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 هدف -1

سازی و اجرای برنامه حفاظت شنوایی در سازمان به منظور حصول اطمینان از هدف از تهیه این دستورالعمل، تشریح چگونگی پیاده

 حفاظت کارکنان در برابر صدای محیط کار است.

 باشد.حفاظت شنوایی پیشگیری و کاهش افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در محیط کار میهدف اولیه برنامه 

 دامنه کاربرد -2

 تعاریف -3

 تحریک گوش انسان است.حداقل فشار صوتی که قادر به آستانه شنوایی:  -3-1

 هامسئولیت -4
 های دیگر آن شامل:مسئول توسعه، اجرا و مدیریت برنامه حفاظت شنوایی است. مسئولیت HSEاداره  -4-1

 است.  شتریب ای dB 85آنها  یکه تراز صدا یزاتیو تجه یکار یطهایمحشناسایی  -

 کنند.  یساعت کار م 8بمدت  شتریب ای dB 85 یبا تراز صدا یکار یطهایکه در مح یافراد ییشناسا -

 قرار دارند.  شتریب ای dB 85 یمواجهه با صدا سکیکه در معرض ر یافراد انهیسال شیپا -

 . شتریب ای dB 85 یبا تراز صدا یکار یطهایو مح زاتیساالنه تجه یبررس -

 آنها مناسب ینگهدار و درست استفاده نحوه ،ییشنوا حفاظت لیکاربرد وسا یضرور یآموزش زمانها و مکانها -

 .گرید یها هیتوص و( یو ادار یمهندس یکنترل صدا )کنترلها یروشها ییشناسا -

 حفاظتی یهایانتخاب گوش -

  اداره سالمت -4-2

جدید  کارکنانهای شنوایی سنجی و تکرار سالیانه آنها برای مسئول انجام معاینات شنوایی و ارزیابی اداره سالمت -

 اداره سالمتیا بیشتر هستند.  dB 85دیگری که بهنگام انجام وظایفشان در مواجهه با تراز صدای  کارکناناالستخدام و 

 اعالم کند. HSEاداره را بمنظور بررسیهای بیشتر به  کارکنانبایستی تغییرات معنی دار ادیوگرامهای 

  هارؤسای ایستگاه -4-3

یا بیشتر مشغول فعالیت  dB 85ی که در مواجهه با تراز صدای ارکنانکبایستی اطمینان حاصل کنند که کلیه  هارؤسای ایستگاه

همچنین مسئول پافشاری بر استفاده از وسایل  هارؤسای ایستگاههستند، دسترسی به وسایل حفاظت شنوایی مناسب دارند. 

یا بیشتر هستند،  dB 85یحفاظت شنوایی و پیگیری کننده اجرای کنترلهای مهندسی و اداری در محیطهایی که دارای تراز صدا

 می باشند. وظایف سرپرستان شامل: 

حصول اطمینان از اینکه پرسنل تحت سرپرستی آنها آموزش مناسب در زمینه برنامه حفاظت شنوایی دریافت کرده و  -

 معاینات پزشکی آنها بطور سالیانه انجام می شود. 
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شده در این دستورالعمل برای مشاغل تحت حوزه  حصول اطمینان از در دسترس بودن وسایل حفاظت شنوایی تعیین -

 سرپرستی آنها.

نظارت بر استفاده مناسب از وسایل حفاظت شنوایی توسط پرسنل تحت سرپرستی در مکانهایی که استفاده از وسایل  -

 حفاظت شنوایی ضروری است. 

 حصول اطمینان از نظافت و نگهداری مناسب وسایل حفاظت شنوایی.  -

مدیریت برنامه حفاظت شنوایی در مورد چگونگی اعالم خطرات شنوایی یا مشکالت و نگرانی های موجود در همکاری با  -

 مورد برنامه

  کارکنان -4-4

مسئول استفاده درست و نگهداری مناسب از وسایل حفاظت شنوایی خود براساس مفاد این دستورالعمل و موارد  کارکنان -

یا بیشتر هستند، بایستی در برنامه های  dB 85که در تماس با تراز صدای  کارکنانیآموزش داده شده به آنها می باشند. 

 آموزشی، معاینات پزشکی سالیانه و تست شنوایی سنجی شرکت کنند.

