
 

  

 
  مدیر عامل محترم شرکت

  مسئول محترم بهداشت حرفه اي شرکت
  با سالم

  موضوع : اجراي الزامات ، قوانین و مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار
  

و ر در خصوص برنامه الزامات ، قوانین و مقررات حفـاظتی و بهداشـتی در محـیط کـا     17/1/98مورخ  65924/49/28احتراماً ، پیرو نامه شماره 
  ، موارد ذیل جهت اقدام بحضور اعالم میگردد.کارگران 

علیرغم الزامات ، قوانین و مقررات حفاظتی و بهداشتی در نامه فوق الذکر ، متاسفانه این برنامه برنامه علیرغم اعالم موارد اجرایی  -1
یا اجرایی نگردیـده و یـا بطـور    بهداشت حرفه اي ) بر اساس اهداف و انتظارات مرکز بهداشت ( واحد  و قانون کار 91اهمیت آن مطابق ماده 

برنامه در واقع عالوه بر تدوین ، تهیه و اجرایی نمودن مقررات ، قوانین ، آئین نامـه ،  ناقص بمورد اجرا گذاشته شده است.هدف از اجراي این 
 د.تابلوهاي هشدار در محیط کار ، مستلزم رعایت این الزامات در محیط کار و کارگران میباش

 ، رعایت مقررات و الزامات حفاظتی و بهداشتی از اصول این برنامه میباشد. مدر این راستا انجام کار سال -2
 تهیه ، استفاده و کنترل و نظارت بر وضعیت تجهیزات حفاظت فردي مناسب از شاخصهاي مهم این برنامه است. -3
ل گردیده و سالمت شـاغلین مـورد تهدیـد قـرار نگیرنـد از      تامین محیط کار سالم بطوریکه عوامل زیان آور و خطرات شغلی کنتر -4

 دیگر الزامات این برنامه میباشد.
آموزش شاغلین و اجراي برنامه آموزش شغلی کارگران با توجه به فرایند اجرایی آن بطوریکه این آموزشها بتواند منجر به تغییـر و   -5

 اري و وظایف محوله را در محیط کار بصورت درست و اصولی انجام دهند.اصالح رفتارهاي غلط و ناسالم گردیده و کارگران فرایندهاي ک
اهمیت اجراي اصولی برنامه الزامات ، قوانین و مقررات حفاظتی و بهداشتی در این است که اگر این برنامه بطور کامـل در محـیط    -6

، مسئول بهداشت حرفـه اي شـرکت و کـارگران     کارفرمامرکز بهداشت ، هر ناظري اعم از : اجرا شده باشد ، در واقع از سوي  کار و کارگران
نشانگر میزان و سطح سالمت محیط کار و کارگران خواهد بود.اگر شاخصهاي این برنامه در محیط کار و کارگران رعایت گردیده باشد سطح 

یک از ناظرین بـدلیل ملمـوس بـودن    سالمت محیط و کارگران مطلوب و در غیر اینصورت نامطلوب ارزیابی خواهد شد.این ارزیابی براي هر 
گیري بوده و به همین دلیل اولین گام ارزیابی محیط کار و کارگران بـر اسـاس    شاخصهاي آن در محیط کار و کارگران قابل سنجش و اندازه

 میزان اجرایی شدن برنامه فوق خواهد بود.
و ایجاد محیط کار سـالم بـراي کـارگران الزم اسـت بـا       و کارگران سالمت محیط کارسطح  برنامه بویژه در تامین لذا با توجه به اهمیت این

 حساسیت ویژه ، اجراي کامل و بدون نقص این برنامه در محیط کار و کارگران بمورد اجرا گذاشته شود.حداکثر بازه زمانی اجرایی نمودن این
 .ع مورد انتظار میباشدها و صنایهاز سوي کلیه شرکتها ، کارگا 98ماهه چهارم سال  3اوایل برنامه تا 

از مهمتـرین   ر و کارگران بمنظور بهبود و ارتقاء آنبر محیط کامستمر کنترل و نظارت پس از اجراي جامع و اصولی برنامه ، انجام  -7
 میباشد.د فرایند اجرایی این برنامه موار

جـاد خطـرات شـغلی بخصـوص بـه لحـاظ       اییا اجراي ناقص آن در محیط کار و کـارگران ( بـدلیل   تبعات عدم اجراي این برنامه  -8
) ، هزینه هاي سنگینی بر کارفرما تحمیل خواهد نمود. بنابراین در صورت عدم اقـدام طبـق    حفاظتی و بهداشتی و تهدید سالمت نیروي کار

  ول تعیین شده ، مراتب از طریق الزامات قانونی پیگیري خواهد شد. صا
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