گردیده ،باید به وسیله گردش منظم
هوای سالم تهویه شود به طوری که جریان هوا محسوس باشد.

 -85ه��وای مع��دن باید از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل بوده و همواره مقدار گرد و غبار و گازهای
مضر آن کمتر یا برابر حد مجاز باشد.

 -86کار کردن در محلهایی که هوای آن کمتر از  %19اکس��یژن داش��ته و یا تشعشع مواد رادیواکتیو

آن از  300میك��رو کوری در لیتر تجاوز نماید و یا میزان گازهای مضر آن از حد مجاز زیادتر باش��د،
ممنوع است.

 -87میزان گازهای مضر در هوای معدن نباید از مقادیر حدود تماس ش��غلی عوامل بیماریزا ،مصوب
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی زیر تجاوز کند:
ﻧﻮ� ﮔﺎ�

ﺗﻤﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﻣﺪ� )(STEL
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ﮔﺎ� ﺳﻮﻟﻔﻮ� ﻫﻴﺪ����
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تبص��ره  - 1میزان گاز دی اکس��ید کرب��ن در مکانهای متروک��ه و در حال تعمیر ت��ا حد دو درصد

مجاز است.

تبصره  - 2میزان مجاز گاز ذغال بر اساس مقادیر ذکر شده در بخش مربوطه تعیین شده است.

 -88اندازه گیریهایی که توس��ط مسئولین مربوطه از مش��خصات هوای معدن به عمل میآید باید با

درج تاریخ و س��اعت در دفتر مخصوصی ،که نزد مس��ؤل بهداشت حرفهای معدن حفظ میشود ،ثبت
گردد .این دفتر تا شش ماه پس از پر شدن نیز حفظ شود.

 -89مس��ئولین اندازه گیری ،فواصل زمانی اندازهگیری و دس��تگاههای مناس��ب ب��رای اندازه گیری
مشخصات هوای معدن با توجه به انواع آالیندههای موجود ،باید توسط مسؤل بهداشت حرفهای تعیین
و در دفتر مخصوص تهویه ثبت گردد.

 -90نتایج حاصل از اندازه گیری مشخصات هوای معدن عالوه بر ثبت در دفتر مخصوص تهویه باید
پس از هر دوره اندازهگیری بر روی تابلوهایی که بدین منظور اختصاص داده ش��ده اس��ت و در محل

ورودی معدن و یا پذیرگاههای طبقات و یا محل اندازه گیری نصب گردد.

 -91در صورت افزایش درجه حرارت جبهه کار از میزان استاندارد به مدت طوالنی ،مسؤل بهداشت
حرفهای باید متناسب با مقدار افزایش درجه حرارت ،ساعت کار عادی را براساس آیین نامه کارهای

س��خت و زیان آور مصوب ش��ورای عالی حفاظت فنی محاس��به نموده و جهت کاهش به مس��ئول یا
سرپرست معدن اطالع دهد.

 -92دستگاه های گازسنج و اندازهگیری مشخصات هوا باید به طور متناوب طبق دستورالعمل کارخانه
سازنده یا دس��تورالعملی که به تایید مسؤل بهداشت حرفهای و مسؤل معدن رسیده است ،توسط افراد
آموزش دیده مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

 -93در هر معدن زیرزمینی باید با برقراری جریان تهویه مناسب ،مشخصات هوای معدن در قسمتهای
مختلف در شرایط مجاز نگهداری شود.

 -94هر معدن زیرزمینی باید دارای نقش��ه تهویه ،که به تایید سرپرس��ت معدن یا مسئول فنی و مسئول

بهداش��ت حرفهای معدن رس��یده باشد .محاس��بات و نقشه تهویه باید حداقل هر ش��ش ماه یک بار و
همچنین هنگام تغییر در ش��بکه حفاریهای معدن تجدید شود .در نقشه تهویه الزم است شبکه معدن،
مش��خصات مسیرهای تهویه ،مشخصات بادبزنهای اصلی و فرعی ،جهتهای جریان هوا ،مقدار هوا،

محلهای دربها و پنجرهها و س��ایر خصوصیات تهویه نش��ان داده ش��ود .نسخههایی از نقشه تهویه و

همچنین نقشه رفع س��وانح باید نزد سرپرست معدن ،مسئول بهداشت حرفهای ،مسئول امداد و نجات،

صفحه 14
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مسئول تهویه و سایر مسئولین مربوطه موجود بوده و به عالوه در دفتر معدن نصب شده باشد.

 -95در معادنی که تعداد کارگران زیرزمینی آن در هر نوبت کار از  100نفر تجاوز کند و همچنین در
کلیه معادن ذغال سنگ و معادنی که احتمال وجود گازهای مضر و خطرناک در آنها میرود مسئولیت
امر تهویه معدن باید با تائید مسئول بهداشت حرفهای بر عهده فردی صالحیتدار گذاشته شود.

 -96راهروهای مخصوص گردش هوا باید مرتبا بازدید ش��ده و همیش��ه تمی��ز و بدون مانع بوده و در
صورت ریزش فورا تعمیر شود.

 -97در مواقعی که تهویه معدن به طور طبیعی انجام میشود باید در فصولی که جهت جریان هوا تغییر
میکند ترتیبی داده شود که از اختالل در تهویه معدن جلو گیری شود.

 -98در مواردیکه تهویه طبیعی کافی نباش��د باید از وس��ایل تهویه مصنوعی اس��تفاده ش��ود .گردش
هوایی که توس��ط این وس��ایل ایجاد میشود تا آجا که ممکن است باید با گردش طبیعی هوا مطابقت

داشته باشد.

 -99بادبزن ها باید هر هفته به وسیله مسئول مربوطه بازدید شوند.

 -100بادبزنهای اصلی معدن باید دارای دستگاه تعیین اختالف فشار بوده و همچنین مجهز به وسیلهای
باشد که توقف بادبزنها را اعالم نماید.

 -101در طرح تهویه باید کوشش شود که درهای تهویه کمتری بکار رود.

 -102استفاده از پردههای پارچه ای از قبیل برزنت و غیره به جای درهای تهویه ممنوع است.

 -103راهروهای متروکه باید به ترتیبی مس��دود ش��وند که کارگران نتوانند از آنها عبور نمایند و در

عین حال خللی در تهویه بوجود نیاورند.

 -104هنگامی که در جریان تهویه عادی قس��متی از معدن خللی حاصل ش��ود و مدت آن بیش از 30
دقیقه به طول انجامد ،کار در آن قسمت باید تا برقراری مجدد تهویه تعطیل گردد.

 -105هرگونه تغییر در سیستم تهویه معدن باید فقط به دستور مسئول مربوطه انجام شود.

 -106تعمی��رات و تغییر کلی در دس��تگاه تهویه معدن باید هنگامی صورت گی��رد که کلیه کارکنان
معدن به استثنای کارکنانی که انجام تعمیرات به عهده آنها است از درون معدن خارج شده باشند.

 -107اگر وقفهای در کار بادبزنها ایجاد ش��ود باید فورا مس��ئول بهداشت حرفهای و مسئول معدن را
مطلع نمود تا اقدامات الزم را برای حفاظت نفرات بعمل آورند و در صورت لزوم معدن یا قسمتهایی
را که تهویه آن دچار اشکال شده است از کارگران تخلیه نمایند .شروع مجدد کار باید با اجازه مسؤل

بهداشت حرفهای و یا مسئول معدن باشد.
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 -108در روزهای بعد از تعطیل و یا پس از هرگونه وقفه طوالنی که در کار بادبزن های اصلی معدن
بوجود آید ،مس��ئول بهداش��ت حرفهای و مس��ئول معدن باید پس از حصول اطمینان از تهویه کافی به
کارگران اجازه ورود به معدن را بدهند.

 -109رس��اندن جریان هوای تازه به جبهه کارها از مس��یری که در آن ریزش یا تخریب اتفاق افتاده و
هوا آلوده شده  ،ممنوع است.

تبصره  -رس��اندن جریان هوای تازه برای کارهای موقت جهت رفع س��وانح و تخریب کارگاه ها ،از
این قاعده مستثنی میباشد.

 -110حداقل سرعت مجاز هوا  0/25متر بر ثانیه است و حداکثر سرعت مجاز در قسمتهای مختلف
معدن به شرح زیر می باشد:
��ﻳﻒ
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 -111در محاسبات تهویه همواره حداکثر هوای مورد نیاز ،برای هر جبهه کار و برای کل معدن و در
نوبت کاری که حداکثر تعداد کارگران مشغول به کار هستند منظور میشود.

تبصره  -هوای مورد نیاز برای هر فرد حداقل  6متر مکعب در دقیقه است.

 -112بادبزنهای موضعی باید به طریقی نصب ش��وند که هوای تازه را به جبهه کار برس��انند .ظرفیت
هواده��ی بادب��زن محلی نباید از  70درصد هوایی که از طری��ق تهویه عمومی معدن به محل نصب آن

میرس��د بیش��تر باش��د .هرگاه چند بادبزن محلی به صورت موازی در یک محل نصب ش��ده باشند،
مجموع هوادهی محل بادبزن ها باید حداکثر  70درصد مقدار هوایی باشد که از طریق تهویه عمومی
به محل نصب بادبزنها میرسد.

