
يایمنی در کار انفراد

  CCOHSمرکز ایمنی و بهداشت حرفه اي کانادا : منبع

   

  »کار کردن انفرادي«

  

   کار کردن به تنهایی به چه معناست؟ -1

بطوریکه کسی او را نمی بیند و یا صـداي او را            فردي که به تنهایی در جایی مشغول به کار است             

نمی شنوند و یا اینکه در طول زمان کاري کسی به او مراجعه نمی کند از موارد محیطهاي کـار انفـرادي             

این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین منظور باید تمـامی موقعیتهـا                . محسوب می شود  

  .بدقت مورد بررسی و توجه قرار گیرد

تنهایی کار کردن به موقعیتهاي دیگري نیز اطالق می گردد مثالً ممکن است در طی مدت زمانی                   

خاص، کارگري در جایی مشغول به کار بوده و بصورت مستقیم با همکاران خود در تماس نباشد به طور                   

مثال مسئول پذیرش و یا منشی دفتر یک ساختمان بزرگ و یا یک کـارگر سـاختمانی کـه در قـسمت                      

  .حمام یا دیگر قسمتها که در دید قرار ندارد مشغول بکار باشد، از موارد کار انفرادي محسوب می گردد

مادامیکه موارد ایمنی و حفاظتی براي کارگر رعایت شده باشد تنهایی کارکردن خطرناك نیـست            

رگر در محیط کـم  که البته این امر به دیگر شرائط موجود در محیط کار بستگی دارد نظیر قرار گرفتن کا          

  ... .خطر یا پرخطر، نوع کار، حوادث و صدمات احتمالی، ارتباط کارگر با محیط بیرون از کار و

شرایط فوق اهمیت رعایت موارد ایمنی و حفاظتی و ضرورت ارزیابی دقیق موقعیت و شرائط کار                  

  .به تنهایی را نشان می دهد

  

  ی دهد؟ این مقاله چه گروههایی را تحت پوشش قرار م-2
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این مقاله جزئیات اجرایی مورد نیاز براي محیط هایی که فرد به تنهایی در آن مشغول بکار است                   

براي مثال روشهاي برقراري تماس و اطمینان از حـضور سـالم و ایمـن کـارگر در                  (را مطرح می نماید     

  ).محل کار و همچنین بررسی و ارزیابی خطرات موجود در محیط کارگر

  

  از فعالیتهاي پر خطر و کم خطر مثالهایی -3

در اغلب موارد کارهایی را که داراي ریسک خطر باالتري هستند هرگز نبایستی بوسیله یک کارگر تنهـا                  

  .انجام گیرد نمونه اي از فعالیتهاي مذکور به شرح ذیل می باشد

   کار در ارتفاعات و بلندیها-

  )از قبیل تانکها، سیلوهاي آرد یا آسانسورها، کانالهاي زیرزمینی و غیره(کار در فضاهاي بسته  -

   کار با خطوط جریان الکتریسته-

   کار با ابزار خطرناك مثل اره برقی-

   کار با مواد و اشیا خطرناك-

   کار با مواد در فشار باال-

ه خطر می باشد جزء کارهاي خطرنـاك محـسوب           و بصورت کلی جایی که کار آن داراي پتانسیل بالقو          -

  .می شود

  : مواردیکه داراي ریسک خطر کمتري هستند نظیرو٭

بجز دستگاههاي روشن و یا آنهائیکـه داراي پتانـسیل خطـر مـی              ( عملیتاتهاي سرویس و نگهداري      -

  )باشد

   عملیتاتهاي دیده بانی و مراقبت-

   سرایداري و بطور کل حفاظت و نگهداري-

  )کارهاي اداري(اي پشت میزي  کاره-
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   براي رعایت موارد ایمنی در محیطهاي کار انفرادي چه اقداماتی باید انجام داد؟-4

قوانین و آئین نامه هاي مربوطه را بررسی نموده و برخی اختیارات قانونی مرتبط با این موضـوع                    

