
 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 شهرستان شفت و درمان بهداشت شبکه

 مناسب )کاله ، ماسک ،دستکش ولباس کار .... ( به هنگام کار یحفاظت فرد یلاستفاده از وسا 

 لباس  یضانجام کار . استحمام و تعو یندر ح یاتو استعمال دخان یدناجتناب از خوردن ، آشام

 .  کار روزانه یانکار پس ازپا

 حمل بار و استفاده ازجعبه  یحاصول صح یتبا رعا یعضالن یاسکلت یها یماریاز بروز ب یشگیریپ

 یکیحمل و نقل مکان یلاستفاده از وسا یاو  یرهدستگ یقابل حمل ودارا کوچکتر ، یها

 غالت  یبا استفاده از ماسک مناسب ، خشک کردن دانه ها یتنفس یماریهایاز ابتال به ب یشگیریپ

 ییقبل از انبار کردن و مرطوب کردن علوفه ها قبل از جابجا

 یطدر مح یتازفعال یبا خوددار یداز مواجهه با نور خورش یروز سرطان پوست ناشاز ب یشگیریپ  

دستکش  ،دار  یقهبلند ،  ینآست یبعد از ظهر و استفاده از لباسها 01صبح تا  01رو باز در ساعت 

 لبه دار یریو کاله حص

 یازمورد ن یو کالر یانرژ ینشروع کار روزانه با خوردن صبحانه جهت تام 

    و کسب اطالع از  یسمپاش یاتسم قبل از کاربرد سموم و انجام عمل یحاوظرف مطالعه برچسب

 یهاول یو  کمکها یحفاظت فرد یل، وسا یاختالط ، روش سمپاش ینوع سم ، کاربرد ، چگونگ

  یازمورد ن

 بلند ،  ینسبک ، آست یلباسها یدنازگرما در فصول گرم با پوش یاز بروز عوارض ناش یشگیریپ

 کدر نقاط خن یفراوان و استراحت کاف یعاتو به رنگ روشن و مصرف آب و ما ینخ

 قبل از استفاده از آنها یآالت کشاورز ینماش یرتراکتور و سا یاز سالمت فن یناناطم 

 خود با مراجعه به مراکز  یسالمت یتجهت اطالع از وضع یانهسال یسالمت شغل یناتانجام معا

 منطقه  یدرمان یبهداشت

 واحد بهداشت حرفه ای                                                                                    

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت

توصیه ی کلیدی به کشاورزان  01

جهت پیشگیری از بروز اثرات سوء 

عوامل زیان آور محیط کار  و حوادث 

 شغلی