 -113حداکثر فاصله دهانه لوله تهویه تا جبهه کار باید در معادن فاقد گاز  12متر و در معادن گازدار
 8متر باشد.
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 -114ایس��تگاههای ان��دازه گیری مقدار هوا میبایس��ت در محلهای اصل��ی ورودی ،خروجی و در

قس��متهایی که مس��یر آن مستقیم و کیفیت نرده گذاری آن خوب اس��ت ایجاد گردد و همچنین در
محلهای مذکور باید تابلویی که بتوان حداقل ،موضوعات زیر را بر روی آن یادداش��ت نمود نصب
گردد .تاریخ و س��اعت اندازه گیری ،س��طح مقطع عرضی گذر هوا ،مقدار واقعی و محاسبهای هوا و

سرعت جریان هوا.

 -115هرگاه در معدنی حتی یک بار و در یک نقطه از آن گاز ذغال مش��اهده گردد و یا امکان نشت
گاز ذغال وجود داشته باشد ،آن معدن جزو معادن گاز خیز شمرده میشود.

 -116معادن گازدار برحس��ب مقدار گاز متان به چهار طبقه تقس��یم میگردند که در جدول زیر نشان
داده شده است:

ﻣﻘﺪ�� ﮔﺎ� ﻣﺘﺎ� ﺑﻪ ���� ﻳﻚ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ

ﻧﻮ� ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ�

ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ
 10-5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ
 15-10ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  15ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ

ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ
ﻃﺒﻘﻪ ��
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�

 -117حد مجاز گاز ذغال در قسمت های مختلف معدن به شرح زیر می باشد:
الف  -در مسیر هوای برگشتی از هر جبهه کار کمتر از  1درصد.

ب  -در مسیر هوای خروجی از شبکه معدن کمتر از  0/75درصد.

ج  -د ر مسیر هوای تازه برای تهویه هر جبهه کار کمتر از  0/5درصد.

د  -در محلهای تعمیراتی ،متروکه و ریزشی و در مدت کوتاه کمتر از  2درصد.

 -118در معادن گاز دار و گرد ذغال دار تهویه به طریق طبیعی مجاز نیست.

 -119تمام تکنسینها و سرکارگران معدن باید آموزشهای الزم را برای اندازهگیری گاز دیده باشند.
کارگران نیز باید با نحوه اندازهگیری گاز متان و دی اکس��ید کربن آش��نا بوده و به خوبی از خطرات
این گازها آگاهی داشته باشند.

 -120تکنس��ینهای گروه تهویه و مس��ئوالن اندازهگیری گاز موظف هس��تند قبل از شروع هر نوبت
کاری در محل کار حاضر شده و کارگاهها و محلهای مشکوک را بازدید نموده و عیار گاز ذغال را
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به وسیله دستگاه گاز سنج اندازهگیری نمایند.

تبص��ره :در ص��ورت باال بودن عیار گاز ذغال از حد مجاز مربوط��ه باید از ورود کارگران به آن محل

جلوگیری کرده و تحت نظر مس��ئول مربوطه نسبت به افزایش میزان تهویه به منظور پایین آوردن عیار
گاز ذغال تا حد مجاز اقدام نمود.

 -121محلها و فواصل زمانی اندازهگیری توس��ط سرپرس��ت معدن یا مسئول بهداشت حرفهای تعیین
میش��ود .در هر حال حداقل تع��داد دفعات اندازهگیری گاز ،در محلهای فاقد گازس��نج اتو ماتیک
ثابت ،باید به قرار زیر باشد:

ال��ف :هوای برگش��تی از هر جبهه کار فعال ،در معادن طبق��ه  1و  2دو بار در هر نوبت کاری و در
مع��ادن طبق��ه  3و  4و معادن خطرناک از نظر پرتاب ناگهانی ،س��ه با در ه��ر نوبت کاری (موضوع

جدول ماده  315همین آئين نامه)

ب :هوای برگشتی از هر جبهه کار غیر فعال یک بار در روز.

ج :در جایگاه ماشین آالت (مثل وینچ و غیره) یک بار در روز.
د :هوای خروجی معدن یک بار در روز.

 -122عالوه بر اندازه گیریهای منظم جاری ،تمام کارکنان نظارت فنی (مس��ئول بهداشت حرفهای،
مهندسین و تکنسینها) موظف هستند هنگام بازدید از جبهههای کار ،غلظت گاز را اندازهگیری نمایند.

 -123اگر عیار گاز در محلی بیش از حد مجاز باش��د باید بالفاصله جریان برق را قطع ،کار را تعطیل
و کارگران را از محل خارج کرد .ش��روع مجدد کار پس از انجام تهویه کافی و رس��یدن عیار گاز به
حد مجاز امکان پذیر است.

 -124آتشباری در شرایطی که عیار گاز بیش از  1درصد می باشد ،ممنوع است.

 -125قطع سیس��تم تهویه یا خاموش کردن بادبزنهای اصلی یا تعویض سیس��تم کار آنها به اس��تثنای
موارد اجتاب ناپذیر و سوانح ،فقط به دستور کتبی مسئول یا سرپرست معدن و اطالع مسئول بهداشت

حرفهای انجام گیرد.

 -126قس��متهایی که بهره برداری آنها به پایان رس��یده یا موقتاً تعطیل ش��ده و یا مورد استفاده قرار
نمیگیرند نیز باید مانند س��ایر قس��متها به خوبی تهویه شود و یا به وسیله مصالح مناسب به طور نفوذ
ناپذیر کام ً
ال مسدود گردد.

 -127تهویه موضعی به وسیله لوله تهویه منشعب در معادن طبقه  3و ( 4موضوع جدول ماده  116همین
آئين نامه) و معادن خطرناک از نظر پرتاب ناگهای گاز ،ممنوع است.

صفحه 18

راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

 -128در معادن گاز خیز چنانچه رساندن عیار گاز به حد مجاز با دستگاههای تهویه دشوار باشد ،باید
قبل از اس��تخراج ،عم��ل پروب درلينگ و تخلی��ه گاز (دگاژاز) از الیه مورد نظ��ر و الیههای مجاور
به عمل آید.

 -129در معادن دارای گرد و غبار زیان آور و خطرناک ،برای هر جبهه کار باید برای برطرف کردن
گرد و غبار مقدار هوای اضافی در نظر گرفتهشود.

 -130ذغال س��نگهایی که هنگام استخراج گرد تولید مینمایند ،باید به اندازه کافی با آب مرطوب
شوند و هنگام استخراج و در محلهای بارگیری به واگن نیز باید آب پاشیده شود.

 -131مس��ؤل یا سرپرس��ت معدن باید از تهویه مناسب کلیه قس��متهای قابل دسترس معدن اطمینان
حاصل نماید تا اینکه:

 -قسمتهای مربوطه از دود ،بخارات و گرد و غبارات پاکسازی شوند.

 -گازهای سمی و قابل اشتعال تا پایین تر از حد مجاز رقیق سازی شوند.

 -شرایط جوی کلیه قسمتهای مربوطه را برای کارکنان در حد قابل قبول نگهداری کند.

 -132در ش��رایط ذیل ،وضعیت هوای موجود در کلیه قس��متهای قابل دسترس معدن جهت فعالیت
معدنکاران مناسب نمیباشد و معدنکاران نباید در این شرایط فعالیت کنند:
 -حجم اکسیژن هوا از  %19پایین تر باشد

 تراكم دياكسيد كربن در هوا بیش از  5000ppmباشد. تراكم منواكسيد كربن در هوا بیش از  100ppmباشد. -تراكم اكسيد نيتروژن در هوا بیش از  5ppmباشد.

 -تراكم سولفيد هيدروژن در هوا بیش از  20ppmباشد.

 -تراكم دي اكسيد گوگرد در هوا بیش از  2ppmباشد.

 -تراكم آمونياك در هوا بیش از  25ppmباشد

 -تراكم آلدئيدها (برای مثال فرمالدئید) در هوا بیش از  5ppmباشد.

 -133غلظت کلیه آالینده های فوق الذکر باید توس��ط متخصص بهداش��ت حرفهای یا شخص مورد

تایید وی در فواصل زمانی معین مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت گردد و همچنین به سرپرس��ت
یا مسؤل معدن گزارش شود.

تبصره:

 -در مع��ادن گازدار جهت اندازهگی��ری آالیندهها باید یک نفر بصورت روزانه جهت اندازهگیری و

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

19

قرائت مستقیم آالیندهها اختصاص یابد.

 -در معادن غیر گازدار اندازهگیریها باید سالی یک بار و در صورت نیاز با تشخیص مسؤل بهداشت

حرفهای در فواصل کوتاهتر انجام گیرد.
 13- 3گرما و رطوبت:

 -134میزان گرما و رطوبت کلیه بخشهای معدن که پرسنل در آن مشغول به کار هستند باید بصورت
مس��تمر مورد پایش قرار گرفت��ه و در صورتی که میزان گرما و رطوب��ت از میزان حد مجاز آن باالتر

باش��د باید شرایطی فراهم ش��ود تا از خطرات و آسیبهای بهداشتی ناش��ی از این شرایط جلوگیری

به عمل آید.

