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  : کنترل صدا 
کنترل زمان مواجهه و (تیکنترل صدا به منظور کنترل اثرات آن بر روي کارگر بوده و شامل روش هاي کنترل فنی و کنترل مدیری

  . )ید مشاوره نمائ تحت پوشش خود بهداشت حرفه اي مرکزکارشناسبراي اطالعات بیشتر با  ( .است) پایش سالمتی
  

 وسایل حفاظت فردي 
تواند  استفاده از وسایل حفاظت فردي می. هاي کنترل مهندسی به طور کامل نتواند صدا را به حد مجاز کاهش دهد در صورتی که اجراي روش

بطور مکمل مورد استفاده قرار گیرد از این رو در چنین مواردي با انتخاب مناسب این وسایل از نظر راحتی کارگران به هنگام استفاده و 
  .توان شنوایی کارگران را حفاظت نمود ها در کاهش صدا می ثر بودن آنهمچنین مو

  انواع گوشی هاي ایمنی

  گوشی هاي داخل گوش  )ب    گوشی هاي هدفونی یا خلبانی  )الف

  . استداخل گوش  داراي توان کاهندگی به مراتب بیشتري نسبت به گوشی خلبانیگوشی    -

  .کمتري دارد  اي داخلی گوش مرتبط نمی باشد مشکالت بهداشتی بدلیل اینکه با قسمتهخلبانیگوشی   -

  .زیاد می کند امکان انتقال آلوده کننده هاي محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده داخل گوش گوشی   -

  .انواعی از گوشی وجود دارد که براي هر فرد بطور مجزا ساخته می شود که کامال داخل گوش را می پوشاند * 

  . استفاده کردخلبانیو گوشی  داخل گوش  تواما از گوشی می توانباشد خیلی زیاد در شرایطی که صدا : کر تذ
  

     شنوایی سنجیارزشیابی از طریق 
  

وایی در صورتی که برنامه حفاظت از شن.  قرار گیردسنجش مورد )دیولوژیستا ( دوره اي و منظم توسط شنوایی سنجوضعیت شنوایی هر کارگر باید بطور
ها که ناشی از کار در محیط پر صدا است را نشان   آنتغییري در آستانه شنواییافراد نباید  برگه شنوایی سنجی  صحیح و موفقیت آمیز انجام گیرد،بطور
  .به چاره جویی بپردازنداد مسئول در صورت مشاهده هرنوع تغییر الزم است افر. دهد


