
 

  

  مدیریت محترم شرکت 

  مسئول محترم بهداشت حرفه اي شرکت

  موضوع : برنامه آالینده سنجی محیط کار

 با سالم

در خصوص شرکتهاي خدمات بهداشت حرفه اي ( آالینده سنجی )  20/7/98مورخ  70083احتراماً ، پیرو نامه شماره 
موجود در اجراي روند برنامه آالینده سنجی از  ، مقتضی است بمنظور رفع برخی ناهماهنگیها و اشکاالت و نواقص

محیط کار کارگاهها و کارخانجات و ارتقاء کیفی و مطلوب شناسایی ، ارزیابی و آالینده سنجی محیط کار آن شرکت ، 
  مقتضی است نسبت به موارد ذیل اقدام فرمائید.

ل جهت اجراي اصولی برنامه با مسئول فنی کام برنامه ریزي و هماهنگیمسئول محترم بهداشت حرفه اي الزاماً باید  -1
  شرکت آالینده سنجی و بازرس مرکز بهداشت انجام دهد.

 ارزیابی اولیه ، بازدید مقدماتی و انجام هماهنگی هاي الزم در این راستا در شرکت بطور اصولی از الزامات برنامه میباشد. -2
برنامه حضور فعال داشته و با مسئول فنی شرکت  مسئول بهداشت حرفه اي شرکت الزم است در کلیه مراحل اجراي  -3

 آالینده سنجی هماهنگی الزم را داشته باشد.
شرایط محیط کار و کارگران ، نوع مواجهات شغلی ، مدت زمان مواجهات ، فرایند و فعالیتهاي کاري ، حضور در حین  -4

م ارزیابی ، شناسایی و آالینده سنجی ارزیابی ها و نمونه گیري ها و ... با رعایت صحت و دقت الزم بمنظور انجا
اصولی از مواردي است که مسئول محترم بهداشت حرفه اي شرکت در فرایند برنامه با حساسیت و جدیت مورد توجه 

 قرار دهند.
گزارش نهایی نتایج آالینده سنجی در جلسه اي با حضور مسئول فنی آالینده سنجی ، مسئول بهداشت حرفه اي  -5

منظور گزارش روند اجراي برنامه ، نتایج حاصله و ... با تنظیم صورتجلسه ارائه یا نماینده وي و ... بارفرما شرکت ، ک
 گردد.

اصالحی در خصوص عوامل زیان آور ( صدا ، ارگونومی ،  –با توجه به نتایج ارزیابی و آالینده سنجی ، اقدامات کنترلی  -6
 تعیین شده اجرایی گردد.شیمیایی  و ... ) طبق برنامه ریزي در بازه زمانی 
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