 ایستگاه HSEکارشناس  -4-5

 باشد.ایستگاه می HSEهای مربوطه با کارشناس مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه حفاظت شنوایی در ایستگاه -

 کارانجام روش  -5

 کلیات -5-1

 باشد:این برنامه شامل عناصر زیر می

 های کاری به منظور شناسایی ترازهای خطرناک صدا و پرسنل در معرض ریسک مواجههبررسی کلیه محیط .1

ها از نظر های کاری یا تجهیزات تولید کننده صدای با ترازهای خطرناک، پس از بررسی عملی بودن کنترلاصالح محیط .2

 صدای خطرناک به حد قابل قبول.تکنولوژیکی و اقتصادی به منظور کاهش تراز 

های های کاری که استفاده از روشهای کنترل اداری یا استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در محیطبکارگیری روش .3

 باشد.کنترل مهندسی امکانپذیر نمی

پایش میزان اثربخشی برنامه حفاظت شنوایی و کشف زود هنگام ای شنوایی سنجی به منظور های دورهانجام تست .4

 شدن افت شنوایی دائمی.تغییرات موقتی حد آستانه شنوایی و صدور مجوز اقدامات اصالحی بیشتر قبل از عارض 

ه است. درک ماهیت دائمی افت شنوایی ناشی از صدا، برنامآموزش برای موفقیت کلی برنامه حفاظت شنوایی امری حیاتی  .5

 مشمول این برنامه برای اثربخشی برنامه بسیار اساسی است. کارکنانها توسط حفاظت شنوایی و مسئولیت

 تراز استاندارد مواجهه روزانه -1جدول 

 (dB)تراز صدا  مدت زمان مواجهه روزانه

 80 ساعت 24

 82 ساعت 16

 83 دقیقه 41ساعت و  12
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 تراز استاندارد مواجهه روزانه -1جدول 

 (dB)تراز صدا  مدت زمان مواجهه روزانه

 84 دقیقه 4ساعت و  10

 85 ساعت 8

 88 ساعت 4

 91 ساعت 2

 94 ساعت 1

 97 دقیقه 30

 100 دقیقه 15

 103 دقیقه 8

 106 دقیقه 4

 109 دقیقه 2

 112 ثانیه 56

 و بیشتر 115 ثانیه و کمتر 28

 های مهندسی یا اداری قابل کاربرد اجرا خواهددر صورت بیشتر بودن میزان مواجهه با صدا از مقادیر ارائه شده در جدول، کنترل

ها در کاهش تراز صدا به مقادیر اشاره شده در جدول دچار نقص شدند، به منظور کاهش تراز صدا به یک تراز قابل شد. اگر کنترل

 8مساوی یا بیشتر از  کارکنانهای حفاظتی مناسب فراهم و استفاده خواهد شد. در مواقعیکه تراز مواجهه با صدای قبول گوشی

 باشد، برنامه حفاظت شنوایی بطور بسیار موثری اجرا خواهد شد. dB 85ساعت با حد آستانه مجاز 

 بررسی و ارزشیابی صدا -5-2

 های کاری دارای صدای خطرناکشناسایی محیط -5-2-1

-گیری شناسایی و سوابق مربوط به اندازهباشند بایستی از طریق اندازهیا بیشتر می dB 85های کاری که دارای تراز صدای محیط

نیازی به  dB 85های کاری با تراز صدای کمتر از گهداری شده و حداقل هر سال یکبار تکرار شوند. در محیطها در واحد نگیری

 انجام شود. HSEاداره یا بیشتر توسط  dB 85های کاری با تراز صدای پایش محیطی نیست. ولی پایش تراز صدا بایستی در محیط

های های کاری یا محوطههای ورودی محیطایل حفاظت شنوایی بر روی دربنصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر استفاده از وس

های کاری باید مجهز به وسایل حفاظت شنوایی بوده و یا بیشتر الزامی است. پرسنل شاغل در این محیط dB 85دارای تراز صدای 

های مشخص شده باشند. وایی در مکانها آموزش دیده و ملزم به استفاده از وسایل حفاظت شنبه منظور استفاده درست از آن

ها اجرا شده و سرپرستان بایستی اطمینان حاصل کنند که اقدامات کنترلی صدا برای کارکنان شاغل در محدوده سرپرستی آن

