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  تیرعا دیوجود دارد که با ی و بهداشت ی من ینکات ا یسر  کی ی در هر شغل
  لیمعدن به دل ی منیباشد، ا انیصحبت از کار معدن در م  ی وقت  اما شود؛

 .مورد توجه است شتریموجود در آن ب  ادیخطرات ز

رو به رو  یر یچشم گ شرفتیبا پ ریاخ یمعادن در سال ها یساز  منیا
سال ها اقدامات   نیمعدن در طول ا  ی منیمربوط به ا ینهادها بوده و

 .و مرگ داشته اند یمار یها، ب بیکاهش آس یبرا یموثر 

پرداخت. با  میموضوع مهم در معادن خواه   نیهم ی مقاله به بررس نیا در
 .دیما همراه باش

 معدن  ی منیدرباره ا  یدیکل نکات 

سرپرستان و کارگران معدن  ن،یکه مسئول ی نکات میمطلب قصد دار نیا در
 .میکنند را نام ببر تیمعدن رعا ی من یباال رفتن سطح ا یبرا دیبا

 

 نگرفتن خطر  دهی ناد 1#

است که کار در صنعت  تیواقع  نیباور ا ت،یحفظ امن یقدم برا نیاول
  ع ی ممکن است فجا ی اط یاحت ی ب نی تر  کم معدن ذاتًا پر از خطر است و

 .به دنبال داشته باشد یر یجبران ناپذ
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 اریهوش دیخود با یو کارگران معدن در هر لحظه از ساعات کار  سرپرست
  ریجان خود و سا تیبه امن دیمعدن، با ی منی نکات ا تیرعا ضمن باشند و

 .بدهند ت یهمکارانشان اهم

 

 ی اصول یز ی برنامه ر  2#

ها   نهیدر هز  یی فقط به اتمام کارها و صرفه جو  فی وظا یز یبرنامه ر هنگام
  نهیجان کارگران معدن وقت و هز ت یمعدن و امن ی منیا یبرا و دیفکر نکن

شده و تا حد ممکن از   ی ابیارز دی خطرات با تمام .دیاختصاص بده  ی کاف
  ریکامل از تمام خطرات موجود غ ی ر یدر کار معدن، جلوگ البته .بروند نیب

 .ممکن است

خود قرار  میت  اریرا در اخت ی روشن یدستورالعمل ها  دیموارد شما با نیا در
الزم را در مورد نحوه مقابله و کاهش خطرات به آن  ی ها آموزش داده و

 .دیها بده

 

 معدن یمنی ا تیرعا ی آموزش حرفه ا 3#

معدن را   ی من ی آموزش ا یبه طور منظم دوره ها دی با میت  یاعضا همه
 زیکار در معدن، بلکه کارمندان باسابقه ن میت  دیجد یتنها اعضا نه .بگذرانند

 .شرکت کنند ی آموزش  دیجد یم است در دوره هاالز
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 یمعدن به صورت آموزش ها یمن یجلسات که آموزش ا نیدر ا شرکت
 دیمف اریتواند بس  ی م  شود، ی برگزار م  ی عمل یمولفه ها   نیو هم چن یتئور 

 .باشد

 

 یو روان یاز سالمت جسم نانیاطم 4#

و   هیتغذ  البته  سخت باشد، ی و روان ی تواند از نظر جسم ی در معدن م  کار
 .از حوادث کمک خواهد کرد یر ی به جلوگ یادیاستراحت خوب، تا حد ز

قرار ندارند،  ی مناسب جسم  طی در شرا ایکه خسته هستند و  ی کارگران 
را بر عهده   ی نیسنگ فیکه وظا  ی کارگران  .شوند ی مرتکب خطا م شتریب

معتبر و   ی اکز پزشکسالمت و تناسب اندام به مر ی بررس یبرا دیدارند با
شود از نظر  مشخص وزرات صنعت و معدن مراجعه کنند تا  دییمورد تا

 .ریخ ایدر معدن هستند  نیسنگ یها تیقادر به انجام فعال ی جسم
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 ها هی محافظت از ر  5#

 ی که از محافظ تنفس  دیمطمئن شو شهی ها، هم هی محافظت از ر یبرا
مدت با  ی مجاورت طوالن  ایذرات  استنشاق .دیکن یاستفاده م ی مناسب

 بیآس نیا .برساند بیشما آس یها  هیتواند به ر  ی استخراج م یها تیسا
امکان دارد سال ها طول بکشد تا   ایممکن است بالفاصله ظاهر شده 

 .عوارض خود را نشان بدهند

  یبرا کرده و ی اب یرا ارز ی خاص تنفس طیشرا دیبا یمعدن کار  یها شرکت
  یمعدن و سالمت معدن کاران محافظ ها ی من یاصول ا تیااز رع نانیاطم

 .کنند هیرا ته ی مناسب ی تنفس 
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 معدن یمنی ا زاتیاستفاده از تجه 6#

معدن وجود دارند که کارگران    ی منی ا زات یاز ابزارها و تجه یادیز انواع
 .از آن ها استفاده کنند دیمحافظت از خود با یمعدن برا