 -135نتایج حاصل از اندازهگیری وضعیت گرما و رطوبت محیط کاری باید توس��ط مسؤل بهداشت
حرفهای مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه ش��رایط نامناس��ب و خطرناک ،مسؤل یا
سرپرست معدن را در جریان قرار دهد.

 14- 3مقدار و سرعت هوا در معادن زیرزمینی:
 -136مس��ؤل بهداشت حرفهای باید از وجود تهویه مناس��ب و هوای پاک در کلیه قسمتهای معدن
اطمینان حاصل نماید بطوری که میزان هوای پاک در منطقه تهویه شده نباید کمتر از  2متر مکعب در
دقیقه به ازای هر نفر باشد.

 -137مق��دار هوای مورد نیاز جهت رقیق س��ازی گازهای خروجی از اگ��زوز موتورهای دیزلی نباید
کمتر از  3/8متر مکعب در دقیقه بر کیلووات خروجی موتور بر اساس حداکثر ظرفیت موتور باشد.
* میزان سرعت هوا در طول جبهه کاری بطور متوسط نباید کمتر از  15متر بر دقیقه باشد.

برنامه به منظور کنترل و بهره برداری از فنهای تهویه

 -138در معادنی که فنهای تهویه نصب و استفاده میگردد باید برنامهای جهت کنترل و بهره برداری
از فنها توسط شخصی صالحیتدار تدوین و به تایید مسؤل بهداشت حرفهای و سرپرست معدن برسد.

 -139تنها افراد دارای تاییدیه از مس��ؤل بهداش��ت حرفهای یا سرپرست معدن اجازه روشن و خاموش
نمودن و کنترل فعالیت فنها را دارند.

 -140در هنگام خاموش بودن فنها در معادن ،هیچ ش��خصی اجازه باقی ماندن و کارکردن در محل
معدن را ندارد مگر در شرایط خاص و با اجازه از سرپرست معدن یا مسؤل بهداشت حرفهای.

صفحه 20

راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

 15- 3ورود به چاهها ،مخازن ،دریچههای آدم رو یا اتاقکها:
 -141ورود کلی��ه اف��راد فاق��د آموزشهای الزم به چاهه��ا ،مخازن ،دریچهه��ای آدم رو یا اتاقکها
ممنوع میباشد.

* جهت ورود به کلیه مکانهای فوق الذکر باید عالوه بر کسب آموزشهای الزم ،مجوز عملیات در
اینگونه فضاها از مسؤل بهداشت حرفهای کسب و به تائید مسؤل معدن برسد.

 16- 3پیشگیری از آلودگی هوا:
 -142مس��ؤل یا سرپرس��ت معدن باید از عدم تخلیه هرگونه گردوغبار ،فیوم ،دود ،یا گاز تولیدی در
عملیات معدن به اتمس��فر اطمین��ان حاصل نماید و جهت تخلیه هرگونه آالین��ده تولیدی در عملیات
معدن ابتدا باید بر اس��اس پایش انجام ش��ده توسط مسؤل بهداش��ت حرفهای از عدم ضرر و زیان این

آالینده ها بر سالمتی انسان اطمینان حاصل شود.
 17- 3کنترل گرد و غبار:

 -143مس��ؤل یا سرپرس��ت مع��دن باید با اتخاذ تدابیر مناس��ب از ایجاد هرگونه گ��رد و غبار در کلیه

فرآینده��ای مع��دن کاری جلوگیری به عم��ل آورده و یا میزان آن را به پائین ت��ر از حد مجاز تماس
شغلی کاهش دهد.

 -144جهت پایش وضعیت هوای معدن باید میزان و کیفیت هوا در هر یک از محلهای کاری معدن،
میزان گرما و رطوبت و میزان ذرات قابل استنشاق در هوای محل کار اندازهگیری گردد.

 18- 3درمانگاه و مرکز کمک های اولیه:
 -145مدیریت معدن باید تمهیداتی جهت ایجاد درمانگاه در سطح زمین و یا تسهیالتی جهت دسترسی
سریع به چنین مراکزی را فراهم آورد.

 -146چنی��ن مراکزی باید تنها به منظور ارائه کمکهای اولیه ،معاینات پزش��کی و آمبوالنس جهت
انتقال اختصاص یابند.

 -147درمانگاه معادن باالی  25نفر باید حداقل دارای یک پزشک عمومی كه آموزشهاي طب کار
را طي كرده باش��د (حداقل  2روز در هفته) و يك نفر پزشکیار تمام وقت (دوره دیده امداد و نجات،
تزریقات و پانسمان ،حمل بیمار )CPR ،باشد.

 -148درمانگاه و پرسنل آن باید زیر نظر مسؤل بهداشت حرفهای معدن اداره گردد.
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 -149درمان��گاه بای��د ب��ه خوب��ی تهویه ش��ده و دارای روش��نایی کافی ب��وده و بصورت بهداش��تی
نگهداری گردد.

 -150درمانگاه باید مجهز به لوازم پزشکی و جراحی ،برانکارد ،داروهایی جهت درمان اولیه افراد در
معرض مواجهه با گازهای س��می ،دود ،فیوم ،ونیز س��وختگی ،شکستگی و سایر آسیبهای مرتبط با

کار در معدن باش��د .س��ایر تجهیزات مورد نیاز با نظر پزشک درمانگاه و متناسب با نوع فعالیت کاری
معدن تهیه گردد.

 -151درمانگاه باید توسط یک پزشکیار و یا شخص آموزش دیده در زمینه کمکهای اولیه و امداد
و نجات که دارای مدارک معتبر در این زمینه میباشد اداره شده و بصورت مستمر در دسترس باشد تا
تمامی افراد بتوانند به سهولت جهت موارد اورژانسی و کمکهای اولیه به وی مراجعه نمایند.

 -152درمان��گاه بای��د مجهز به یک آمبوالنس به منظور انتقال بیماران و یا مجروحین و مس��دومین به
مراکز درمانی باشد.

 19- 3ایستگاههای کمکهای اولیه ،تیمهای امداد و نجات ،کارگران آموزش دیده:
 -153مدیریت معدن باید اطمینان حاصل کند که عالوه بر درمانگاه در س��طح زمین ،ایستگاههایی در
داخل معدن جهت دسترسی سریع به کمکهای اولیه در محلهای مناسب تعبیه شده باشد.

 -154هر یک از ایس��تگاههای کمکهای اولیه باید تحت کنترل شخصی آموزش دیده قرار گرفته و
سایر پرسنل بتوانند به سهولت به آن شخص در طول شیفت کاری خود دسترسی داشته باشند.

 -155یک ایس��تگاه کمکهای اولیه بای��د حداقل دارای یک برانکارد ،دو پتوی تمیز ،کنس��رو غذا
و آب آش��امیدنی ،درب بازکن قوطی ،کپس��ول هوا ،چراغ قوه و فیلتر اضافی برای ماسکهای مورد
اس��تفاده در معادن گازدار ،یک جعبه کمکهای اولیه حاوی باند سه گوش ،باند کشی ،باند معمولی،

چس��ب زخم ،پنبه ،س��وزن ایمنی ،ماده ضد عفونی کننده ،قطره چشمی ،قیچی کوچک و پد پانسمان

استریل باشند.

 -156در صورت امکان در ایس��تگاههای کمکهای اولیه باید تلفنی بصور مستقیم فقط جهت اطالع
رسانی سریع به مدیریت و یا مسؤلین معدن در دسترس قرار گیرد.

 20- 3افراد آموزش دیده در زمینه کمکهای اولیه:
 -157مدیریت معدن باید تمهیداتی جهت آموزش و اخذ گواهینامه معتبر در زمینه کمکهای اولیه و
امداد و نجات توسط مراکز ذیصالح به تعدادي از شاغلين در معدن فراهم آورد.
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 -158جهت آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات باید تعداد کافی از پرسنل تحت آموزش قرار
بگیرند به صورتی که در هر ش��یفت کاری حداقل  3نفر از افراد آموزش دیده در محل معدن حاضر
باشند و بتوان در طول شیفت کاری به آنها دسترسی داشت.

 -159لیستی از افراد آموزش دیده در زمینههای مذکور باید توسط مسؤل بهداشت حرفهای تهیه و در
محل درمانگاه و ایستگاههای کمک های اولیه نصب گردد.

 21- 3ثبت و گزارش صدمات:
 -160هر شخصی که در معرض مخاطرات ناشی از عوامل مختلف مانند دود ناشی از انفجار ،گازهای
س��می و ی��ا  ...قرار گرفت باید قبل از ت��رک معدن به درمانگاه مراجعه نموده و مس��ؤل مربوطه را در

جریان قرار دهد.

 -161تمامی مستندات مربوط به گزارشات ناشی از صدمات و مواجهات شغلی با عوامل زیان آور باید
در محل درمانگاه ثبت و نگهداری گردد.