ــار در    ــی کـ ــا ایمنـ ــط آنهـ ــوان توسـ ــه مـــی تـ ــی کـ ــدادي از مراحلـ ــد تعـ    را مـــشخص کنیـ

  .محیط هاي کار انفرادي را بررسی نمود به شرح ذیل می باشد

   ارزیابی خطرات محل کار-

  . با کارگر درباره کاري که به وي محول می شود صحبت نموده و ایشان را کامالً توجیه نمائید-

ـ                      - د  روش کار و تمام مواردیکه کارگر را ملزم خواهد ساخت تا ایمنی را در حین انجام کـار رعایـت کن

  .آشنا نمائید

 حوادثی را که در محل کارگاه رخ داده و همچنین حوادث مشابه در چنین کارگاههـا را مـورد بررسـی                      -

  .قرار دهید و سعی کنید براي پیشگیري از بروز مجدد آن برنامه اي تنظیم کنید

ـ                 - ور انجـام    تا جائیکه امکانپذیر است از کارکردن کارگران به تنهایی جلوگیري شود خـصوصاً بـه منظ

  .کارهائیکه در آن خطرات شناخته شده وجود دارد

 در محلی که کارگر مجبور است به تنهایی کار کند براي کمترین پتانسیل خطر موجـود نیـز اقـدامات                     -

  .احتیاطی و پیشگیرانه انجام گیرد تا خطرات پنهانی کوچک باعث ایجاد حوادث عظیم نشود

ـ        - ارگر بـا نـوع و روش کـار و هـم از جهـت مـسائل ایمنـی و                     آموزشهاي الزم هم از جهت آشنایی ک

  .بهداشت، پیش بینی نمائید

را گـزارش نمـوده و آنهـا را تجزیـه و تحلیـل      ...  تمام موقعیتهاي موجود، نظیر حوادث شبه حوادث و  -

  .نمائید و در صورت نیاز به رویه کاري خود را تغییر دهید تا به ایمن ترین وضعیت برسید
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 از وضعیت کارگریکه تنها کار می کند آگاهی داشته باشید روشهایی را براي اینکار برقـرار   براي اینکه -

نمائید نظیر مراجعه براي بررسی وضعیت او در فواصل زمانی مشخصی، استفاده از سیستمهاي صـوتی                

  ... . و تصویري در چنین محیطهاي کاري و

   در محیطهــاي تــک نفــره کــار بهــر صــورت مطمــئن شــوید کــه تماســها بــا تمــامی کــارگران کــه

  .می کنند، بطور منظم برقرار است

 فهرستی از کارهائیکه داراي خطرات باالیی هستند تهیه نمـوده و سـعی کنیـد ایـن کارهـا در طـول                      -

ساعات کار عادي انجام شود تا تعدادي از کارگران ماهر در محل حضور داشته و در مواقع ضروري بـه                    

  .کارگر تنها کمک نمایند

  

  . نمونه هایی از روشهاي اطالع از وضعیت کارگر تنها که در موقعیتی مشغول بکار است-5

ــه تنهــایی کــار    ــراي اطــالع از وضــعیت کــارگر در محیطــی کــه ب   وجــود روشــها و سیــستمهایی ب

اینکه چگونه به این امر دست یاببد بستگی به تصمیم شما و شـرائط موجـود    . می کند بسیار مهم است    

به تماسهاي مکالمه اي بسنده می کنید و یا دالئل قانع کننده اي براي روشهاي بصري و یـا                  دارد که آیا    

بهر صورت مطمئن شودید که روشهاي مناسب براي اینکار یافتـه ایـد             . مالقات حضوري با کارگر دارید    

  .تا هر لحظه از وضعیت کارگر با خبر شوید

 همکاران در کارگاه حضور ندارند ضـروري        برقراري تماس در ساعاتیکه پرسنل اداري و یا دیگر          

تر به نظر می رسد مثالً شیفتهاي بعد از وقت اداري نظیر شیفت عصر یا شیف شب که کـارگر، مجبـور                      

