
 

 "لوازم ایمنی در کارگاه های ساختمانی + چک لیست"

 :توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی در کارگاه های ساختمانی

عبارت است از مراقبت، حفظ و نگهداری افرادی که در کارگاه  ایمنی در کارگاه ساختمانی

 .مشغول به کار هستند

ها و کلیه افرادی که در محیط یک کارگاه مشغول به کار هستند اعم از مهندسین، تکنسین

کند استفاده نمایند این وسایل کارگران باید از وسایل ایمنی که از حوادث احتمالی پیشگیری می

 :عبارتند از

 لباس کار: 

باس کار متناسب با استفاده از ل ایمنی در کارگاه های ساختمانی اولین و مهمترین رکن برای

 .آن کار است

این لباس باید یکپارچه، شامل بلوز و شلوار سرهم )روپوش( دوخته شود به نحوی که به جای 

 .دکمه با یک زیپ بتوان جلوی آن را بست

شود نباید آنقدر بلند باشد که هنگام تحرک به جایی گیر در صورتی که از روپوش کار استفاده می

 .شودکرده و دست و پاگیر 

گردد و بهتر است از های لباس کار بیش از اندازه گشاد باشد مانع انجام کار صحیح میاگر آستین

 .مچ بسته شود
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لباس کار بهتر است از جیب کمتری برخوردار باشد و در صورت نیاز لبه جیب باید زیپ داشته 

ن است با وسایل های بدون درپوش یا زیپ ممکباشد یا با درپوش روی آن را بست، زیرا جیب

 .مختلف کارگاه برخورد نموده و سبب به هم خوردن تعادل و سقوط افراد شود

بند داشته باشد و جنس آن نخی باشد لبه پایین شلوار باید ساده دوخته شود و درصورت نیاز مچ

 .که در تابستان خنک و در زمستان گرمتر باشد

 .کندرقه جوشکاری آنها را سوراخ میشوند، حتی جهایی که از مواد نفتی درست میلباس

 .رنگ لباس کار بستگی به نوع کار دارد

ای برای آرماتوربند توصیه های تیره مانند سرمههای روشن مثل سفید و کرم برای بنا و رنگرنگ

 .شودمی

 

 کاله ایمنی: 
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اهمیت داشته باشد و کارگران کاله نداشته  ایمنی در کارگاه های ساختمانی شود بحثمگر می

 باشند؟؟

درصد مواقع  80افتد که در ساالنه هزاران تلفات و آسیب جانی برای کارگران ساختمانی اتفاق می

 !کاله ایمنی است بخاطر عدم استفاده از

کاله ایمنی برای حفاظت از سر اشخاص است و باید چنان ساخته شود که در موقع وارد شدن 

 .ضربه به سر مشکلی پیش نیاید

سازند به طوری که داخل آن بندهایی تعبیه شده های ایمنی را از فایبرگالس یا آلومینیوم میکاله

 .است

 

 پوسته )کاسه( کاله: 
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جنس پوسته از مواد پالستیکی سخت و عایق الکتریسیته است برای کسانی که در کارهای 

های روشن مانند سفید و زرد کم رنگ مناسب است به طوری که ساختمانی مشغول هستند، رنگ

 .ب منعکس کنددر هر نوع هوایی دیده شوند ضمن آن که نور آفتا

ها و پشت آن هم دارای لبه کوتاهی بوده رو به باال برگشته است گیر و بغلدر سطح آن یک آفتاب

 .تا در مواقع هوای بارانی قابل استفاده باشد

 کفش ایمنی: 

 .پاهای سالم یکی از شرایط کار کردن در کارگاه ساختمانی است

 !رودبدون پای سالم، کار کمتر پیش می

ای محکم باشد و کف کفش در مقابل اشیای تیز مقاومت داشته باید دارای سرپنجه کفش ایمنی

 .باشد

ای افراد و نیز های ساختمانی به علت وجود مصالح سنگین و خطر سقوط آنها روی پدر کارگاه

 .های ایمنی استفاده نماییموجود اشیای تیز در سطح کارگاه الزم است از کفش

اند که با توجه به نوع کار های ایمنی گوناگون تهیه نمودههای مختلف صنعتی کفشبرای کارگاه