 ماند.برقرار باقی می

 یصوت یآلودگ شدت از ییها نمونه -1 جدول

140dB 

 ماهواره پرتاب
130dB  

 ی)نوعگان  شات
120dB  

 یریرنج اره
110dB  

 یصوت یآلودگ مضر محدوده  مهمات انهدام
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 اسلحه( جت موتور

 ،یا ضربه لیدر

 یبرق چکش

 خیم دستگاه پرس دستگاه

 موتورخانه

100dB 

 یکار مته یبرشکار

 یکیمکان

 کمپرسور

 بتون کارگاه

90dB 

 نیسنگ نقل و حمل

 یکار لیدر

 ینوار اره

 بالست سند

 یصوت یآلودگ اطیاحت محدوده 

80dB 

 نیسنگ کیتراف

 یبرق جارو

 ویراد بلند یصدا

70dB 

 یمعمول کیتراف

 شلوغ اتاق

60dB 

 یادار اتاق

 یمعمول مکالمه
 یصوت یآلودگ یمنیا محدوده 

 گیری و ارزیابی میزان مواجهه با صدااندازه -5-2-2

ارزشیابی آن با معیارهای پذیرفته شده های استاندارد و گیری درست میزان صدا بر اساس روشبه منظور کنترل موثر صدا، اندازه

باشد. ضروری است. پایش کارکنان به منظور تعیین میزان مواجهه با صدا متشکل از دو بخش پایش محیط کار و پایش پرسنلی می

ز صدای های کاری با ترایا بیشتر باشد و فرد در محیط dB 85پایش محیط کار معموالً در اولویت بوده و در صورتیکه تراز صدا 

 متفاوت کار کند، پایش پرسنل شاغل با استفاده از دوزیمتر الزامی است.

 باشد:گیری صدا شامل موارد زیر میهدف از اندازه

 تعیین میزان تماس و مقایسه نتایج با قوانین موجود 

 اندازه گیری جهت مقاصد تشخیصی و شناسایی منابع 

 تعیین نیاز به اعمال کنترل های مهندسی 

  اثر بخشی راهکارهای کنترلیتعیین 

 انتخاب دستگاه -5-2-2-1

اندازه گیری را انجام دهد مناسب است اما در محیط های  Aدر شرایط عمومی استفاده از یک صداسنج ساده که قادر باشد در شبکه 

 .ود داردوجاکتاو  3/1اکتاو یا  1آنالیز در  به کاری همواره شرایط پیچیده تری نیز وجود دارند. در شرایط کنترل نیاز
 type 1, precision 
 (b) type 2, general-purpose 
 (c) type 3, survey  
 (d) special-purpose 
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 برای اندازه گیری صدا کاربرد دارد. 2یا  1صدا سنج تیپ  OSHAطبق قوانین 

 انواع صداسنج -1شکل 

 ستورالعمل سازنده صورت پذیرد.بایست حداقل به صورت سالیانه و همچنین بر اساس دها میکالیبراسیون دستگاه

 هنگامی که از صدا سنج در محیط بیرون استفاده می گردد باید از پوشش محافظت در برابر باد استفاده شود.

 

 گیری محیطی صدااندازه -5-2-2-2

اری که های کگیری شده و از این طریق محیطبه هنگام بررسی محیطی صدا، تراز محیطی صدا با استفاده از ترازسنج صدا اندازه

شوند. پایش محیطی با استفاده از ترازسنج صدا که بر روی یا بیشتر هستند، شناسایی می dB 85کارکنان در مواجهه با تراز صدای 

های شود. در محیط کاری مورد نظر بایستی تراز صدا در موقعیتتنظیم شده، انجام می (Slow Response)و پاسخ آرام  Aشبکه 

 گیری شامل موارد زیر است:های معمول برای اندازهد. موقعیتگیری شومختلف اندازه

 در مجاورت منابع صدا -

 های کار های محیطدر ورودی -

 ها کار کنند.ساعته در آن موقعیت 8هایی از محیط کار که ممکن است کارکنان در طول شیفت کاری در موقعیت -

-باشد، نیازی به پایش dB 85ساعت کاری کمتر از  8تراز صدا برای  گیری انجام شده در یک موقعیتدر صورتیکه بر اساس اندازه

-ها اندازهیا بیشتر باشد، باید تراز صدا در آن موقعیت dB 85های روتین دیگر برای آن موقعیت نیست. ولی در صورتیکه تراز صدا 

ها باید ییرات ایجاد شده و بروز کردن دادهها به منظور تعیین تغگیری صدا در این مکانگیری شده، ثبت و نگهداری شود. اندازه

های با تراز سالی یکبار تکرار شود. در اینصورت باید به اطالع پرسنل در مواجهه با آن رسانده شود. برای کارکنانی که در موقعیت

اده از دوزیمترها مشخص ها با صدا از طریق پایش پرسنلی و با استفکنند، بایستی میزان مواجهه آنیا بیشتر کار می dB 85صدای 

 شود.