  .است به تنهایی مشغول به کار باشد

امروزه براي بیشتر کارگرانیکه تنها کار می کنند تلفن یکی از ضروریترین و مهمترین راه تمـاس     

ــی شــ   ــسوب م ــما        . ودمح ــار ش ــن در اختی ــط تلف ــک خ ــستید ی ــد اداري ه ــما کارمن ــر ش   اگ

می باشد ولی اگر از محل کارتان دور شدید و به تلفن دسترسی ندارید وجود تلفنهاي همراه و بی سـیم    
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ولی اگر در منطقه اي که شما قرار دارید این تلفنها آنتن دهی مناسـبی   . ضروري و مفید به نظر می رسد      

 -تلفـن عمـومی   (ست هر لحظه تماس قطع و وصـل شـود از روشـهاي دیگـر نظیـر                  ندارند و ممکن ا   

استفاده نمائید تا مطمئن شوید ارتباط شما با دیگـر        ...) مالقاتهاي حضوري و سیستم هاي ماهواره اي و       

همکارانتان برقرار می باشد و در صورتیکه قصد خروج از محل کار خود را دارید بایستی جزئیات خروج                  

  .موارد ذیل را اطالع دهیدخود نظیر 

   مقصد-

   زمان رسیدن به مقصد-

   زمان بازگشت-

  )در صورتیکه تا دیر وقت در مقصد خواهید ماند( چگونگی تماس با شما -

  ...) هواپیما و- ماشین-وسیله عمومی( وسیله تردد -

 - و هـوا    در هنگام تصمیم گیري براي خروج از محل کـار، اتفاقـات خـارج از کنتـرل مثـل بـدي آب                      -

  .را در برنامه خود مد نظر قرار دهید... مشکالت ترافیکی و

  

   براي برقراري تماس با کارگري که به تنهایی کار می کندروشهایی٭

 موقعیت مکانی و میزان زمانی را که کـارگر بایـد بـه تنهـایی در                 - طرحی تنظیم نمائید و در آن زمان       -

  .محیطی کار کند مشخص نمائید

را براي برقراري تماس تعیین نمائید و حتی براي این فرد نیز یک پشتیبانی قرار دهید             فرد بخصوصی    -

  .تا هر لحظه از وضعیت کارگران اطالع داشته باشید

  . لیستی از تمام سرکشی ها، چه بصورت تلفنی یا بصورت حضوري تنظیم نمائید-

  . وضعیت سرکشی به محیط کار و دروه زمانی سرکشی را تعیین نمائید-

  . تماس را به هیچ عنوان قطع ننمائید و هر لحظه از وضعیت کارگران مطلع شوید-
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 کلمه اي را بعنوان کد انتخاب کنید تا در مواقع نیاز به کمک، کارگران از ایـن کـد بـه منظـور اطـالع                          -

  .رسانی از وجود خطر در محیط کار استفاده نمایند

 به تنهـایی در محـیط کـار، مـشغول بـه کـار اسـت و                   طرحی را پیاده کنید تا از وضعیت کارگري که         -

روشهاي نظارتی و سرکشی براي او اعمال نشده است اطالع یافته و اقدامات الزم را در این خـصوص                   

  .انجام دهید

الزم به یادآوري است که هنگام بررسـی ایـن          (در زیر به نکاتی در این خصوص اشاره می شود             

  ).ایستی محافظت گرددمورد موقعیت محیطی و سایر شرائط ب

  . طول زمانیکه یک کارگر مجبور است به تنهایی کار کند-الف

   مدت زمان منطقی براي کار کردن در تنهایی چه میزان می باشد؟-ب

   آیا این منطقی است که کارگري در تمام ساعات کاري خود تنها باشد؟-ج

مـالی در آن وجـود دارد یـک عمـل            آیا کار کردن به تنهایی در محیطهایی که یکسري خطـرات احت            -د

براي مثال کار در فضاهاي بسته که برخی الزامات قانونی آن را تحت شـرائطی، محـدود                 (قانونی است   

