ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ واﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از ﭼﺎﻗو

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

اﯾﻣﻧﯽ وﺳﻼﻣت ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدر ﺗﻐذﯾﮫ
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده:ﻓﺎطﻣﮫ ﻣرﺗﺿوی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮭﯾﮫ:زﻣﺳﺗﺎن٩٤
ﺗﺣت ﻧظﺎرت واﺣدآﻣوزش

 -1ﻇﺮوف داغ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
 -2ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺧﻤﯿﺮ ودﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي دوار ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎظ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
واﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ.
 -3از ﭼﻨﮕﮏ،دﺳﺘﮕﯿﺮه ودﯾﮕﺮ اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ وﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاد از ﻣﯿﮑﺴﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش وﺧﺮدﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 -4ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻧﺪه وﺗﯿﺰ وﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 -6ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
دﺳﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
 -8ﻇﺮوف را ﻃﻮري روي اﺟﺎق ﮔﺎز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ آن رو ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد وروي دﯾﮕﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي اﺟﺎق ﮔﺎز ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .
 -9ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب ،دﺳﺘﻤﺎل ،دﺳﺘﮕﯿﺮه ودﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ آﺗﺸﮕﯿﺮ را از
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي اﺟﺎق ﮔﺎز دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 -10ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ وﭘﺰ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ وﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع
آﺷﭙﺰي آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ وﮔﺸﺎد
ﺑﺮاي آﺷﭙﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .
 -11ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ .
 -12آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ودﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ
درزﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ .

 -١ﺣﻣل و ﻧﻘل و اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﮕﮭداري ﭼﺎﻗوھﺎ و وﺳﺎﯾل ﺑرﻧده،
ﺑﺻورت اﯾﻣن اﻧﺟﺎم ﺷود .ﮐﺎرد و ﭼﻧﮕﺎل ﺗﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود
،ﭼﺎﻗوھﺎی ﮐﻧد ﻣﯽ ﻟﻐزﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻدﻣﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد
ھﻧﮕﺎم ﺑرش ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﺎﻗو ھﺎ از ﺑدن دور ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢ﻧﮕﮭدارﻧده ھﺎی ﭼﺎﻗو ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آﺳﯾب ﮐﺎرﮔر
روی ﻣﯾز ﮐﺎر ﻧﺻب ﺷود.
 -٣ﭼﺎﻗو ھﺎ و دﯾﮕر وﺳﺎﯾل ﺑرﻧده ﻧﺑﺎﯾد در وﺳط ﮐﺎر در ﺳﯾﻧﮓ
ھﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
 -٤ﭼﺎﻗوھﺎی ﺗﺎزه ﺧرﯾداری ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﺗﯾﻐﮫ و ﺑﻧد
اﻧﮕﺷت ﻣﺟﮭز ﺷوﻧد ﺗﺎ از ﻟﻐزش ﺗﯾﻐﮫ روی دﺳت
ﻣﺣﺎﻓظت ﺷود .
 -٥از ﭼﺎﻗو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﭻ ﮔوﺷﺗﯽ ودرﺑﺎزﮐن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
 -٦ھﻣﯾﺷﮫ ازﭼﺎﻗوھﺎی ﺗﻣﯾز وﺗﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﭼون ﯾﮏ
ﭼﺎﻗوی ﺗﯾز اﯾﻣن ﺗر از ﯾﮏ ﭼﺎﻗوی ﮐﻧد اﺳت.
 -٧ھﻧﮕﺎم ﺷﺳت وﺷو ﭼﺎﻗو را طوری در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ
ﺗﯾﻐﮫ آن از ﺑدن دور ﺑﺎﺷد.