 :معدن عبارت است از ی منیمورد از لوازم ا چند

 یمن یا کاله •
 دستکش  •
 مخصوص معدن نکیع •
 یمن یا کفش •

  ی که م  ستی ضرور نیاز قوان ی من یلوازم ا نیکارگران معدن از ا استفاده
 .حافظ جان کارگران باشد ی بحران طیتوانند در شرا
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 برق یمنیا تی رعا 7#

وجود دارد که   ی متنوع ی ک یالکتر  زات یاستخراج، تجه یها  طیمح شتریب در
 نیاست الزم باشد ا ممکن .رندیگ ی به طور منظم مورد استفاده قرار م

احتمال   نی بنابرا خارج از معدن منتقل شوند؛ ایدستگاه ها به داخل و 
  ی خطر برق گرفتگ جهیبرق و در نت یها میس دنید بی شدن و آس دهیکش 

 .همواره وجود خواهد داشت

و زمان استفاده   ی در مورد چگونگ  دی معدن، با ی من یا نی و مسئول سرپرستان
  معدن در نظر داشته باشند تا یاستاندارد ی خط مش ی ک یالکتر یها میاز س

 یبرا .کنند تیرا رعا  ی منی اداشته و بتوانند اقدامات  ی کاران به آن ها آگاه
 .دیمراجعه کن ری برق به مقاله ز ی منیدر مورد ا  شتریکسب اطالعات ب

 

 معدن در برابر انفجار  یمنی ا 8#

برد کار در معدن استفاده از مواد   شیو پ  ع یدر تسر  جیرا  یاز روش ها ی کی
  یشرکت معدن کار  هر فراموش شود که دینکته نبا نیا  ی منفجره است؛ ول 

 قیدق یها استیدر مورد نحوه کار، انبار و استفاده از مواد منفجره، س دیبا
تواند   ی اشتباه کوچک م  کی ی حت رایز را بشناسد و به آن عمل کند؛ ی ت یامن
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منجر به  ی حت ای معدن کاران  یمنجر به انفجار کامل منطقه، جراحات جد
 .شود یادیمرگ افراد ز

 

 

 محافظت در برابر سقوط 9#

دار، لغزش  بیخوردن در کنار تپه ش زیها، ل نیم یمانند سقوط رو ی خطرات 
قابل اجتناب کار در  ریسقوط از ارتفاع و... از خطرات غ زات،یتجه یبر رو

 .است معدن

نجات   میت  کیمعدن، در هنگام کار   ی منیباال رفتن ا یشود برا  ی م  هیتوص
  ینجات مطابق استانداردها یمخصوص و ابزار ها یبا طناب ها یاضطرار 
 .در محل کار به حالت آماده باش حاضر باشند ایروز دن
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 میبر ت قینظارت دق 10#

 همه کوشا باشد و نیقوان یو اجرا یر یگیدر پ دیسرپرست معدن با کی
 یرویمعدن پ ی من یا یبدون استثنا از دستورالعمل ها دیبا میت  یاعضا
 .کنند

در  میت  یاز محل اقامت همه اعضا دی با شهیکارگران معدن هم سرپرستان
آن چه  انیدر جر دیاعضا با تمام اطالع داشته و فتیطول هر ش

 .رندیدهند، قرار گ ی همکارانشان در طول روز انجام م

 

 معدن  یمنی ثبت مراحل ا 11#

 دیمعدن با ی منی ا یها هیافتد، تمام رو  ی در معدن اتفاق م  یحادثه ا ی وقت
بدانند که  قاً ی دق میت  یاعضا همه از قبل به وضوح مشخص شده باشد تا

 .ستیآن ها چ فهیانجام دهند و وظ دیبا یچه کار 

را که ممکن است رخ  ی معدن، حوادث مختلف ی منی ثبت نکات ا هنگام
  طیشرا نیرا که در ا یافراد ستیل انجام شود و دیدهد، به همراه آن چه با

 .دیمشخص کن قایبا آن ها تماس گرفت را دق دیبا
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 معدن یمنی ا ی استانداردها تی رعا 12#

 ی م  سی به طور منظم سرو ی منیا  زات یتجه هیکه کل دیحاصل کن نانیاطم
  دینکن ی سع هرگز .برخوردار هستند ی منیا  یاستانداردها نیآخر از شوند و

  ی زات یتجه ایکرده  یی و مطمئن صرفه جو تیفیبا ک ی منی ا  زات ی تجه هیدر ته
  ی حت د؛یکن نی گزیموجود مطابقت ندارند را جا  ی منیا یکه با استانداردها 

 .انداختن پروژه همراه باشد ریبه تاخ ای ها  نهیهز شی کار با افزا نیا اگر

 

 یان یپا سخن

معدن و   ی منیکه بهداشت و ا دینکته را به خاطر داشته باش نی ا شهیهم
وجود    یادیز ات یو جزئ نکات  .قرار دارد تیحفظ جان معدن کاران در اولو

معدن    ی منیکمک به بهبود سالمت معدنکاران و ا یبرا دیتوان ی دارد که م 
 .دیدر محل کار انجام ده
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است؛ اما شما   یمطلب به آن ها اشاره شد ضرور  نیکه در ا ی نکات تیرعا
افراد در محل   تیحفظ امن یبرا د یجد یبه دنبال راهکارها دی با شهیهم

و کارمندان، حوادث   تیری کوشش و مشارکت بخش مد با .دیکار باش
 توانند ساالنه کمتر و کمتر شوند. ی م  و صدمات  ی معدن 


