
 

  
 مدیریت محترم شرکت

 با سالم

  در محیط کار صداموضوع : برنامه اجرایی کنترل 
  

، موارد ذیل جهت برنامه ریزي و اجرا بحضور اعالم  99در خصوص برنامه کنترل صدا در محیط کار در سال احتراماً ، 
  میگردد.  

وضعیت محیط کار ، شاغلین در مواجهه با بهداشت حرفه اي برنامه عملیاتی کنترل صدا را بر اساس کارشناس محترم  -1
نتایج آالینده سنجی انجام شده و اقدامات کنترلی سال قبل و اهداف پیش بینی شده براي سال جاري و صداي زیان آور ، 

  نماید.تدوین و یک نسخه از آن را به مرکز بهداشت ارسال  31/3/99حداکثر تا مورخ ... 
ترل و کاهش شاغلین در معرض صدا در حدي در نظر گرفته شود که هدف مورد کن حداقل هدف مورد انتظار براي -2

با  99انتظار آن شرکت با هدف مورد انتظار مرکز بهداشت همخوانی داشته باشد.هماهنگی در اهداف پیش بینی در سال 
  واحد بهداشت حرفه اي الزامی است. 

 ند و قابل اجرا تدوین گردد.برنامه عملیاتی مطابق فرمت مربوطه بطور اصولی ، هدفم -3
برنامه ریزي الزم جهت دستیابی به هدف تعیین شده در محیط کار انجام گیرد تا در طول سال ، اجرایی گردد.در  -4

نتایج معاینات  –شاخصها  –ارزیابی هاي قبل از اجراي اقدامات کنترلی و اصالحی ؛ بررسی و تحلیل وضعیت موجود 
فرایند اجراي برنامه در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار وضعیت سالمت شاغلین ، بیماریهاي شغلی و  –شغلی 

 بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
 و عوارض شغلی ناشی ازمواجهه،با توجه به اثرات بررسی مواجهه با عامل زیان آور صدا (پایش فردي و محیطی)  - 5

 ر مواجهه عامل زیان آور فوقدشناسایی واحد هاي مشمول ، شناسایی کارگران 
 ارزیابی روند اجراي برنامه توسط بازرسین مرکز بهداشت در طول سال انجام و گزارش آن اعالم خواهد شد. -6
هماهنگی الزم در تدوین با مسئولین ذیربط ، برنامه مداخله اي در شرکت انجام گردد تا از بروز مشکالت اجرایی در  -7

 ري شود.طول اجراي برنامه پیشگی
گزارش روند اجرا ، موانع و مشکالت ، پیگیریها و نظارت بر نحوه انجام کار ، جلسات هماهنگی و جلسات کمیته  -8

  حفاظت فنی و بهداشت کار با مسئولیت کارشناس محترم بهداشت حرفه اي ارائه گردد.
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