
 

  فوريمدیر عامل محترم شرکت                                                                     

  با سالم

 موضوع : ایجاد محیط کار سالم و کنترل عوامل زیان آور محیط کار 

ن آور محیط کار ،  با توجه به اهمیت و اصالحی در خصوص عوامل زیا  –احتراماً ، پیرو مکاتبات قبلی در خصوص الزام اجراي اقدامات کنترلی 
لیدي اولویت این برنامه ، مقتضی است با عنایت به اینکه ایجاد و تامین محیط کار سالم براي شاغلین از الزامات اولیه یک واحد کارگاهی / تو

رل خطرات شغلی و عوامل زیان آور محیط کار میباشد ، لذا انتظار جدي دارد نسبت به بهسازي و اصالح محیط کار و انجام اقدامات مربوط به کنت
امل اعم از : عوامل ارگونومی ( وضعیت نامناسب بدن ، ایستگاه کاري نامناسب و حمل بار دستی ) ، عوامل فیزیکی (صدا ، پرتوها و ... ) و عو

  ان آور و مشمول برنامه اقدام گردد.شیمیایی ( گردوغبار ، فیومهاي فلزي ، گازها و بخارات ) در هر یک از واحدهاي داراي عوامل زی

تاکید میشود اجراي برنامه کنترل عوامل زیان آور محیط کار بمنظور حذف یا کاهش و کنترل عوامل مخاطره زاي محیط کار الزام آور بوده و 
  .مورد پیگیري قرار میگیرد 98مراتب از طریق بازرسان مرکز بهداشت بطور جدي و با حساسیت از نیمه دوم سال 

، ریسک  مواجهه با عوامل زیان آور همچون گردوغبار ، گازها و بخارات مواد شیمیایی ، مواجهه با فلزات سنگین ، صداي باالتر از حد مجاز ، اشعه
ن بوده و فاکتورهاي ارگونومی و ... ، سالمتی کارگر را در معرض تهدید ، عوارض و بیماریهاي شغلی قرار میدهد.بیشتر این عوارض غیرقابل جبرا

رم عالوه بر هزینه هاي سنگین درمان ، هزینه هاي سنگین تري را بدلیل بروز و ابتالء شاغلین به بیماریهاي ناشی از کار بر کارفرمایان محت
جزو تحمیل مینماید.از سوي دیگر مشاغلی که داراي مواجهه شغلی و داراي عوامل زیان آور بیش از حد مجاز و بر اساس ارزیابی محیط کار 

  مشاغل سخت و زیان اور تایید شده باشند نیز هزینه هاي دیگري بر کارفرمایان تحمیل خواهد کرد.

با عنایت به مراتب فوق و فراتر از موارد مطرح شده ، سیاست وزارت بهداشت بعنوان متولی سالمت جامعه کارگري و در خصوص محیط کار و 
صیانت از سالمت شاغلین و نیروي کار ، تامین محیط کار سالم از الزامات اولیه بوده و عوامل زیان  کارگران ، بر این مبنا استوار است که بمنظور

  آور محیط کار نیز در حدود مجاز کنترل و کاهش یابد.

قرار نگرفته این مهم ( ایجاد و تامین محیط کار سالم و کنترل عوامل زیان آور محیط کار بطوریکه کارگر در معرض مواجهات بیش از حد مجاز 
،  105،  101،  99،  98،  96،  95،  94،  93،  92،  91،  90،  89،  88،  87،  85باشد ) با توجه به اهمیت حفظ سالمت شغلی و بر اساس مواد 

تی اقدام قانون کار ، کارفرمایان و صاحبان کارگاهها و کارخانجات را مکلف نموده نسبت به رعایت اصول و موازین حفاظتی و بهداش 156
  نمایند.در صورت عدم اقدام ، مراتب از طریق بازرسان مرکز بهداشت و از طریق الزامات قانونی قابل پیگیري خواهد بود.

تعیین تاکید مجدد میگردد ایجاد محیط کار سالم و اشتغال و فعالیت کارگر در شرایط قابل قبول ( مواجهه کارگر با مخاطرات شغلی در حدود مجاز 
  رت بهداشت ) از الزامات اولیه تاسیس کارگاه / کارخانه بوده و در صورت عدم رعایت این شرایط ، قطعاً غیر قابل قبول خواهد بود.شده وزا

ر و لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به الزامات قانونی و اهمیت موضوع ، مقتضی است دستور فرمائید انجام اقدامات مربوط به اصالح محیط کا
وامل مخاطره زاي آن واحد تولیدي حداقل در حدود مجاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت ( بر اساس ارزیابی و آالینده سنجی و کنترل ع

ماهه دوم سال اجرایی گردیده و گزارش ان به واحد بهداشت حرفه اي  6استانداردهاي تعیین شده کشوري ) و مطابق با برنامه مرکز بهداشت در 
هی است عدم اجراي برنامه حداقل در حدود انتظارات و اهداف مرکز بهداشت ، در هر یک از واحدها و شرکتهاي مشمول ، ارسال نمایند.بدی

  مطابق مقررات از طریق مراجع ذیصالح مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

  است.ماهه دوم سال تعیین گردیده  6ضمن اینکه که زمان شروع اقدامات اجرایی این برنامه از ابتداي 
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