 22- 3طرح مديريت در شرایط بحران:
 -162مدیریت معدن باید تمهیداتی جهت ایجاد طرحی جامع در زمینه واکنش در ش��رایط بحران در
معدن اقدام نماید.

 -163در معادن دور افتاده باید امکان هوابرد بیماران آسیب دیده ناشی از حوادث یا شرایط اضطراری
مد نظر قرار گیرد.

 -164به منظور آمادگی پرس��نل در مقابله با ش��رایط اضطراری و بحران ،مسؤل بهداشت حرفهای باید
بصورت س��الیانه اقدام به برگ��زاری مانوری در این زمینه نموده و ضم��ن تهیه گزارش و ثبت نقایص
جهت بهبود ،نتایج را به مرکز بهداشت منطقه گزارش نماید.

 23- 3روشنایی در معادن:
 -165ورود کلیه افراد به تونلها و اجرای کار بدون چراغ تونلی انفرادی ممنوع است.

 -166چراغ خانه باید مجهز به وسایل تهویه با قدرت کافی بوده و پیوسته تمیز نگهداری شود.

 -167کارهای اکتشافی و کار در معادن روباز در هوای تاریک و مه آلود بدون تامین روشنایی مناسب
ممنوع است.

 -168مس��ؤل یا سرپرس��ت معدن بای��د اطمینان حاصل نمای��د که در مكانهاي زير روش��نايي كافي
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تأمين گردد:

 -در کلی��ه س��طوح کاری ،تمامی راه پلهها ،محلهای عبور و مرور و کلیه مکانهایی که پرس��نل

معدن در آنجا مشغول به کار میباشند.

 -در تمامی مکانهای معادن روباز در ساعات تاریکی شب

 -در لبه گودالها و مکانهای مشابه که در نزدیکی محلهای رفت و آمد قرار دارند

 -در کلیه ایستگاههای کاری موجود در معادن زیرزمینی

 در کلیه محلهای پر رفت و آمد در معادن زیرزمینی -در تمامی محلهای ارائه کمکهای اولیه

 -در کلیه اتاقکها و یا محلهای نگهداری هرگونه موتور و یا دستگاه مورد استفاده معمول

 -169باید توجه نمود که نور فراهم شده در کلیه موارد فوق الذکر نباید باعث ایجاد درخشندگی شود.
 24- 3روشنایی در شرايط اضطراری:
 -170چراغهای اضطراری مناس��ب و کافی جهت حفظ ایمنی افراد در زمان خرابی و یا از کارافتادن
کلیه موارد ذکر شده در بندهای فوق باید فراهم گردد.

 -171در زمان از کار افتادن و یا خرابی سیس��تمهای روش��نایی موجود در مع��دن ،کلیه افراد باید در
محلهای خود باقی بمانند تا زمانی که سیستم روشنایی اضطراری برقرار گردد.
 25- 3حمل چراغهای دستی در معادن زیرزمینی:
 -172کلیه کارکنانی که در معادن زیرزمینی مشغول به کار هستند باید به چراغهای دستی مجهز باشند
تا بتوانند فعالیتهای خود را با امنیت بیشتری به انجام برسانند.

 -173کلیه افراد باید در نگهداری این چراغ ها کوشا باشند.
 26- 3روشنایی ماشین آالت:

 -174کلیه قسمتهای ماشین آالتی که در نزدیکی و یا محل فعالیت پرسنل معدن مشغول به کار هستند
باید مجهز به تجهیزات روشنایی باشند تا پرسنل به راحتی بتوانند این ماشین آالت را تشخیص دهند.

 -175کلیه وسایل حمل و نقل و وسایل متحرک در داخل معدن باید دارای وسایل روشنایی مخصوص
به خود بوده و در هنگام رفت و آمد باید آنها را روشن نگهدارند.
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 27- 3روشنایی محل عبور و مرور:
 -176کلیه مناطق رانندگی و عبور و مرور باید توس��ط چراغهای راهنما و سایر نشانگرهای بصری به
وضوح مشخص شده باشند.

 28- 3استانداردهای روشنایی:
 -177مس��ؤل بهداشت حرفهای باید شرایط روشنایی معدن را بر اساس استاندارد روشنایی موجود در
اس��تانداردهای وزارت بهداشت ارزیابی نموده و در صورت ناکافی بودن روشنایی مراتب را به مسؤل
یا سرپرست معدن گزارش نماید.

 29- 3سوابق حوادث ،سوانح و بیماری های شغلی:
 -178مس��ؤل بهداشت حرفهای باید کلیه حوادث ،سوانح و بیماریهای شغلی مرتبط با کار در معدن
را ثبت و نگهداری نماید.

 -179مس��ؤل بهداش��ت حرفهای باید در پایان هر سه ماهه کاری گزارشی از سوابق حوادث ،سوانح و
بیماریهای شغلی را به مدیریت معدن ،وزارت کار و وزارت بهداشت ارائه نماید.
 30- 3بیماریهای شغلی:
 -180مس��ؤل بهداش��ت حرفهای باید لیس��تی از بیماریهای مرتبط با معدنکاران را تهیه و نس��بت به
نگهداری و اس��تفاده از این اطالعات جهت آزمایش��ات بدو استخدام و دورهای جهت معدنکاران در
فواصل زمانی مشخص اقدام نماید.

 -181در صورت مش��اهده هرگونه بیماری شغلی در معدنکاران ،مسؤل بهداشت حرفهای باید مراتب
را به مدیریت معدن گزارش نماید.

 -182جهت آگاهی کلیه پرس��نل معدن باید تمامی ش��رایط خطرناک و بیماریهای ش��غلی مرتبط با
معدنکاران به آن ها اطالع رسانی شود.

 31- 3خدمات مهندسي بهداشت حرفهای:
 -183مسؤل بهداشت حرفهای معدن باید بصورت مداوم بر کلیه مسایل مرتبط با بهداشت حرفهای در
معدن نظارت داشته باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا عدم انطباق با استانداردهای بهداشت
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حرف��های ،مرات��ب را به مدیریت معدن گزارش نموده و به منظور کنت��رل عوامل زیان آور محیط کار
برنامههای ارزیابی و کنترلی ارائه نماید.

 -184مسؤل بهداش��ت حرفهای موظف است دورههای آموزشی ذیل را برای پرسنل معدن تهیه و در
طی سال ارائه دهد و نتایج را به وزارت کار و وزارت بهداشت گزارش نماید.
 نحوه نظافت ،نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی -نحوه کمک رسانی و امداد و نجات

 -دورههای آشنایی با بهداشت عمومی محیط کار

 -آشنایی کارگران در خصوص اصول ایمنی و بهداشت کار

 -آش��نایی کارگران در زمینه مخاطرات بهداش��تی معدن مربوطه و نحوه پیشگیری و نکات ایمنی

و بهداشتی
... -

 32- 3شرایط کار در معادن سطحی و زیرزمینی:
 -185جهت انجام کار در معادن س��طحی و زیرزمینی عالوه بر رعایت نمودن شرایط ایمنی ذکر شده
در آئی��ن نامه ایمنی معادن مص��وب  79/11/25وزارت صنایع و معادن کلیه اف��راد موظف به رعایت
شرایط بهداشتی ذکر شده در این آئین نامه میباشند.

 33- 3انجام کار در زیر آب و یا در مجاورت با آب در معادن:
 -186در صورت��ی ک��ه عملیات معدن در زیر آب و یا در مجاورت س��د ،دریا ،دریاچه ،رودخانه و یا

حجم زیادی از آبها انجام میشود ،مدیریت معدن با نظر مسؤل بهداشت حرفهای باید طرحی جهت
انجام فعالیت بهداشتی در اینگونه مناطق تدوین و ارائه نماید.

 -187در هنگام کار در چنین مناطقی کلیه افراد مشغول به کار باید از خطرات بهداشتی مرتبط با کار
در آب و محیط مرطوب آگاهی داشته باشند.

 -188شس��تن دست ،صورت و نوشیدن هر گونه آبی غیر از منابع آب شرب تهیه شده توسط مسؤلین
معدن ممنوع می باشد.

 -189شنا کردن و استحمام در دریاچه ،رودخانه و یا آبهای عمیق و آلوده موجود در نزدیکی معدن
ممنوع میباشد.

صفحه 26

راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

 -190مس��ؤل بهداش��ت حرفهای باید آموزشهای الزم در زمینه بیماریهای منتقله از آب و راههای
انتق��ال آن به انس��ان را به افراد آم��وزش داده و اف��راد موظفند در صورت مش��اهده هرگونه عالئم و

نشانههای بیماری سریعا به پزشک ،پزشکیار و یا مسؤل بهداشت حرفهای معدن مراجعه نموده و مراتب
را گزارش نمایند.

 -191اس��تفاده از آب مع��دن قبل از تعیین مش��خصات کامل آن توس��ط مس��ؤل بهداش��ت حرفهای
ممنوع است.

 -192آب معدن پس از تصفیه فیزیکی و شیمیایی و رساندن مشخصات آن به حد مجاز برای مصارف
صنعتی و بهداشتی قابل استفاده است.

