
  بار دستي راھنمای جابجايي

 كشیدن، دادن، ھل آوردن، پايین كردن، بلند مستلزم كه است اي وظیفه ھر شامل بار دستي جابجايي

  .باشد اي ماده يا شئی ھر جابجايي يا داشتن نگه

 دستي جابجايي فاكتورھاي ريسك

 اين اگر .دھند مي قرار فیزيكي فاكتورھاي ريسك معرض در را كارگران مواد دستي جابجايي وظايف

 ريسك شد خواھد صدمات و خستگي به منجر گیرند انجام طوالني زمان مدت برابري يا مداوم وظايف

 عبارتند ھستند ھمراه مواد دستي جابجايي وظايف در صدمات ايجاد با كه شرايطي يا اصلي ھاي فاكتور

 :از

 چرخیدن) يا شدن (خم نامناسب پوسچرھاي

 )كردن حمل كردن، بلند مكرر، دسترسي مانند( تكراري حركات

 )سنگین بارھاي كردن بلند جابجايي، مانند( زياد نیروي اعمال

 )میز مانند سخت سطوح يا قطعات به تكیه دست، در بار مانندگیرش( فشار نقاط

  طوالني) مدت براي وضعیت يك حفظ (مانند ثابت پوسچرھاي

 شانه كمر، زمان با گذشت و شده ناراحتي و خستگي به منجر نخست در عوامل اين از تا چند يا يك با مكرر يا مداوم مواجه

 دماھاي قبیل  از مطلوب نا محیطي شرايط فوق، عوامل بر عالوه ..شود مي صدمه دچار بدن نقاط ساير يا مچ دستھا، ھا،

  .دھد مي افزايش را مشكالت گونه اين به كارگران ابتالء نامطلوب روشنايي زياد، صداي و سر حد، دماھاي

 دستي جابجايي از اجتناب

 دستي جابجايي از توان مي آيا كه است اين شود مطرح بايد دستي جابجايي بحث در كه سوالي اولین

 .است درمان از بھتر ھمواره پیشگیري و است پیشگیري با مترادف واقع در اجتناب .كرد اجتناب

 حداقل به يا حذف را جابجايي كه شود مي انجام ديگري شیوه به كارھا كه است مفھوم اين به اجتناب

 .شوند مي شامل را پیچیده كامًال تا ساده راھكارھاي از اجتناب، راھكارھاي دامنه رساند مي

 از پر سطل برداشتن به طوريكه نیاز به شده وصل آب شیر به كه شیلنگ يك از استفاده با آب سطل كردن پر ساده مثال يك

 .نباشد سینك روي

   .كرد لیفتراکجابجا با را آنھا بتوان بطوريكه پالتھا روي بر مواد چیدن ديگر راھكار يك

 .برسد  حداقل به تكراري ھاي جابجايي میزان نحويكه به كار محیط چیدمان تر پیچیده راھكار يك

 ساير كنار راھكار در اين از توان مي مشاغل بیشتر در اما نیست پذير امكان جابجايي از كامل اجتناب موارد برخي در

  .كرد استفاده دارد وجود صدمات ريسك كاھش براي كه روشھايي

  

 ارگونومي اقدامات انواع

 و كار نیازمنديھاي بین تطابق بھبود به منجر كه شود مي گفته تغییراتي به ارگونومي اقدامات كلي بطور

 خاص دستي جابجايي وظیفه يك اصالح براي زيادي ھاي گزينه معموًال .گردد مي كارگران توانائیھاي

 .است تر مناسب خاص كار يك براي گزينه كدام ديد بايد و دارد وجود

 :دارد وجود ارگونومیكي اقدامات از دسته دو كلي بطور

   مھندسي اقدامات

   اجرايي -مديريتي  اقدامات

  

   مھندسي اقدامات

 كار، پستھاي ابزارھا، تجھیزات، جايگزيني يا كردن فراھم مجدد، طراحي كردن، اصالح مجدد، كردن مرتب شامل اقدامات اين

 است مواد يا محصوالت فرايندھا، قطعات، بندي، بسته



 زمان كردن با محدود را فاكتورھا ريسك با كارگران مواجھه تواند مي شغلي گردش قبیل از اجرايي -مديريتي راھكارھاي

 . دھد كاھش زا مشكل وضعیت يك با مواجه

 كسب از تا ھستند كار روشھاي يا تجھیزات با ابزارآالت، كار براي الزم دستورالعملھاي و آموزش نیازمند كارگران .آموزش

.كند درگیر كامل بطور را كارگران و بوده فعاالنه كه است موثر زماني آموزش حاصل نمود اطمینان ايمن كار براي الزم مھارتھاي

    

  

  

  نحوه ی صحیح حمل بار

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 مناسب باشدسایز  بار  -١

 در صورت نیاز کمک بگیرید -٢

 کمر را خم نکنید -٣

 با را محکم و مناسب بگیرید -۴

 بار را نزدیک بدن نگه دارید -۵

 با پاھا یتان بار را بلند کنید  -۶

 از چرخش کمر اجتناب کنید -٧

  ھل دادن بھتر از کشیدن است -٨