 .کنندمورد نظر آن را انتخاب می

ایمنی در کارگاه های  اگر شما بعنوان یک ناظر یا مسئول رسیدگی به امور :نکته

هستید، حتمًا به کفش کارگران دقت کنید تا مبادا بخاطر عدم استفاده از کفش  ساختمانی

 !مناسب شخصی آسیب ببیند
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 دستکش کار: 

ها حفاظت و دهیم باید در مقابل صدمات و آسیبدستانی که با آن کارهای مهمی انجام می

بشمار  ایمنی در کارگاه ساختمانی مراقبت شود چون این یک اصل حائز اهمیت در بحث

 !رودمی

 .شودبرخی مواقع برحسب نیاز در کارگاه ساختمانی از دستکش استفاده می

هایی که لبه تیز دارند و یا ورق آهن به عنوان مثال برای کار کردن با مصالح برنده مانند سنگ

 .نمود استفاده دستکش از باید …و

تکش بازده کار را باشد و شخص با فلزات سر و کار دارد با به کار بردن دسزمانی که هوا سرد می

 .بردباال می

 .دستکش را باید متناسب با کار انتخاب کرد

 .شوندهای با الیاف طبیعی و یا پارچه و چرم دوخته میهای کار عمومًا با پارچهدستکش
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 عینک ایمنی: 

 .باشدچشم از اعضای مهم و حساس انسان می

 .نیست پذیرامکان …بندی وبدون چشم انجام کارهای بنایی، قالب

 .بنابراین باید نهایت دقت را نمود تا آسیبی به چشم نرسد

کار دارد باید در موقع بریدن سنگ کار که دائمًا با برش سنگ سر و به عنوان مثال یک بنای سنگ

از عینک، کفش و کاله ایمنی استفاه کند زیرا قطعات سنگ هر لحظه امکان دارد به طرف چشمان 

 .کار پرتاب گرددسنگ

شود شخص با تسلط کافی و با چشمانی باز به محل دقیق کار خود نگاه عینک ایمنی باعث می

 .بازدهی آن باال باشد تر وشود کار اصولیکند و این عمل سبب می

های ساختمانی استفاده از عینک تبدیل به یک اصل شود و امیدواریم در جامعه کارگران و پروژه

 !باشیم در کارگاه های ساختمانی ایمنی شاهد پیشرفت
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 ماسک حفاظتی: 

 .نمایندستفاده میهای احتمالی در حین کار از ماسک حفاظتی ابرای حفاظت صورت از آسیب

 :ها در کارگاهانواع ماسک

ها از نور شدید ناشی از جوشکاری و نوع شوند برای چشمهایی که در جوشکاری استفاده میماسک

های فیلتردار که برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و گازها به داخل ریه از آن دیگر ماسک

 .شوداستفاده می
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کار که در مواقع بریدن بندی که با خاک اره سروکار دارد و نیز بنای سنگشود قالبه میتوصی

های برش مثل کند و همچنین اشخاصی که با دستگاهسنگ مقدار زیادی گرد و خاک تولید می

 .فرز سر و کار دارند از ماسک فیلتردار استفاده کنند

 

 کمربند ایمنی: 

 .کنندبرای جلوگیری از سقوط اشخاص در ارتفاعات از کمربند ایمنی استفاده می
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کنند و احتمال سقوط آنها وجود دارد باید به کمربند متر کار می 3کارگرانی که در ارتفاع بیش از 

ایمنی و طناب نجات مجهز باشند و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سقوط اشخاص به عمل 

 .آورده شود

کنند تا در بندند و قالب آن را به داربست یا محل مطمئن، قالب میمربند ایمنی را به کمر میک

موقع لغزندگی یا عدم تعادل یا ارتفاعات دیگر، تعادل کارگران به هم نخورد و حالت سقوط پیش 

 .نیاید

 

 طناب ایمنی: 

 .شودطناب ایمنی از کنف، پرلون و یا تسمه چرمی ساخته می

 .کیلوگرم را تحمل کند 1600طناب و اجزای آن باید بار استاتیکی 
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 .میلیمتر باشد 12میلیمتر و در نوع پرلون آن حداقل  16قطر طناب کنفی حداقل 