 -193درصورت استفاده از آب معدن برای آشامیدن باید عالوه بر تصفیه ،از لحاظ آلودگی به باکتری
و میکروب توسط مراجع ذیصالح آزمایش شده و در صورت لزوم ضد عفونی شود .مشخصات آب

آشامیدنی باید بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت و درمان باشد.

 -194در صورت اس��تفاده از آب معدن برای مصارف بهداش��تی و آشامیدنی ،باید حداقل هر  0ا روز
یک بار ،برای تعیین مشخصات ،مورد آزمایش قرار گیرد.

 -195مخ��ازن و انباره��ای آب مصرفی ،باید حداقل هر س��ه ماه یک بار با نظارت مس��ؤل بهداش��ت
حرفهای تمیز و ضد عفونی شوند.

 -196ظروفی که برای حمل و نگهداری آب آش��امیدنی در داخل معدن مورد استفاده قرار میگیرند
باید همیش��ه تمیز نگهداش��ته شده و در فواصل کوتاه مدت ضد عفونی شوند و همچنین به درب پوش
مجهز باشند.

 -197در صورتی که ش��بکههای توزیع آب آش��امیدنی و مصرفی جدا از هم هس��تند باید با عالمت
هشدار دهنده مشخص شده باشند.

 -198کلیه افرادی که به هر نحو درگیر فعالیت در معادن زیرزمینی هس��تند باید آموزشهای عمومی
و اختصاصی فعالیت در اینگونه معادن را دیده باش��ند و بتوانند کلیه ش��رایط نا ایمن و غیر بهداشتی در

محیط کارشان را تشخیص داده و در قبال آنها پاسخ مناسب از خود نشان دهند.

 -199ع�لاوه بر آموزشهای عمومی نحوه فعالیت ایمن و بهداش��تی در معادن زیرزمینی ،هر فرد بنابر
تخصص و فعالیت خاص و با تش��خیص مسئول بهداشت حرفهای باید آموزشهای تخصصی در زمینه
ایمنی و بهداشت را گذرانده و مدرک معتبر دریافت نماید.

 -200موضوعات ذیل باید جزیی از برنامه آموزشی کارکنان معادن زیر زمینی در نظر گرفته شود:
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 - aپایش هوا و تهویه

 - bروشنایی محیط کار

 - cارتباطات و اطالع رسانی

 - dکنترل جریان سیاالت مانند سیل

 - eتجهیزات حفاظت فردی و نحوه استفاده از آنها

 - fروش اجرایی اورژانس و واکنش در شرایط اضطراری مانند طرح تخلیه

 - gروش ارزیابی داخل و خارج معدن
 - hمواد منفجره

 - iنحوه پیشگیری و کنترل حریق

 - jتجهیزات مکانیکی و نحوه استفاده

 - kسایر آموزشهای الزم بنابر تشخیص مسئول بهداشت حرفهای معدن

 -201هر زمانی که کارفرما اطالعاتی راجع به شرایط نا ایمن و یا غیر بهداشتی در معادن زیرزمینی را
دریافت میکند ،ارتباطات و اطالع رس��انی باید به نحوی باشد که کلیه کارکنان آن شیفت کاری در
کمترین زمان ممکن از وضعیت موجود با خبر ش��وند مانند اطالع رس��انی در زمینههای آتش سوزی،
انفجار ،انتشار گاز ،سیل و . ...

 -202به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار در معادنی که به صورت مجموعهای از معدنها میباشند
نیز کارفرمایان باید اطالعات خود را در زمینه ایمنی و بهداش��ت با س��ایر کارفرمایان و یا سرپرس��تان
معادن دیگر به اشتراک بگذارند.

 -203جهت اطمینان از نحوه صحیح و به موقع اطالع رسانیها میبایست حداقل سالی یکبار مانوری در
این زمینه تدارک و به اجرا در آید و نتایج آن به مراکز بهداشت و سایر مراکز مربوطه گزارش گردد.

 -204کلیه وس��ایل و تجهیزات ارتباطی جهت شرایط اضطراری باید دارای نیروی برق جدا از نیروی
برق معدن باش��ند تا در صورت بروز حادثه و یا مش��کل در نیروی برق مع��دن ،بتوان به راحتی جهت
شرایط اضطراری ارتباطات مناسب با مراکز ذیصالح را برقرار نمود.

 -205وسایل ارتباطی باید به دو منظور کلی اطالع رسانی به کارکنان و پرسنل معدن و نیروهای امداد
و اورژانس خارج از معدن تهیه و تدارک یابد.

 -206در صورتی که شخصی در داخل معادن زیرزمینی و در محیطی نا ایمن و دور از دسترس وسایل
ارتباط عمومی معدن مش��غول به کار باشد ،کارفرما باید تمهیداتی جهت ایجاد ارتباط با شخص مورد
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نظر در شرایط اضطراری در نظر بگیرد.

 -207کارفرما باید تمهیدات مناسب بازرسی داخل و خارج معدن به منظور اطمینان از حضور افراد در
داخل و خارج از معدن و به روز نگه داش��تن این آمار را در نظر بگیرد تا در کلیه ش��رایط به خصوص
شرایط اضطراری بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند.

 -208هنگامی که کارگر یا کارگرانی در داخل معادن زیرزمینی مش��غول به کار هستند ،حداقل یک

فرد آموزش دیده باید در خارج از معدن حضور داش��ته باش��د و مس��ئولیت اطالع رسانی افراد داخل
معدن ،مسئولین و همچنین نگهداری آمار افراد مشغول به کار در زیرزمین را بر عهده بگیرد.

 -209عالوه بر ایجاد یک روش بازرس��ی داخل و خارج معدن ،کارفرما باید از وجود دسترس��ی های
مناسب جهت خروج از کلیه ایستگاه های کاری موجود در معدن اطمینان حاصل نماید و تمامی موانع را
برطرف نموده و توسط عالئم و نشانه هایی دسترسی مناسب جهت خروج اضطراری را مشخص نماید.

 -210عالئم منع کش��ید سیگار و روش��ن کردن آتش باید در سراسر مناطق عملیاتی معادن زیرزمینی
نصب گردد.

 -211هیچ گونه مواد قابل اش��تعال و احتراق نباید در روی زمین و تا حدود  31متری هرگونه ورودی
قابل دس��ترس به معادن زیرزمینی ذخیره و یا نگهداری گردد و در صورت محدودیت در فضا باید تا
حد امکان اینگونه مواد را از ورودی های معادن زیرزمینی دور نگه داشته و توسط موانع ضد حریق با
حداقل یک ساعت تحمل حریق جداسازی نمود.

 -212آثار پاشش و ریزش هرگونه مواد قابل اشتعال و انفجار بر روی سطوح باید بالفاصله پاکسازی شود.
 -213ورود بنزین به داخل معادن زیرزمینی به علت فراریت زیاد آن اکیدا ً مموع است.

 -214ورود موتورهای درون سوز (به جز موتورهای دیزلی موجود بر روی تجهیزات و ماشین آالت
متحرک مخصوص معدن) به داخل معدن ممنوع است.

 -215مق��دار کاف��ی از هوای تازه و پ��اک در تمامی محل ه��ای فعالیت مع��ادن زیرزمینی به منظور

جلوگیری از بوجود آمدن ش��رایط نا ایمن و غیربهداش��تی و تجمع زیان آور گرد و غبارات ،فیوم ها،
میست ها ،گازها و بخارات باید تامین گردد.

 -216در صورتی که میزان مناس��ب و اس��تانداردی از هوای تازه و تمیز توسط تهویه طبیعی در معادن
زیرزمینی برقرار نشود ،کارفرما باید تمهیداتی فراهم نماید تا بوسیله تجهیزات مکانیکی تهویه ،حداقل

می��زان  5/7متر مکعب هوای تازه در دقیقه ( )200 cfmبه ازای هر کارگر مش��غول به کار در معادن

زیرزمینی تامین گردد.
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 -217در عملیاتی که در معادن زیرزمینی منجر به تولید گرد و غبار ،فیوم ،میست ،گاز و بخار میشود
(مانند انفجار یا حفاری س��نگ) س��رعت جریان خطی هوا در تونل و س��ایر مناطق عملیاتی معدن باید

حداقل  9/15متر در دقیقه ( )30 fpmباشد.

 -218هنگامی که چنین عملیاتهایی به پایان رس��یدند ،سیستم تهویه باید دود و فیوم های تولیدی را
به اتمس��فر خارج از معدن انتقال داده و این عمل باید قبل از ادامه فعالیت کاری در محلهای مربوطه

صورت پذیرد.

 -219در ط��ول عملیاته��ای حفاری س��نگها و غیره بای��د وضعیت هوا مورد پایش ق��رار گرفته تا
آالیندههای تولیدی از حد مجاز بیشتر نگردد.

 -220میزان روش��نایی مناسب باید در کلیه فضاهای معادن زیزمینی بر اساس استانداردهای ارائه شده
توسط وزارت بهداشت تامین گردد.

 -221مسئول بهداشت حرفهای باید بصورت مداوم شرایط هوا را پایش نموده و بر اساس نتایج بدست
آمده تصمیمات الزم را در زمینه ایمنی و بهداشت پرسنل اتخاذ نماید.

