ﻋواﻣل ﺧطر
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎﯾد طوری طراﺣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾﻣن و ﮐﺎرآ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻋواﻣل زﯾر روی ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،اﯾﻣﻧﯽ و
ﺧوﺷﻧودی از ﮐﺎر ﺑﺧﺻوص در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼوب و ﻣﺑل ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
•

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐرد ﺗﺟﮭﯾزات ﻓﻧﯽ ،ﺑوﯾژه اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت

•

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﺎر(و ﮐﺎرﮐرد ﻣدﯾرﯾت

•

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺳﺎن )ﺷراﯾط ارﮔوﻧوﻣﯾﮏ ﻓﺷﺎر ﮐﺎر( ﭼﻧد ﻣﺛﺎل وﺟود ﺑﻠﻧد ﮐردن اﺟﺳﺎم ﺳﻧﮕﯾن ﯾﺎ
ﮐﺎر ﯾﮑﻧواﺧت و ﺗﮑراری اﺳت.

•

ﭼﮫ آﻟودﮔﯽ ھﺎﯾﯽ در ھوا وﺟود دارد  -ﻣﺛﻼً ﮔردوﻏﺑﺎر ﭼوب ،ﺑﺧﺎرات ﻣﺣﻠول ھﺎی ارﮔﺎﻧﯾﮏ ،رﻧﮓ و ﭼﺳب -
و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن آﻟودﮔﯽ ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﺷود )ﻣﺛﻼً ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷود(.

•

وﺿﻌﯾت ھوای داﺧﻠﯽ و ﺗﮭوﯾﮫ

•

ﺳروﺻدا و ﻟرزﺷﮭﺎ

•

ﻧور

طراﺣﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر
ﭼﮭﺎر ﻋﺎﻣل ھوا ،ﺻدا ،ﻧور و طراﺣﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧوب ﻻزم اﺳت .ﻣﻧظور از طراﺣﯽ ﻣﺣل
ﮐﺎر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻗرار ﮔﯾری ﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و وﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت طوری ﮐﮫ روﻧد ﺗوﻟﯾد
ﺑﺧوﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻧد .راه رﻓﺗن در ﻣﺣوطﮫ ﺑﺎﯾﺗﯽ راﺣت و اﯾﻣن ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﺗوان ﻣواد و ﻣﺻﺎﻟﺢ را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻣوﺛر و اﯾﻣن
ﺣﻣل ﮐرد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯾن را روی ﮐف زﻣﯾن در اطراف ﻣﺎﺷﯾن ﻋﻼﻣت ﮔذاری و ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.
در ھﻣﮫ اﻣﺎﮐن ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻏذاﺧوری ﯾﺎ ﻣﺣل اﺳﺗراﺣت و ﺗواﻟت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮐﺎر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋوض ﮐﻧﯾد و ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﯾﺎ ﻟﺑﺎس اﯾﻣﻧﯽ ﺑﭘوﺷﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اطﺎق رﺧﺗﮑن و دوش ھم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﺳﯾرھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗراﻓﯾﮏ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  -در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﮑل ﺗﺎﺑﻠو ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎدآور ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣوﺟود در ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭری ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣﻣﻧوع ﮐﻧﻧده ،ﻣﺛﻼً ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن و آﺗش روﺷن ﮐردن

•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﺧطﺎر دھﻧده ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﻣواد آﺗﺷﮕﯾر

•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗرﻏﯾب ﮐﻧﻧده ،ﻣﺎﻧﻧد از ﺣﻔﺎظ ﺷﻧواﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﺿطراری ،ﻣﺛﻼً ﺧروج اﺿطراری ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎن و ﮐﻣﮑﮭﺎی اوﻟﯾﮫ

•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺛﻼً در ﻣورد ﮔﺎز

•

ﺗﺎﺑﻠوھﺎی آﺗﺷﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺛﻼً آﺗش ﺧﺎﻣوش ﮐن.

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣوارد ﻣﻣﻧوع ،اﺧطﺎر و ﺗرﻏﯾب را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻋﺎدی ﺑروز ﺣوادث در ﻣﺣل ﮐﺎر آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﺎﯾش ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﻟﻐزد و ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ
ﺧورد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭼﻧﯾن ﺣوادﺛﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﮐف زﻣﯾن و اﺳﮑﻠﮫ ھﺎی ﺑﺎراﻧداز طوری طراﺣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
رﯾﺳﮏ ﻟﯾز ﺧوردن و ﮔﯾر ﮐردن ﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.

ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seﺑروﯾد و » «arbetsplatsens utformningرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ﺗﮭوﯾﮫ
ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ھوای ﺗﻧﻔس ﺷده را ھوای ﺗﺎزه ﺑﮕﯾرد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐوران ﺷود .در ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﭼوب و ﻣﺑل ﻣراﺣل ﮐﺎری ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آﻟودﮔﯽ ھوا ،در درﺟﮫ اول ﺑﺎ ﮔردوﻏﺑﺎر ﭼوب ،ﻣﯽ ﺷود .از
اﯾﻧرو ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﺑﺧﺻوص ﺗﮭوﯾﮫ ﻻزم اﺳت.
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻓرآوری ﭼوب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮑش ﺑُرده ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل ﺧﺎک اره ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧﺎک اره و
ﮔردوﻏﺑﺎر را از ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ دور ﮐﻧد .ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺧﺎرات ﻣﺿر ﺑرای ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻻک اﻟﮑل ھﺎ و ﻣواد ّ
ﺣﻼل ﺑﮫ ﻧوع
دﯾﮕری از ﻓرآﯾﻧد ﺗﮭوﯾﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی اﻓﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻔظﮫ ھﺎی ھواﮐﺷدار اﺣﺗﯾﺎج اﺳت .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺑزرﮔﺗر را ﻣﯽ
ﺗوان در ﻣﺣﻔظﮫ ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ دارای ﻓرآﯾﻧد ھواﮐش ﻣﺧﺻوص ﺑﺧود ﻗرار داد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ و ﻟﺑﺎس ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ،از ھوای ﻓﺷﺎر ﻗوی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ھوای ﻓﺷﺎر ﻗوی ﮔردوﻏﺑﺎر را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﮐﺷد و ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻧﺷﺎق ﺷود.
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺗﮭوﯾﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرﺗﺑﺎ ً ﮐﻧﺗرل و ﺳروﯾس و ﻧﮕﮭداری ﺷده و در ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ ﯾﺎدداﺷت ﺷود .ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺗﮭوﯾﮫ در
ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑل ،ﻣﺛﻼً اﮔر ﻓﯾﻠﺗر ﭘﺎره ﯾﺎ ﮐﺛﯾف ﺷده اﺧطﺎر
دھد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھدف از ﻓرآﯾﻧد ﺗﮭوﯾﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻟودﮔﯽ ھﺎی ھوا ﺑطور ﻣوﺛر رﻓﻊ ﺷوﻧد طوری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻔﺎظ ﺗﻧﻔﺳﯽ
ﻧﯾﺎزی ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seرﺟوع ﮐرده و واژه » «ventilationرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ھوای داﺧﻠﯽ
ﻣﺣدودۀ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻣﯾزان ﮔرﻣﺎ ﯾﺎ ﺳرﻣﺎی ﻣﺣل ﮐﺎر وﺟود ﻧدارد .دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎری
ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﯾﮏ ﺗوﺻﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
• دﻣﺎی ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ آن ﮐم و در ﺣﺎﻟت ﺳﮑون اﻧﺟﺎم ﺷود ﺣدود  20درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت
•

دﻣﺎی ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ آن ﮐم و ﺗﺣرک دارد ﺣدود 14ﺗﺎ  15درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت

•

دﻣﺎی اطﺎق ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد  20درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑﺎﺷد

ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seرﺟوع ﮐرده و واژه » «temperatur eller klimatرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ﻧور
ﻧور ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗوی ﺑﺎﺷد .ﮐﺎرھﺎی دﻗﯾﻖ ﻧور ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد .اﮔر ﻧور
ﺿﻌﯾف ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭼﺷم را ﺑزﻧد ﺑرای ﭼﺷم ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﺑوده و ﺧطﺎھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﻏﻠب ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد
روﺷﻧﺎﺋﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺗر دﯾد ﺧم ﺷوﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺳردرد ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔردن ﻣﻧﺟر ﺷود.
ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺻﺣﯾﺢ رﻧﮕﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روﺷﻧﺎﺋﯽ واﺟد ﺷراﯾط وﯾژه ای ﺑﺎﺷد .ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧور روز ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده رﻧﮕﮭﺎ ھﺳﺗﻧد.
در اﻣﺎﮐن ﮐﺎری ھم روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻋﻣوﻣﯽ )روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺳﻘﻔﯽ( و ھم روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر وﺟود دارد .ﺧوب اﺳت روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣل
ﮐﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺑﺎﺷد ﭼون اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺟواﻧﺗرھﺎ ﺑﮫ ﻧور ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد.