آﺗش ﺳوزی ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود از :
 -١ﺗﻌﻣﯾرات وﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب
 -٢آﺗش ﮔرﻓﺗن ﭼرﺑﯽ ھﺎی ﺗﻣﯾز ﻧﺷده
 -٣ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﮐﺛﯾف ) اﻣﮑﺎن آﺗش ﮔرﻓﺗن دودﮐش (
 -٤ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﻗﻼم ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل
 -٥ﮐﺎﺑل ﺑرق ﻣﻌﯾوب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯾده ﺷده

اﮔر ظرﻓﯽ روی ﺷﻌﻠﮫ اﺟﺎق آﺗش ﮔرﻓت :
 -١ﺑﺎ ﭘﯾﭼﺎﻧدن دﺳﺗﮕﯾره ﭘﯾﭻ ﻣرﺑوط روی اﺟﺎق ﮔﺎز ﺷﻌﻠﮫ را
ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.
 -٢در را روی ظرف ﺑﮕذارﯾد .
 -٣ظرف روﻏن داغ ﯾﺎ روﻏن درﺣﺎل ﺣرﯾق را درآﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧﺑرﯾد .
 -٤روی ﺷﻌﻠﮫ ﺑﯾﮑﯾﻧﮓ ﭘودر ﯾﺎ ﻧﻣﮏ ﺑرﯾزﯾد .
 -٥اﮔر ﻣوھﺎ ،آﺳﺗﯾن ھﺎ ﯾﺎ ﻟﺑﺎﺳﺗﺎن ﺳوﺧت ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد وﺑدوﯾد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد وآن را ﻣرطوب ﮐرده ودر ﺣوﻟﮫ
ﺑﭘﯾﭼﯾد
 -٦ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑر روی روﻏن درﺣﺎل اﺷﺗﻌﺎل آب ﻧرﯾزﯾد ﭼون
ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر آﺗش ﻣﯾﮕردد.
ﻟﯾز ﺧوردن ،ﺳﮑﻧدری ﺧوردن )ﻟﻐزﯾدن( ،اﻓﺗﺎدن
 -١زﻣﯾن ﺧﺷﮏ و ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داری ﺷود ،ﻋﻼوه ﺑر ﺧطر
ﻟﻐزش ،ﺳطوح ﻣرطوب ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای رﺷد ﻗﺎرچ
ھﺎ و ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ
ﮔردد.
 -٢راھروھﺎ و ﻣﻌﺎﺑر روﺷن و ﺧوب ﻧﮕﮫ داری ﺷود و
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راھروھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﺟﺎد ﺧطر ﮐﻧد
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﺑل ھﺎی ﺑرق در ﻣﺳﯾر رﻓت و آﻣد ﻗرار
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٣از ﭼﮑﻣﮫ ھﺎی ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ آج دار ﻣﺧﺻوص ﮐﺎر در
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 -٤در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﺳﺗﺷوی ﮐف آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐف آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 -٥ﺑرای ﺗﺟﮭﯾزات ﭘرﯾزھﺎی دﯾواری ﯾﺎ ﺳﻘﻔﯽ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷود ﺗﺎ
ﮐﺎﺑل ھﺎی ﺑرق در ﻣﺳﯾر رﻓت وآﻣد ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
 -٦در ﺻورت رﯾﺧﺗن ﻣوادﭼرب وﺗﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذ روی
زﻣﯾن ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺣل را ﺧﺷﮏ وﺗﻣﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -٧در ﺻورت ﺷﮑﺳﺗن ظروف ،ﺧرده ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ را ﻓورا
ﺟﺎرو ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻧم دار ﺗﮑﮫ
ھﺎی رﯾزﺗر ﺷﯾﺷﮫ راﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد .

ﮔرﻣﺎ درﻣﺣﯾط ﮐﺎر

ارﮔوﻧوﻣﯽ در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

ﮔرﻣﺎی ﻣوﺟود درﻣﺣﯾط ﮐﺎر از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد،
ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان وﺳﺎﯾل وﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﮔوﻧﺎﮔون را ﻧﺎم ﺑرد .

ارﮔوﻧوﻣﯽ ﻋﻠم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت .در اﯾن
ﻋﻠم ﺗﻼش ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﮐﻣﺗرﯾن ﻓﺷﺎر ﺑﮫ
ﺑدن وارد ﺷود واﻓراد در راﺣت ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن وﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن
ﻋرﺿﮫ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.