 -222مس��ئول بهداش��ت حرفهای جهت انجام فعالیت پایش هوا در معان زیرزمینی باید به موارد ذیل
توجه نماید و بر اساس آنها تصمیمات صحیح اتخاذ نماید:

 - aموقعیت قرارگیری معدن (نزدیکی به مخازن سوخت ،فاضالب ،خطوط گاز و )...
 - bزمین شناسی محل معدن (شامل نوع خاک ،نفوذپذیری و )...

 - cسابقه سایت مورد نظر و ساخت و ساز

 - dفعالیتهای انجام شده در سایت (مانند استفاده از موتورهای دیزلی ،مواد منفجره ،کار گرم و )...

 -223مس��ئول بهداش��ت حرفهای قبل از اندازه گیری هر گونه آالینده در مع��ادن زیرزمینی باید ابتدا
میزان اکسیژن موجود را اندازه گیری و ارزیابی نماید.

 -224پس از تایید میزان اکسیژن در معادن زیرزمینی ،مسئول بهداشت حرفهای باید تمامی مکان های
معادن زیرزمینی را از لحاظ حضور آالیندههایی مانند مونو اکسید کربن ،دی اکسید نیتروژن ،سولفید

هیدروژن و سایر گازهای سمی ،گرد و غبارات ،بخارات ،میست ها و فیوم ها مورد ارزیابی قرار دهد
و از نرمال بودن این آالیندهها در حد استاندارد اطمینان حاصل نماید.

 -225در کلی��ه مع��ادن زیرزمینی معادن گازدار بای��د از معادن غیر گازدار تفکیک ش��ده و اقدامات
اختصاصی جهت ایمنی معادن گازدار بر طبق استانداردهای مربوط به معادن گازدار صورت پذیرد.

 -226درصورتی که تعداد کارگران معدن مش��غول به کار در معادن زیرزمینی  25و یا بیش��تر باش��ند
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کارفرما باید دو تیم  5نفره نجات تش��کیل دهد که یکی از این تیم ها باید در محل س��ایت کاری و یا

فاصله حداکثر  30دقیقه از محل فعالیت کارگران درون معدن و تیم دیگر با فاصله  2س��اعت در نظر
گرفته شوند.

 -227درصورتی که تعداد کارگران معدن مش��غول به کار در معادن زیرزمینی کمتر از  25نفر باش��ند
کارفرم��ا بای��د یک تیم  5نفره نجات تش��کیل دهد که این تیم باید در محل س��ایت کاری و یا فاصله
حداکثر  30دقیقه از محل فعالیت کارگران درون معدن در نظر گرفته شود.

 -228در هر دو مورد فوق الذکر ،تیمهای نجات باید تحت نظر درمانگاه بوده و آموزشهای الزم را
در زمینه امداد و نجات دیده باشند.

 -229تیمهای نجات در مع��ادن گازدار باید آموزشهای اختصاصی در زمینه ایمنی معادن گازدار را
پشت سر بگذارند.

 -230سوابق کلیه ارزیابیهای کیفیت هوا باید در خارج از معدن و در محیط سایت کاری نگهداری
و در دسترس باشند تا درصورت نیاز بتوان به آنها رجوع نمود.

 -231این س��وابق باید ش��امل محل نمونه برداری ،تاریخ ،زمان ،نوع ماده آالینده و مقدار ماده مورد
ارزیابی باشد.

 -232سوابق مواجهه با مواد سمی باید برای مدت  30سال نگهداری شوند.

 -233سوابق سایر آزمایشات کیفیت هوا باید تا پایان پروژه نگهداری شوند.
 -234برنامه داوطلبانه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

 -235مدیری��ت موثر جهت ایمنی و بهداش��ت کارگران یک عامل تعیین کنن��ده در کاهش میزان و
ش��دت مربوط به حوادث ،جراحات ،بیماری ها و هزینههای مربوط به آن ها در محیط کاری اس��ت.

در این راس��تا سازمان  OSHAبرنامه ایمنی و بهداشت داوطلبانهای در این زمینه تهیه نموده است که
کارفرمایان جهت نیل به اهداف ایمنی و بهداش��تی میتوانند از آن استفاده نمایند .این برنامه داوطلبانه
ایمنی و بهداش��تی شامل چهار بخش اساسی در زمینه گسترش یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی

موفق میباشد که عبارتند از:

 - aرهبری و مدیریت و مشارکت کارکنان
 - bتجزیه و تحلیل سایت کاری

 - cپیشگیری و کنترل خطرات

 - dبرنامههای آموزش ایمنی و بهداشت
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جهت مطالعه بيشتر

 1- 1محیط زیست
کلیه مس��ائل زیس��ت محیطی وابس��ته به مع��دن و فعالیتهای مرب��وط به آن بصورت ذی��ل طبقه بندی

گردیده است:

 1- 1- 1استفاده از آب و کیفیت آن
مدیریت اس��تفاده از آب و کیفیت آن در معادن امری حیاتی اس��ت .در طی انجام فرایندهای مختلف
معدنکاری از جمله در مرحله اکتشاف و  ...امکان آلودگی آب بصورت مستقیم و غیر مستقیم وجود

دارد که میتواند سبب بروز تاثیرات منفی و ناخوشایند در کیفیت آب منطقه مورد نظر گردد .همچنین
یکی دیگر از نگرانیها به علت کاهش آبهای س��طحی در مناطق خش��ک اطراف معدن و نیز محلهای
کشاورزی مجاور معدن میباشد .در نهایت در معادن باید مراقب جریانهای سیالبی و نیز نحوه استفاده
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از آبها جهت جلوگیری از خطرات و آس��یبهای مرتبط با آن بود .جهت کسب اطالعات بیشتر در
زمینه استفاده از آب ،کیفیت مورد نیاز آن و سایر مسائل مرتبط در معادن ،به منابع ذیل مراجعه گردد:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 2 -5
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• http://www.epa.gov/safewater/uic/classv/pdfs/sol -fact.pdf
• http://www.uic.com.au/nip40.htm
• http://www.saltinstitute.org/12.html
• استاندارد شماره  14131موسسه ملی استاندارد با موضوع كيفيت آب  -اندازه گيريph

 2- 1- 1ضایعات
معادن س��بب تولید حجم عظیمی از ضایعات میباش��ند .س��ازهها و تجهیزات مرتب��ط با ضایعات باید

بصورتی طراحی ،س��اخته و نگهداری ش��وند که دارای حداقل ریسک ممکن بوده و از لحاظ زیست

محیطی سبب بروز تاثیرات نامطلوب نگردند .همچنین ارزیابی و مدیریت این تجهیزات باید بصورت
برنامه ریزی شده در تمامی فعالیتهای معدنی جاری باشد .زبالههای جامد ممکن است در هر قسمت
از فرایند معدنکاری ایجاد ش��وند .که در این میان بیش��ترین حجم مواد زائد جامد در حین فعالیت در
معدن و به واس��طه جابجایی س��نگ ،خاک و باطلهها میباش��د و سایر ضایعات بس��ته به نوع معدن و

فعالیتی که در آن انجام میپذیرد ،متفاوت خواهد بود .جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه ضایعات،
انواع موجود و سایر مسائل مرتبط در معادن ،میتوان از منابع ذیل استفاده نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 5 -8
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• Mining Association of Canada (MAC –www.mining.ca): A Guide to the
)Management of Tailings Facilities (1998
• Developing an Operations, Maintenance and Surveillance Manual for Tailings
)and Water Management Facilities (2003
• International Commission on Large Dams (ICOLD) available at: http://www.
icold -cigb.net
• Australian National Committee on Large Dams (ANCOLD) available at:
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http://www.ancold.org.au/
• U.S. Department of the Interior, Office of Surface Mining, Acid Mine Drainage
Prevention and Mitigation, available at: http://www.osmre.gov/amdpvm.htm
• Policy for Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Mine Sites in British
Columbia (BC MEM 1998) available at: www.em.gov.bc.ca/Mining/MinePer/
ardpolicy.htm

 3- 1- 1مواد خطرناک
نگهداری ،حمل و نقل و ذخیره مواد خطرناک باید به گونهای صورت بگیرد که مانع از نشت ،پاشش
و یا س��ایر حوادث خطرناک مرتبط با این مواد گردد و ضمنا س��بب بروز آلودگی آبهای سطحی و
زیرزمینی و خاک نگردد .به منظور کاهش و به حداقل رس��اندن پیامدهای ناش��ی از مواد خطرناک،

اقدامات توصیه شدهای وجود دارد که جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوان به منابع ذیل
مراجعه نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 8 -9
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• International Cyanide Management Code available at: http://www.
cyanidecode.org/

 4- 1- 1استفاده از زمین و تنوع زیستی
دگرگونی زیستگاهها که ناشی از عملیات معدنکاری است ،یکی از عمده ترین تهدیدات بالقوه تنوع
زیس��تی محس��وب میگردد .در حین کلیه عملیات معدنکاری پتانسیلی جهت دگرگونی و تغییر دائم
و یا موقت زیس��تگاه های خشکی و آبی مناطق وجود دارد .عالوه بر این عملیاتهایی نظیر اکتشاف،