میلیمتر باید  6میلیمتر و حداقل ضخامت  36اگر از جنس چرم استفاده شود حداقل عرض 

 .استفاده نمود و جنس آن باید کاماًل استاندارد و مرغوب همچنین بدون ترک باشد

شود که این یک سر طناب به کمربند متصل شده و سر دیگر به یک قالب )کارابین( وصل می

 .لوگرم هیچگونه تغییر شکلی ندهدکی 1600قالب باید در مقابل 

 

 :رعایت نکات ایمنی در کاربرد برخی وسایل و تجهیزات

 تواند باعث جلوگیری بسیاری از حوادث باشدآالت میبکارگیری صحیح ابزار و ماشین. 
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و وسایل نقلیه مربوط به کار توسط افراد آموزش دیده و  آالتماشینبه همین دلیل باید همیشه 

 .ماهر، هدایت شده و نظارت بر کار صورت گیرد

 .با تجربه و ذیصالح تعمیر و نگهداری شوند ها و ابزارها باید مرتباً بازرسی و توسط افرادیماشین

 نمایندهای چند طبقه برای حمل مصالح در ارتفاعات از باالبر استفاده میدر ساختمان. 

باشد و نیز رانندگان در استفاده از باالبرها، بلند کردن و حمل بار بیش از ظرفیت مجاز ممنوع می

 .باالبرها نباید هنگام داشتن بار دستگاه را ترک نمایند

 ای است که برای باال رفتن و یا پایین آمدن مورد استفاده قرار گرفته و در نردبان وسیله

 .دارد وجود …دوطرفه و انواع ثابت، متحرک، قابل حمل و

های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید از نظر مشخصات ساخت بر اساس نردبان

استانداردهای معتبر بوده و یا توسط افراد با تجربه و اهل فن طراحی و ساخته شده باشند و در 

 .برابر بارهای وارده استحکام کافی داشته باشند

ای باشد که پایه نردبان در جای ثابتی قرار بگیرد و باید به گونه های قابل حملاستقرار نردبان

 .گاه باال استحکام کافی برای تحمل بارهای وارده را داشته باشدتکیه

اگر نردبان را در جایی قرار دهیم که احتمال لغزش وجود دارد باید به کمک گوه و یا وسایل مشابه 

 .های نردبان را تثبیت نمودپایه

ارتفاع نردبان بوده باشد به عنوان مثال برای نردبان  4/1های نردبان از دیوار باید حداقل ایهفاصله پ

 .متر باشد 5/1ها از دیوار باید حداقل متر، فاصله پایه 6با ارتفاع صعود 

 .نردبان را باید در جای مطمئن که احتمان فرورفتگی و نشست وجود نداشته باشد، قرار داد

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

  گاهی است که موقتاً برای عملیات ساختمانی در ارتفاع، جهت و تکیهداربست، جایگاه

شود و بسته به نوع نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار به کار گرفته می

 .روندمی کار به …استقرار به صورت ساده، پیش آمده، برجی و معلق و

های آن ظرفیت پذیرش گاهجزا و تکیهطراحی داربست باید اصولی و صحیح باشد طوری که اعضا، ا

 .برابر بار یا فشار مورد نظر را دارا باشند 4

نصب و پیاده کردن داربست و نیز ایجاد تغییرات در آن باید توسط افراد با تجربه و ماهر این کار 

صورت گیرد و قبل از استفاده داربست، کل مجموعه داربست توسط شخص یا اشخاص ذیصالح 

 .و کنترل قرار گیرد مورد بازرسی

شوند باید به نرده و تور حفاظتی مقاوم با حداقل ارتفاع هایی که کارگران در آنجا مستقر میقسمت

 .متر مجهز باشند 1

های داربست نباید به طور مستقیم روی زمین قرار گیرند و باید روی شالوده مناسب که پایه

 .گیرندقابلیت توزیع بار وارده را داشته باشند قرار ب

جا شدن احتمالی رخ بنابراین باید روی سطحی محکم و قابل اطمینان قرار گیرند تا نوسان و جابه

 .ندهد

 .ها به نواحی از ساختمان که مقاوم و ثابت هستند تکیه نمایندضمن اینکه باید داربست

مک ضامن و های آنها به کاگر نوع داربست متحرک باشد باید در جاهای مسطح قرار گرفته و چرخ

 .وسایل مشابه دیگر تثبیت شوند

متر باشد برای رسیدن به جایگاه از نردبان استفاده  5/1اگر فاصله جایگاه داربست از زمین بیش از 