 های کاری وظایف زیر را اجرا کند:بایستی به منظور رهبری برنامه پایش صدا در محیط HSEاداره 
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 dBهای کار که کارکنان احتمال مواجهه با صدای یا بیشتر )محیط dB 85های کاری دارای تراز صدای شناسایی محیط -1

 یا بیشتر را دارند.( 85

 ها(آالت، فرآیندها، عملیات و فعالیتهای کاری )برای مثال تجهیزات، ماشینولید کننده صدا در محیطشناسایی منابع ت -2

 یا بیشتر. dB 85های کاری با تراز صدای تعیین میزان مواجهه افراد شاغل در محیط -3

در زمان بروز تغییرات در  )حداقل سالی یکبار( یاگیری صدا در فواصل زمانی منظم اداره و رهبری برنامه پایش یا اندازه -4

ها یا موارد دیگری که ممکن است باعث افزایش تولید یا انتشار صدا در تجهیزات، ماشین آالت، فرآیندها، عملیات، کنترل

ها گیریایستی اطمینان حاصل کند که وسایل مورد استفاده برای پایش و اندازهب HSEهای کاری شوند. مسئول محیط

 اند.کاماًل کالیبره شده

 تهیه گزارش پایش صدا. -5

 های کاری.تهیه نقشه صوتی برای محیط -6

 ارسال نتایج پایش صدا بصورت قابل فهم و واضح برای مدیریت. -7

همکاری با مدیریت در اجرای دستورالعمل گردش مشاغل برای افراد در مواجهه با صدا در صورتی که اقدامات کنترل  -8

 پذیر نباشد.مهندسی امکان

آالت برای کاهش صدای حاصل از استهالک، فرسودگی و باز دیریت در اجرای برنامه تعمیر و نگهداری ماشینهمکاری با م -9

 ها.هایی از دستگاهشدن قطعات یا عدم باالنس قسمت

 های حفاظتی.همکاری با مدیریت در انتخاب، استفاده، مراقبت و نگهداری از گوشی -10

ه حفاظت شنوایی که شامل پایش منظم صدا، حفاظت شنوایی و آموزش همکاری با مدیریت در اجرای کامل یک برنام -11

 باشد.یا بیشتر می dB 85افراد در مواجهه با تراز صدای 

 گیری:نکات مهم در گزارش اندازه

  .شبکه آنالیز صدا در گزارش مشخص شده باشد 

  .استاندارد دوزیمتری در گزارش قید شود 

  وداندازه گیری قید شمشخصات دستگاههای. 

 . نوع میدان صوتی در گزارش قید شود 

 . ماخذ حدود تماس شغلی مجاز کتابچه مصوب کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور باشد 

 .امضاء کارشناس اندازه گیری کننده و مسئول فنی در گزارش قید شود 

 . نوع شبکه اندازه گیری در گزارش قید شود 

 مکان اندازه گیری -5-2-2-3

  متری از سطح زمین صورت پذیرد.  5/1تا  2/1اندازه گیری های داخل ساختمان باید در ارتفاع 

  متری از دیوار ها انجام شود 1اندازه گیری ها در فاصله. 

  متری از پنجره ها صورت پذیرد.  5/1اندازه گیری ها در فاصله 

  در محل با فاصله نیم متر از هم انجام شود.در اندازه گیری های داخل ساختمان باید حد اقل سه اندازه گیری 
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  متر با هر  5/3متری از سطح زمین قرار گرفته و  5/1تا  2/1در اندازه گیری های محیط بیرون باید دستگاه در ارتفاع

 مانعی فاصله داشته باشد.