نیازمند توسعه مسیرهای دسترسی ،داالنهای حمل و نقل ،اردوگاه های موقت کارگران و  ...میباشد.
که هر کدام از این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که بسته به نیاز معادن مختلف انجام میپذیرند به نوبه

خود میتوانند سبب تغییراتی در حاالت طبیعی زمین ،زیستگاهها و تنوع زیستی شوند که جهت کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 9 -11
• IFC’s Performance Standard (PS ) 6 – Biodiversity Conservation and
Sustainable Natural Resource Management
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• Integrating Mining and Biodiversity Conservation – Case Studies from around
)the world (IUCN and ICMM, 2004
)• Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity (ICMM 2006
)• Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001
• The United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) available at:
http://www.un.org/Depts/los/index.htm

 5- 1- 1کیفیت هوا
مدیریت کیفیت هوا در معادن و س��ایتهای مرتبط با معادن در تمامی فعالیتها و مراحل معدنکاری

از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .آالیندههای هوابرد در طول کلیه فرایندهای مرتبط با معدن انتشار
مییابن��د که بنابر نوع عملیات ،نوع معدن ،ش��رایط کار و  ...ش��اهد آالیندههای گوناگونی در معادن
هستیم .جهت آشنایی با این منابع آالیندگی و نحوه کنترل آنها میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 11 -12
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines

 6- 1- 1سروصدا و ارتعاش
در معادن منابع مختلفی از جمله تجهیزات کاری ،ماش��ین آالت ،حمل و نقل ،انفجارات و  ...س��بب

ایجاد انواع مختلفی از اصوات در فرکانسهای مختلف میگردند ،لذا آموزشها و کنترلهای مناسب
در این زمینه باید طراحی و پیاده س��ازی گردند که در این زمینه آش��نایی با صدا ،ارتعاش ،منابع تولید

و نحوه کنترلهای موثر از اهمیت باالیی برخوردار میباش��د .جهت آشنایی هرچه بیشتر با موارد ذکر

شده میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 13
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure
Indices (BEIs®) -2010

 7- 1- 1استفاده از انرژی
از جمله مهمترین فرایندهای مصرف کننده انرژی در معادن میتوان به حمل و نقل ،اکتشاف ،حفاری،

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

35

اس��تخراج ،آس��یاب و خرد کردن ،پمپاژ و  ...اشاره نمود که در این راس��تا میتوان اقدامات حفاظتی

توصیه شدهای را با استفاده از منابع و مراجع ذکر شده در ذیل این مطلب بدست آورد:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 13

 8- 1- 1اثرات بر مناظر
عملیات معدنکاری و فعالیتهای مرتبط با آن میتواند سبب ایجاد تاثیرات منفی بصری از لحاظ چشم
انداز مناظر گردد که این امر به نوبه خود میتواند در ش��رایط زندگی ،گردش��گری و تفریحی محل
معدن تاثیر گذار باشد .جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 Environmental
– Page 14
• United States Bureau of Land Management’s Visual Resource Contrast Rating
system available at: http://www.blm.gov/nstc/VRM/8431.html

 1- 2ایمنی و بهداشت حرفهای
فعالی��ت و کار در مع��ادن باید تحت ش��رایطی انجام پذیرد که احتمال جراح��ت ،حادثه و بیماری در
آن حذف ش��ده و ی��ا به حداقل ممکن کاه��ش یابد .لذا کلیه خطرات و ش��رایط غیر بهداش��تی و نا
ایمن باید توس��ط روشهای مدونی از جمله مطالعه عملیات و خطرات ،ارزیابی کمی ریس��کها و یا

س��ایر روشهای موجود شناسایی ،آنالیز و ارزشیابی گردند .همچنین برنامه مدیریتی معدن باید دارای

رویکرد سیس��تماتیکی در جهت پیش��گیری و کنترل خطرات و عوامل زیان آور فیزیکی ،شیمیایی و

بهداش��ت بیولوژیکی و رادیولوژیکی باش��د .کلیه شرایط ذکر شده را میتوان بصورت ذیل در معادن
طبقه بندی نمود و بر اساس نوع و ماهیت هر یک از معادن به شرایط مرتبط با آن رسیدگی نمود:

 - 1- 1- 2ایمنی و بهداشت عمومی محیط کار
جهت رعایت ایمنی و بهداش��ت عمومی محیط کار در معادن میتوان از اس��تراتژیهای توصیه ش��ده
توسط مراکز و مراجع ذیصالح استفاده نمود ،در این راستا میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 14 -15

صفحه 36
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 2- 1- 2مواد خطرناک
در کلی��ه معادن باید بوس��یله تهویه و سیس��تم های مناس��ب ،از خروج گازها ،بخ��ارات و گرد و غبار
ایجاد ش��ده اطمینان حاصل نمود و همچنین از عدم در معرض قرار گرفتن کارگران با مواد خطرناک

و موادی که دارای خطرات بالقوه خورندگی ،اکس��ید کنندگی ،مواد سیلیس��ی و  ...هس��تند ،اطمینان

حاصل نمود .دوشها و چشم شویهای اضطراری باید در مکانهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند
تا کارگران در کمترین زمان ممکن بتوانند از این تجهیزات استفاده نمایند .وجود برگههای اطالعات
ایمنی مواد شیمیایی نیز در معادن الزامی است ،لذا با توجه به نکات ذکر شده در زمینه مواد خطرناک

موجود در معادن باید اطالعات کافی در این زمینه در اختیار مسولین مربوطه قرار گیرد .جهت کسب
اطالعات بیشتر در زمینه های ذکر شده میتوان به منابع ذیل مراجعه نمود.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 15
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure
Indices (BEIs®) -2010
• Material Safety Data Sheets (MSDS) - http://www.msha.gov/msds.htm

 3- 1- 2استفاده از مواد منفجره
معم��وال فعالیتهای مرتبط با انفجار در معادن که س��بب بروز حوادث و اث��رات نامطلوب میگردند
به عل��ت انفجارهای تصادفی ،عدم هماهنگ��ی و آموزش کافی و در ارتباط ب��ا فعالیتهای انفجاری
میباش��ند .لذا در این زمینه جهت مدیریت خطرات ،سازمانهای مرتبط توصیههایی را ارائه نمودهاند
که با استفاده از منابع ذیل میتوان با این موارد بیشتر آشنا شد:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 15 -16
• http://www.msha.gov/REGS/FEDREG/INFORMAT/2006ICR/E6 -11848.
asp

 4- 1- 2ایمنی برق و ایزوالسیون
موارد ایمنی مربوط به برق و ایزوالسیون تمامی منابع خطرناک انرژی و نیز مواد خطرناک باید مطابق
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با دستورالعملهای ارائه شده در منابع ذیل صورت پذیرد .لذا با استفاده از منابع ذیل مدیریت معدن و
مسوالن مربوطه با شرایط عملیات ایمن آشنایی کاملی پیدا خواهند نمود.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 16
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• http://www.msha.gov/S&HINFO/ugelectric/ugelectric.htm

 5- 1- 2خطرات فیزیکی
خطرات فیزیکی موجود در معادن میتوانند شامل مواردی همچون خطر لغزش زمین ،فروپاشی زمین،
خطرات مربوط به حمل و نقل ،ارتفاع و س��قوط از ارتفاع ،اس��تفاده از تجهیزات تلفن ثابت و همراه،

بلند کردن اجس��ام و موارد مش��ابه باشند .لذا با استفاده از منابع ذکر شده در ذیل میتوان با منابع ایجاد
اینگونه خطرات آشنایی کاملی پیدا نمود و همچنین جهت پیشگیری از بروز پیامدهای ناگوار ناشی از
این خطرات نیز تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمود:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 16 -17
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
)• United States National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH
Visibility Analysis Software available at: http://www.cdc.gov/niosh/mining/
mining/illum/
• http://www.msha.gov/30cfr/47.11.htm

 6- 1- 2پرتوهایهای یونیزان
در بس��یاری از مع��ادن بنا بر ماهیت م��واد موجود در آنها و میزان مواجه��ه کارگران ،خطرات تابش
پرتوهای زیان بار طبیعی وجود دارد ،لذا آش��نایی با این نوع پرتوهای خطرناک و اقدامات مورد نیاز

جهت پیش��گیری و کنترل مواجهه با آن ها امری ضروری اس��ت .در ذیل منابع مورد نیاز در این زمینه

آورده شده است:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 17 -18
•
http://www.msha.gov/READROOM/HANDBOOK/MNMInspChapters/
Chapter10.pdf
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راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  -درمانی

 7- 1- 2تناسب کار با افراد
فعالیت معدنکاری شامل بخشهاي گوناگونی است که در آنها خستگی و یا سایر علل دیگر میتواند
س��بب اختالل در انجام کار و همچنین اختالل در تناسب اندام مختلف فرد گردد .این امر به نوبه خود