  ).نموده است

  . چه ساعتی از روز کارگر به تنهایی کار می کند-هـ

  ارتباطات

   چه نوع سیستم برقراري ارتباط در دسترس می باشد؟-الف

  آیا دیدن کارگر ضروري است یا اینکه ارتباط کالمی به تنهایی کافی است؟ -ب

   آیا سیستم ارتباط ضروري، در همه موقعیتها بصورت مناسب و مطمئن برقرار است-ج

 آیا هنگامی که کارگر دور از وسیله نقلیه اي که سیستمهاي ارتباطی بر روي آن نـصب شـده اسـت               -ح

  هاي ارتباطی برخوردار است؟مشغول بکار است از دیگر سیستم
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  موقعیت کار

بخـاطر داشـته باشـید      (آیا کار در محلی دور افتاده و جدا از محیط عمومی کارگاه انجام می شـود                 : الف

اطاقها و مکانهایی نظیر زیر زمین، انبار       ) منظور از موقعیتهاي دور افتاده دور بودن از بعد مسافت نیست          

   جدا از کارگاه در نظر گرفت؟را می توان بعنوان یک محیط... و

  آیا براي رسـیدن بـه محـل کـار بـه وسـیله نقلیـه نیـاز اسـت و چـه نـوع وسـیله حمـل و نقـل                                : ب

  می تواند مناسب باشد؟

  آیا وسیله نقیله مجهز به جعبه کمکهاي اولیه و مواد غذایی و آشامیدنی می باشد؟: ج

کار می کند در زمینه استفاده از وسایل کمکهاي         آیا کارگري که در محل دور افتاده و دور از دسترس            : ح

  اولیه آموزش دیده است؟

  آیا این کارگر مجبور است مدتها دور از وسیله نقیله خود کار کند؟: د

  در صورت خرابی وسیله نقیله آیا کارگر اطالعات کافی براي تعمیر آن دارد؟: ذ

  

  وضعیت کار

تنهایی کار می   ایمنی و حفاظتی توسط کارگري که به        آیا آموزشهاي الزم درخصوص رعایت موارد       : الف

  کند داده شده است؟

آیا وسایل حفاظت فردي کافی در دسترس می باشد و آیا این وسایل متناسب بـا نـوع کـار بـوده و            : ب

  کارگر در این زمینه آموزش دیده است؟

  آیا کاري که انجام خواهد شد از خطرات زیادي برخوردار است؟: ج

   از فاکتورهاي مؤثر خستگی است؟آیا یکی: د

  آیا درجه حرارت در محیط کار باالست؟: ذ

  ماشینها، ابزارآالت، وسایلی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت از چه نوعی می باشند؟: و
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  و غیره در محیط کار وجود دارد؟) سمی یا آلرژیک(آیا احتمال حمله حیوانات، گزش حشرات : ز

ارگري که در یک کارگاه با ساختمان قفل شده و مسدود کار می کنـد در مواقـع                  چگونه می توان به ک    : ر

براي مثال نظافت چی هاي شـیفت شـب در سـاختمانهاي اداري بـزرگ     (اضطراري دسترسی پیدا کرد   

  ...).و

ــد و    تمــام٭ ــرار گیرن ــابی ق ــورد بررســی و ارزی ــه یــک م ــستی یــک ب ــاال بای ــر شــده ب ــوارد ذک    م

از آنها تنظیم گردد خصوصیات ویژه اي نیـز بـراي کارگراینکـه مجبورنـد بـه                 برنامه اي براي هر کدام      

  :تنهایی کار کنند بایستی در هنگام بررسی و ارزیابی مد نظر قرار گیرد مثالً

 آیا شخص سابقه بیماري قبلی دارد که در این صورت احتمـال خطـر در محیطهـاي کـار تـک نفـره                        -

  .افزایش می یابد

نظیر کمکهاي اولیه، تعمیر سیستمهاي ارتباطی، تعمیـر        (هاي کافی برخوردار است      آیا کارگر از آموزش    -

  .)وسیله نقلیه روشهاي اجرایی و مناسب و یا سایر سرویسهاي مرتبط با نوع کار
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