 .نمایندمی
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  برای حفظ دست جوشکاران و کارگران ساختمانی در برابر اجسام و مواد داغ و نیز

های چرمی بایست از دستکشهستند می های برنده و تیزاشیایی که دارای گوشه و لبه

 .دار استفاده گرددساق

 :نکاتی در خصوص ایمنی در آرماتور بندی

های کفی و یا دیگر وسایل حمل و نقل به محل کارگاه که توسط بارکش میلگرد هایمحموله

شوند، باید به نحوی تخلیه شوند که ضمن آسیب ندیدن میلگردها، به کارگران نیز صدمه حمل می

 .وارد نشود

هنگام بریدن و خم کردن میلگردها، استفاده از میز آرماتوربندی موجب خم نشدن آرماتوربند روی 

 .شودفشار کمتری به کمر وارد میزمین شده و 

شود و در این کار ها و کمر استادکار وارد میاز آنجایی که هنگام آرماتوربندی فشار زیادی بر دست

 .احتمال صدمات ناشی از لغزیدن، سقوط از بلندی و نظایر آن وجود دارد

 :لذا برای کاهش صدمات ناشی از حوادث، رعایت موارد زیر مفید خواهد بود

 ستفاده از وسایل حفاظتی فردی برای کار در بلندی، جوشکاری و برشکاری ضروری ا

 .است

 های با کف لغزنده و یا های آغشته به روغن نباید از کفشهنگام راه رفتن بر روی قالب

 .چرمی استفاده شود

 ی میلگرد ضروری باشد باید با قرار دادن تعدادی در صورتی که تردد کارگران از شبکه

یا صفحه فوالدی شطرنجی روی میلگردها گذرگاهی به وجود آورد تا احتمال  تخته

 .لغزیدن و سقوط کارگران کاهش یابد و ضمنًا آسیبی به شبکه آرماتور وارد نشود
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 اند در صورت سقوط کارگران به زده بیرون بتن میلگردهای انتظار و امثال آن که از

 .توانند موجب صدمات بسیار شدید شوندخصوص از بلندی، می

 .ی مناسب دیگر ضروری استبه همین دلیل پوشاندن آنها با تخته و یا وسیله

 :انجام کمک های اولیه برای ایمنی در کارگاه ساختمانی

های شود کمکافراد غیر پزشک انجام میهایی که در هنگام بروز حادثه برای بیمار توسط به کمک

 .اولیه گویند

این عمل باعث تسکین درد و اضطراب بیمار شده و یا عواملی را که ممکن است باعث مرگ بیمار 

 .دهد تا بیمار موردنظر به درمانگاه یا بیمارستان برسدشود را کاهش می

های پزشکی و پرستاری دهد نیاز به داشتن اطالعات و آگاهیشخصی که این کار را انجام می

 .تواند این کار را انجام دهدهای اولیه مینداشته و با آموختن کمک

 :اند ازهای اولیه عبارتاهداف کمک

 .نجات و زنده نگهداشتن شخص مصدوم یا بیمار

 .جلوگیری از شدت درد و عارضه

 .بهبود حال بیمار و یا انتقال او به مراکز درمانی و پزشکیکمک به 

رعایت بهداشت هنگام کمک، بسیار مهم است زیرا عدم رعایت آن خطر عفونت زخم و مسموم 

 .شدن خون را در بر دارد
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از دادن هر نوع دارو، مایعات یا مواد غذایی به بیمار بیهوش باید خودداری نموده و سیگار و دندون 

 .نمود خارج باشد داشته دهان در اگر را …ومصنوعی 

همچنین دقت نمایید زبان شخص بیمار در جلوی دهان او قرار نگیرد و راه تنفس او را مسدود 

 .نکند

در صورتی که بیمار نیاز به حمل اضطراری و فوری داشته باشد باید با دقت به انجام پانسمان یا 

 .های اولیه مبادرت نمودبانداژ در حد کمک

 :توان موارد زیر را نام برداز وسایل مورد نیاز اولیه در یک کارگاه می

نوار چسب، چسب زخم، گاز استریل برای پانسمان زخم، تنزیب )گاز( سوختگی، پنبه هیدروفیل، 