میتواند سبب بروز آسیبهای جدی به فرد ،تجهیزات و یا محیط زیست شود ،در این راستا میبایست
ارزیابی ریس��ک مناس��بی در این زمینه انجام پذیرد و میزان تناسب کار با افراد سنجیده شود تا از بروز
صدمات و خسارات جلوگیری شود .در این زمینه توصیه هایی در منابع ذیل آورده شده است:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 18

 8- 1- 2تنشهای حرارتی
عملیات معدنکاری از جمله فعالیتهایی محس��وب میگردد که س��بب مواجهه افراد با شرایط سخت

آب و هوایی میش��ود .تنشهای حرارتی ناش��ی از کار در معدن میتواند به علل مختلفی ایجاد گردد
که در نهایت باعث بروز صدمات و آس��یبهای جبران ناپذیری خواهد شد ،لذا آشنایی با این شرایط

و نحوه پیشگیری و کنترل خطرات از اهمیت خاصی برخوردار است .در این زمینه از منبع زير ميتوان
استفاده نمود.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 18

 9- 1- 2صدا و ارتعاش
منابع صدا و ارتعاش و نحوه کنترل آنها در بخش اول این مجموعه مورد بررس��ی قرار گرفت با این
وجود سایر توضیحات اضافی در منابع ذیل معرفی شده است:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 18
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure
Indices (BEIs®) -2010

 10- 1- 2خطرات ویژه کار در معادن زیرزمینی
مناب��ع ذی��ل اطالعات مفیدی را در زمینه خط��رات ویژه کار در معادن زیرزمینی در اختیار ش��ما قرار

خواهد داد .اینگونه معادن با توجه به موقعیتش��ان دارای خطرات و ش��رایط ویژهای میباشند که عالوه
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بر رعایت نمودن شرایط عمومی مورد نیاز برای کلیه معادن باید به این موارد نیز توجه ویژهای نمود و
مدیریت معدن نیز باید با توجه به این شرایط ویژه ،اقدام به بکارگیری افراد مناسبی در این زمینه نماید.

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational
Health and Safety - Page 18 -21
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• http://www.msha.gov/MEDIA/PRESS/2011/NR110113a.asp

 11- 1- 2ایمنی و بهداشت جامعه
مسائل و موارد ایمنی و بهداشتی جوامعی که به هر صورت با فعالیتهای معدنی درگیر هستند میتواند

ش��امل ایمنی حمل و نقل جهت دسترس��ی ب��ه راهروها ،حمل و نقل ،مواجهه ب��ا کاالهای خطرناک،
تاثیرات نامطلوب بر کیفیت و کمیت آب ،توس��عه غیرعمدی سایتها ،انتقال بیماریهای واگیردار و

 ...باش��د .لذا کلیه این عوامل میتوانند دارای اثرات تعیین کنندهای در سطح ایمنی و بهداشت جامعه
داش��ته باشند .با توجه به گستردگی موارد ذکر شده باید تمهیدات ویژه ای در این زمینه در نظر گرفته

ش��ود تا از بروز تاثیرات نامطلوب ناشی از معادن و معدنکاری بر روی جوامع و خانواده ها جلوگیری
نمود .در ذیل منابع مفیدی در این زمینه آورده شده است:

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.3 Community
Health and Safety - Page 21 -24
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• APELL for Mining, Awareness and Preparedness for Emergencies at Local
Level, Technical Report No. 41, UNEP 2001
• IFC’s HIV/AIDS Resource Guide for the Mining Sector available at: http://
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/HIVAIDS

 2- 2شاخص های اجرایی و پایشی
با توجه به کلیه مطالبی که در بخش اول این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت ،جهت ارزیابی موارد

ذکر ش��ده به ش��اخصهایی جهت اجرا و پایش موارد ذکر ش��ده نیاز میباش��د ،لذا در این قسمت با
اس��تفاده از منابع ذکر ش��ده در هر بخش از قس��مت اول و نیز منابع این بخش میتوان بر اجرا و پایش
موارد فوق الذکر نظارت نمود:

 درمانی- راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی
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• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.3 Community
Health and Safety - Page 25 -27
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines
• The Role of illumination in Reducing Risk to Health and Safety in South
African Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001
• ICRP 60 by the International Commission on Radiological Protection and
IAEA Safety Series No. 115.
• International Institute for Environment and Development (IIED), 2000.
Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development
(MMSD). London,UK.
• Edgar, T.F. 1983. Coal Processing and Pollution Control. Houston: Gulf
Publishing Company.
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Special
Report,Carbon Dioxide Capture and Storage, March 2006. Geneva: IPCC.
• International Labor Office, 1991. Safety and Health in Open Cast Mines.
Geneva, Switzerland.
• Kirk -Othmer, R.E. 2006. Encyclopedia of Chemical Technology. 5th Edition.
New York: John Wiley and Sons Ltd.
• Lighting Handbook, Illumination Engineering Society of North America,
1993.
• Management and Prevention of Heat Stress, Department of Minerals and
Energy, Western Australia, December 1997.
• Mineral Resources, Mine Safety and Health Administration, 30CFR Part 48,
56, 57, 58, and 715; U.S. Department of Labor.
• Mining Association of Canada (MAC), 1998. A Guide to the Management of
Tailings Facilities.
• MAC, 2003. Developing an Operations, Maintenance and Surveillance
Manual for Tailings and Water Management Facilities.
• National Fire Protection Association (NFPA). 2004. Standard 120: Standard for
Fire Prevention and Control in Coal Mines. 2004 Edition. NFPA: Quincy, MA.
• NFPA. 2000. Standard 850: Recommended Practice for Fire Protection for
Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations.
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2000 Edition. NFPA: Quincy, MA.
• Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM). 2003.
Mercury Emissions from Coal -Fired Power Plants: The Case for Regulatory
• Action. October 2003. NESCAUM: Boston, MA.
• Occupational Radiation Protection, Safety Guide No. RS -G -1.1, International
Atomic Energy Agency, Vienna, 1999.
• Risk Management AS/NZS 4360:1999 Standards Australia, 1999.
• Tailings Dams Risk of Dangerous Occurrences, ICOLD Committee on
Tailings Dams And Waste Lagoons, UNEP 2001.
• The Role of Illumination in Reducing Risks to Health and Safety in South
African Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001
• Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents &
Biological Exposure; The American Conference of Governmental Industrial
• Hygienists (ACGIH), 2001.
• UNEP, 2001. APELL for Mining, Awareness and Preparedness for Emergencies
at Local Level, Technical Report No. 41.
• United States (US) Environmental Protection Agency (EPA). 2005. 40 CFR
Part 60, Standards of Performance for New and Existing Stationary Sources:
Electric Utility Steam Generating Units, Clean Air Mercury Rule. Washington,
DC: US EPA.
• US EPA. 40 CFR Part 434—Coal Mining Point Source Category BPT, BAT,
BCT Limitations and New Source Performance Standards. Washington, DC:
US EPA.
• US EPA. 40 CFR Part 60. Standards of Performance for New Stationary
Sources. Subpart Y—Standards of Performance for Coal Preparation Plants.
• Washington, DC: US EPA.
• The Role of illumination in Reducing Risk to Health and Safety in South African
Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001 provides detailed recommendations
for a variety of underground places of work.
• http://www.acgih.org/TLV/
• http://www.acgih.org/store/
• http://www.cdc.gov/niosh/npg/
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• http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=
STANDARDS&p_id=9992
• http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
• http://www.bls.gov/iif/
• http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
• http://www.asosh.org/WorldLinks/Sectors/mining.htm
• http://www.ancold.org.au/
• www.em.gov.bc.ca/Mining/MinePer/ardpolicy.htm
• http://www.ea.gov.au/industry/sustainable/mining/booklets/index.html
• http://www.ebrd.com
• http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
• http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities .htm
• http://www.cyanidecode.org
• http://www.icmm.com/publications/767BiodiversityReport.pdf
• http://www.icoldcigb.net
• http://www.icmm.com/uploads/1295GPG.pdf
• http://www.worldenergy.org/wecgeis/publications/default/tech_papers/17th_
congress/1_2_02.asp
• http://www.uneptie.org/pc/mining/mrfvision.htm
• http://www.un.org/Depts/los/index.htm
• http://www.osmre.gov/amdpvm.htm
• http://thomas.loc.gov/cgi -bin/query/z?c109:S.131
• http://www.cdc.gov/niosh/mining/mining/illum/

 آئيننامههاي بهداشت كار در معادن- 3
 درمان و آموزش پزشكي براي كار در معادن آئين،در حال حاضر از س��وي وزارت محترم بهداش��ت
 برخي س��ازمانها مانند وزارت كار س��ابق و سازمان صنايع و.نامه خاصي تدوين و ارائه نش��ده اس��ت

معادن كش��ور در اين خصوص اقداماتي انجام داده و آئين نامههايي را تدوين و تصويب نمودهاند كه

.عمدتا جنبههاي ايمني كار در معادن را در برگرفته و كمتر به مسائل بهداشت كار در معادن ميپردازد
در همي��ن راس��تا آئين نامه بهداش��ت كار در معادن كه از منابع مختلف از جمل��ه آئين نامههاي ايمني
.معادن كشور برداشت گرديده است تهيه و در ادامه ارائه شده است