اﻧﻌﮑﺎس ھﺎی ﻧور و ﮐﻧﺗراﺳت ھﺎی ﺷدﯾد داﻣﻧﮫ دﯾد ﺷدﯾدا ً ﻗدرت دﯾد را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور
ﺑدو ﺣﺑﺎب ﮐﮫ در ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﭘﺎﻧل ھﺎ و اﺧﺗﻼف ﮐﻧﺗراﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﻧﻧده ﻟﯾﻔت ﺗراک ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب در
ﻣﺣﯾط داﺧﻠﯽ و ھوای آزاد راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﮫ اطﺎق ھﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧور روزاﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﭼون ﺑرای ﺧوﺷﻧودی در ﻣﺣل ﮐﺎر و رﯾﺗم روزاﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﮭم
اﺳت.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ و اﻧﻌﮑﺎس ھﺎی ﻧور ﺧواﻧد درﺟﺎت ﻣﻘﯾﺎس ھﺎ در ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ،ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎ ،ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ،ﭘﺎﻧل ھﺎ و اﻣﺛﺎل
آن را دﺷوار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از اﯾﻧرو ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﻣرﮐز ﺻﺣﯾﺣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺷﻧﺎﺋﯽ در
ﺻورت ﻟزوم ﺣﺑﺎب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seرﺟوع ﮐرده و واژه » «ljus eller belysningرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
راﻧد ﻟﯾﻔت ﺗراک
اﻏﻠب ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣواد و ﻣﺻﺎﻟﺢ در اﻣﺎﮐن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﯾﻔت ﺗراک اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻟﯾﻔت ﺗراک وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎر راﺣت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده
ای اﺳت ،وﻟﯽ ﺧودروی ﺳﻧﮕﯾن و ﭘر ﻗدرﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻏﻠب در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺗﻧﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺗوﻟﯾد در ﻧزدﯾﮑﯽ
اﻓراد راﻧده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻟﯾﻔت ﺗراک در اﻏﻠب ﺣوادث ﮐﺎری در ﺳوﺋد ﻧﻘش دارد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺣوادث در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻟﯾﻔت ﺗراک اﻏﻠب ﺑﮫ ﺻدﻣﺎت ﺷدﯾدی ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد  -ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﻟﯾﻔت ﺗراک
را ﻣﯽ راﻧﯾد ﯾﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ آن ھﺳﺗﯾد.
ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻟﯾﻔت ﺗراک ﻣﯽ راﻧﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﻧش ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻧد و ﺑرای ﮐﺎر ﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﻟﯾﻔت ﺗراک ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺎدل آن( .ﻣﺟوز راﻧﻧدﮔﯽ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧﯾز ﻻزم اﺳت .اﻓرادی ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻟﯾﻔت ﺗراک ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از رﯾﺳﮏ ھﺎ اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ واﺿﺢ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
رﯾﺳﮏ ھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻟﯾﻔت ﺗراک را از طرﯾﻖ ﻣوارد زﯾر ﮐﺎھش دھﯾد
ً
• ﻋﺑور و ﻣرور ﻟﯾﻔت ﺗراک را از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﺟدا ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛﻼ از طرﯾﻖ ﻣﺳﯾر ﻟﯾﻔت ﺗراک
•

در ﻣﺳﯾر ﻟﯾﻔت ﺗراک ﮐﺎﻻ ﻧﮕذارﯾد

•

ﺟﺎﺋﯽ دﯾد ﻣﺣدود اﺳت آﯾﻧﮫ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد

•

ﻟﯾﻔت ﺗراک ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮐﺎر ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و آﻧرا ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﻧﯾد

•

ﮐﻔش اﯾﻣﻧﯽ ﺑﭘوﺷﯾد  -ھم راﻧﻧده و ھم اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر در اطراف ﻟﯾﻔت ﺗراک ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

•

ﺑرای ﮐﺎر و راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻟﯾﻔت ﺗراک ﻣﻘررات ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد  -و ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻘررات رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد!

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اﮔر رﯾﺳﮏ ﺗﺄﺛﯾر دود اﮔزوز روی اﻓراد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،راﻧدن ﻟﯾﻔت ﺗراک ھﺎی ﺑﻧزﯾﻧﯽ ،دﯾزﻟﯽ ﯾﺎ ﮔﺎزی در ﻣﺣﯾط
ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت
ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seﯾﺎ  www.prevent.seﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و » «truckarرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎر ﺷﯾﻔﺗﯽ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ طوری ﺧﻠﻖ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در روﺷﻧﺎﺋﯽ روز ﻓﻌﺎل و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧواب ھﺳﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣرﮐز ﺣواس و ﻗدرت ﮐﺎر ﻣﺎ
طﯽ ﺷب ﮐﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﯾﺳﮏ ﺧطﺎ و ﺑروز ﺣوادث اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﮭم اﺳت

ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷﯾﻔت ھﺎی ﮐﺎر اﺳﺗراﺣت ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب در ﺷﯾﻔت ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن رﯾﺗم ﺷﺑﺎﻧﮫ روز را ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد.
ﺧوب اﺳت ﻗﺑل از ﺷﯾﻔت ﺷب ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﯾﮏ ُﭼرت ﺑﺧواﺑﯾد.
ﮔوارش ﻏذا ﺷب ھﻧﮕﺎم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و از اﯾﻧرو ﺧوب اﺳت طﯽ ﺷﯾﻔت ﺷب ﻏذای ﺳﺑُﮏ ﺑﺧورﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﯾﻔﺗﯽ وﺧﯾم ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت درﻣﺎن داروﺋﯽ ﭘس ﺗﻐﯾﯾر رﯾﺗم ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷود .از اﯾﻧرو ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺷﯾﻔت ﺷب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷوﻧد.
ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seﯾﺎ  www.prevent.seﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و در وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾر ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
• ﮐﺎر ﺷﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﯾﻔﺗﯽ )ﭘرﯾوﻧت(
• ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر(