بندی یا های کتانی سه گوش، تخته شکستهدار، نوار شریان بند پالستیکی، پارچهباند نوارکش

ی و داروهای مورد نیاز ضدعفونی کننده )بتادین، آب اکسیژنه، آمونیاک و بندی، پنس و قیچآتل

 .قرص مسکن(
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 :انجام کمک های اولیه در مقابل برخی حوادث

 دررفتگی  – شکستگی: 

شود و عالیم آن درد، تورم، شکستگی و دررفتگی استخوان به سبب ضربه یا سقوط عارض می

 .باشدحرکات غیرعادی و تغییر شکل عضو شسکته می

شکستگی باز یا مرکب نام دارد و همراه با خونریزی اگر استخوان از گوشت و پوست بیرون بزند 

 .است

 .اگر استخوان از پوست بیرون نزند شکستگی بسته یا ساده نام دارد
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بایست اطراف زخم را تمیز و آن را با مالیمت کننده میاگر شکستگی باز یا مرکب باشد کمک

صدوم به بیمارستان منتقل بندی ثابت نگهداشته و مپانسمان کند و سپس آن را با تخته شکسته

 .شودمی

توان از وسایلی مانند پتوی لوله شده، تکه تخته و مقوای برای ثابت نگهداشتن شکستگی می

 .نمود استفاده …ضخیم و

صاف کردن و جا انداختن استخوان شکسته و یا در رفته به عهده پزشک متخصص بوده و افراد غیر 

 .پزشک از انجام آن جدا پرهیز نمایند

 بریدگی: 

 زخم باعث و آمده وجود به …، میخ وشیشه بریدگی به سبب برخورد یک جسم برنده مانند

 .شودمی

 .بایست سریعاً جلوی خونریزی را گرفتها معموالً با خونریزی همراه است که میبریدگی

به این ترتیب که یک تنزیب )گاز( روی محل بریدگی قرار گرفته و با دست محکم روی تنزیب 

 .شود تا خون بند آیدفشار داده می

سپس بدون نیاز به شستشو محل زخم با آب، مقداری ماده ضدعفونی کننده به زخم مالیده 

 .شودمی

 .شودپیچیده می ای پنبه آن را پوشانده و با باندحال با گاز استریل و الیه

 جسم خارجی در چشم: 
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توان توانند وارد چشم شوند و در برخی مواقع میهای مختلف میها و جنساجسام خارجی با اندازه

 .آنها را روی قرنیه و یا در زیر پلک فوقانی مشاهده نمود

توان جسم خارجی را به وسیله شستشو اگر جسم خارجی با جریان اشک از چشم خارج نشد می

 .ها کاماًل باز هستند خارج نمودمالیم با آب در حالی که چشم

توان آن را با یک دستمال در صورتی که جسم خارجی در سطح زیرین پلک قرار گرفت می

 .مرطوب و تمیز درآورد

بایست ترجیحاً هر دو ، پارگی پلک به وجود آمده باشد کمک کننده میاگر در اثر ضربه به چشم

 .چشم را با یک پانسمان مالیم و بدون فشار بپوشاند و مصدوم را سریعاً به پزشک برساند

کننده نباید به هیچ وجه اگر جسمی به داخل قرنیه فرو رفته باشد )مثالً تکه سیم( شخص کمک

 .ه باشددر صدد خارج کردن جسم از قرنی

 برق گرفتگی: 

اگر شخص دچار برق گرفتگی شود ابتدا باید جریان برق را قطع نمود و سپس اقدام به جدا کردن 

 .مصدوم از برق کرد

کننده باید یک دستکش الستیکی به دست کند و در صورت اگر امکان قطع جریان برق نبود کمک

پیچانده و خود را عایق کند و  نبودن دستکش الستیکی مقداری پارچه خشک به دور دست خود

 .سپس با یک چوب خشک، سیم برق را از بدن شخص جدا نماید

کننده بهتر است هنگام انجام دادن این کارها روی یک تکه الستیک، شیشه، چوب و یا هر کمک

 .جسم عایق دیگر بایستد
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آن تنفس  اگر مصدوم دچار ایست قلبی شده باشد باید مصدوم را به جای مسطحی برده و به

 .مصنوعی بدهند

 .های برق را باید با پانسمان خشک پوشانیدمحل سوختگی

 زدگیآفتاب: 