راه ھﺎی ورود ﮔرﻣﺎ ﺑﮫ ﺑدن :
 -١در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﮔرﻣﺎ درﺑدن اﯾﺟﺎد ﮔردد.
 -٢ﺟذب ازطرﯾق ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﮐﻧﺗرل ﮔرﻣﺎ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر :
 -١اوﻟﯾن روش در ﮐﻧﺗرل ﮔرﻣﺎ ﺗطﺎﺑق اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻓرد
ﻓرﺻت دھﯾم ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺗطﺎﺑق ﭘﯾدا ﮐﻧد )ﻣدت زﻣﺎن ﻣوردﻧﯾﺎز
ﺑرای ﺗطﺎﺑق ٧اﻟﯽ  ١٠روز ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﮔرم
اﻣری ﻧﺳﺑﯽ اﺳت وﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓرد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ از اﻧﺟﺎ
دور ﺷود ﺗﺎ  ٦٠درﺻد ﺳﺎزش ﺧود را ازدﺳت ﻣﯽ دھد وﮐﻼ
ﻏﯾﺑت ﺑﮫ ﻣدت  ٢ھﻔﺗﮫ از ﮐﺎر در ﭼﻧﯾن ﻣﺣﯾطﯽ ﺳﺑب از دﺳت
رﻓﺗن ﺳﺎزش ﻣﯽ ﺷود (.
 -٢اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮔرم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻣﺻرف آب ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻧﻣﮏ ﺑﺎﺷد .دﻣﺎی آب  ١٥-١٠درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد وھر  ٢٠دﻗﯾﻘﮫ ﻣﺻرف ﺷود.
 -٣ھر ﭼﻘدر ﺑﺎﻓت ﭼرﺑﯽ ﺑدن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر از دﻓﻊ
ﺣرارت ﺑدن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓراد ﺷﺎﻏل در اﯾن
ﻣﺣﯾط ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺗﻧﺎﺳب وزن ﺧود ﺑﺎﺷﻧد .
 -٤اﺳﺗﻔﺎده از اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ھﯾﺟﺎن ﭘذﯾری وﭘرﺧﺎﺷﮕری
ﮐﻣﺗری از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد  ).اﻓراد ﺧوﻧﺳرد (.
 -٥ﺗﻌﯾﯾن ﭼرﺧﮫ ﮐﺎر -اﺳﺗراﺣت.
 -٦ﮐﺎھش ﻧﯾﺎز ﺟﺳﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺑﻠﻧد ﮐردن ﺑﺎر و.....ودر ﺻورت اﻣﮑﺎن ،اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻧﮏ روز.

 -١ﻓراھم ﮐردن ﻓﺿﺎی ﮐﺎری ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﺗواﻧﻧد
ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﺷش را در ﻋﺿﻼت وﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎی ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -٢ﻗرار دادن وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد در دﺳﺗرﺳﯽ
آﺳﺎن.
 -٣ﭼﯾﻧش ﻣﻧﺎﺳب وﺳﺎﯾل ) اﺟﺳﺎم ﺳﻧﮕﯾن در ﻗﻔﺳﮫ ﭘﺎﯾﯾن (.
 -٤ﭘرھﯾز از وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑدﻧﯽ .
 -٥اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑﻠﻧد ﮐردن وﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎر.
 -٧ﮐﺎرﮔران ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺗﮑراری ﭼرﺧﺷﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .
 -٨اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﻗطﻊ ﮐردن ،ﺑرش ،ﭘﮭن
ﮐردن ﻣﺧﻠوط ﮐردن ﻏذا ) ﻣﺛﻼ ﻏذاﺳﺎزھﺎ وﻣﺧﻠوط ﮐن ھﺎ (.

ﻧﺷﺎﻧﯽ :ﺷﯾراز-ﺑﻠوار ﭼﻣران-ﺟﻧب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭼﻣران-
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺣﺎج ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺗﯾﺎز و ﻣرﮐز ﻓورﯾﺗﮭﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت٣٦٣٦٤٠٠١:
ﻣﻧﺑﻊ  :ﮐﻠﯾﺎت ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫ ای ﭼوﺑﯾﻧﮫ .ﺑﮭداﺷت ﮐﺎر ﺣﻠم
ﺳرﺷت ،اﻧﺗﺷﺎرات ﭼﮭره
ﺳﺎل ١٣٧٦