 .شودزدگی مینور آفتاب و تابیدن مستقیم آن روی سر و صورت شخص باعث آفتاب

 .توان سر گیجه، سر درد و بعد حالت بیهوشی را بر شمردزدگی میاز عالئم آفتاب

 .ه جای خنک در هوای آزاد ببردکننده باید بیمار را بکمک

 .هایش را باز کندهای تنگ لباسسر او را باال نگهداشته، یقه و دکمه

 .اش بپاشدهای او را در آورده و آب سرد و خنک روی سر و سینهکفش و جوراب

 گرمازدگی و مضرات آن: 

کند، به هنگامی که شخص در گرما فعالیت کند در بدن او حرارت ایجاد شده و بدن عرق تولید می

 .آیداین حالت که آب و نمک از غدد عرق ساز خارج شده و بر روی پوست بدن می

 .کاهداز دست دادن نمک طعام، از اسید کلریدریک معده می

 .نمایدهای میکروبی روده را زیاد میبنابراین کاهش اسید معده خطر مبتال شدن به عفونت

 .شوند باید سریعاً پایین آورده شوددرجه حرارت اشخاصی که دچار گرمازدگی می
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به کار بردن حوله خیس و آب سرد بر روی تمام سطح بدن مناسب بوده و چون بدن نیاز به نمک 

 .تواند مفید باشدطعام دارد، استفاده از محلول نمک طعام می

 سرمازدگی: 

 .کندعامل سرما همراه با باد روی نسوج بدن به سرعت اثر گذاشته و بدن را دچار سرمازدگی می

 .این عارضه ممکن است موضعی یا تمام بدن را فرا گیرد

 .از عوامل این عارضه گرسنگی، خستگی، ضعف شدید یا خواب است

 .دگی هستنداعضایی مثل گوش، بینی و انگشتان دست بیشتر در معرض سرماز

کننده باید ابتدا بدن شخص سرمازده را با لباس گرم بپوشاند و بعد از آن عضو سرما زده را با کمک

 .فشار مالیم دست به تدریج گرم نماید

برای جلوگیری از سرمازدگی، پوشیدن لباس گرم و دستکش مناسب در حین کار و خوردن 

 .شودزا پیشنهاد میغذاهای مناسب و کالری

  زدگیبرق: 

اگر بدن جوشکار در معرض اشعه ماورای بنفش حاصل از نور حرارت جوشکاری قرار بگیرد سرخ 

شود در این شده و پس از مدتی کوتاه سوزش شدیدی مانند سوختگی از اشعه آفتاب احساس می

مواقع جوشکار باید از ماسک حفاظتی که تمام صورت را پوشانیده باشد و نیز شیشه آن تیره باشد 

 .ستفاده کردا

 .توان از کرم پوستی بهره گرفتچنانچه در صورت سوختگی رخ دهد می
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های چشمی )نفازولین( توان از قطرهاگر چشم در اثر جوشکاری دچار درد و سوزش شد می

 .استفاده کرد

توان از سیب زمینی پوست کنده و یخ برای کم کردن های چشمی مربوطه میدر صورت نبود قطره

 .د چشم استفاده نمودسوزش و در

 مسمومیت غذایی: 

های رنگی توان به دردهای شکمی، حالت تهوع، استفراغ، لکههای مسمومیت خوراکی میاز نشانه

در داخل یا اطراف دهان، تنفس ضعیف، گردش خون ضعیف، خواب آلودگی و دردهای قولنجی یا 

 .انقباضی اشاره نمود

بایست چند لیوان آب گرم که نمک طعام به کننده میتا قبل از رسیدن مسموم به پزشک، کمک

آن اضافه شده باشد به مسموم خورانده و با فرو بردن انگشت در حلق و یا هر نوع تحریک مناسب 

 .دیگر، بیمار مسموم را وادار به استفراغ نماید تا مواد سمی سریعتر از معده خارج شوند

ها نفوذ نکرده تا امکان خفگی رخ راقب بود که به هیچ وجه مواد استفراغی به داخل ریهباید م

 .ندهد

مهندسینی که در امور ساختمانی فعالیت دارند حتما به نکات این مقاله توجه کنند تا شاهد ایمنی 

 !های ساختمانی شویمحداکثری در کارگاه

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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