 مکان اپراتور -5-2-2-4

  .به هیچ وجه اپراتور بین منبع صدا و دستگاه اندازه گیری قرار نگیرد 

 سانتیمتر باشد. 50مطلوب بین بدن اپراتور تا دستگاه اندازه گیری باید در حدود  فاصله 

  .برای حذف اثر اپراتور میتوان از سه پایه استفاده کرد 

 )دوزیمتری( پایش فردی -5-2-2-5

کارکنان با صدا  شود. به منظور دوزیمتری میزان مواجههتعیین تراز مواجهه با صدا با استفاده از دوزیمترهای کالیبره شده انجام می

آن در منطقه شنوایی فرد قرار  بایستی یک دوزیمتر صدا را از ابتدا تا انتهای شیفت کاری به فرد متصل کرد، به طوریکه میکروفن

دوزیمتر باید های معمول خود را انجام دهد. گیرد. دوزیمتر صدا بایستی در طول شیفت کاری متصل به فرد باقی مانده و فرد فعالیت

در پایان شیفت کاری، دوزیمتر صدا از فرد جدا شده و اطالعات آن  دسی بل به باال را اندازه گیری و ثبت نماید. 63باشد از تراز  قادر

های غیرمعمول شغلی و غیره نیز برای تعیین زمان دوزیمتری ، فعالیتفردای در مورد جزئیات شغل ثبت شود. اطالعات زمینه

تر های دقیقباشد به منظور بررسی dB 85ها بیشتر از د. در خصوص کارکنانی که میزان مواجهه آنآوری شوبایستی از قبل جمع

 معاینات مربوطه صورت پذیرد. HSE-WI-10 شمارهبه  یشغل ناتیطب کار و معاپزشکی بایستی مطابق دستورالعمل 

شده و طی مدت عملیات مواجهات صورت گرفته با نشانان متصل های عملیاتی، دستگاه به آتشگیری صدا در محیطبرای اندازه

 گردد.صدای محیط ثبت می

 میتوان میزان تماس او را بدست آورد.  NEDاگر فرد در طی روز در چند مکان معدود به کار مشغول باشد ، با مجاسبه فاکتر 

 
 .جاز بیشتر استباشد، تماس از حد م 1باالتر از  NEDاگر عدد 

 کاری با تراز صدای خطرناکهای پایش مجدد محیط -5-2-3

زمان زیادی یا بیشتر باید سالی یکبار پایش مجدد انجام شود. کارکنانی که مدت  dB 85های کاری با تراز صدای برای تمام محیط

ساعت با تراز صدای  8مشغول فعالیت هستند یا به مدت  dB 85های کاری با تراز صدای بیشتر از ساعت( در موقعیت 2)بیشتر از 

dB 85 ها انجام بصورت سالی یکبار برای آن پرسنلی یا بیشتر در مواجهه هستند باید به منظور تعیین میزان مواجهه با صدا، پایش

 شود.

در صورتیکه بر اساس اودیومتری انجام شده تغییری در حد آستانه شنوایی افراد مشاهده شود بایستی به منظور مشخص کردن علت 

 پایش قرار گیرد.و کنترل آن محیط تحت 
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 پایش مجدد بدلیل بروز تغییرات -5-2-4

ها که موجب افزایش تراز یا بیشتر در مواقع بروز تغییراتی در فرآیند تولید، تجهیزات یا کنترل dB 85های کاری با تراز تمام محیط

هه خواهند داشت، باید تحت ساعت مواج 8به مدت  dB 85ها با تراز صدای بیشتر از صدا شده و افراد مشغول به کار در آن محیط

برسد باید از  dB 85ها یا فرآیند به زیر هایی که تراز بدلیل بروز تغییرات در تجهیزات، کنترلپایش مجدد قرار گیرند. در محیط

 لیست پایش حذف شده و نیازی به پایش مجدد آنها نیست.

 های کنترل صدا روش -5-3

 های مهندسی و اداریکنترل -5-3-1

های کنترل مهندسی است. یا بیشتر، بکارگیری روش dB 85مواجهه پرسنل با صدای با تراز یا کاهش  روش اولیه برای حذف

باشد به های مهندسی یعنی انجام تغییرات و جابجایی تجهیزات یا اعمال تغییراتی در منبع تولید صدا یا مسیر انتقال آن میکنترل

 کاهش یابد. dB 85به زیر  کارکنانطوریکه تراز صدا در منطقه شنوایی 

شود. در که میزان مواجهه با صدا را کاهش دهد تعریف می در زمانبندی کار یا عملیاتیهای اداری بعنوان انجام تغییراتی کنترل

های کنترل اداری نظیر افزایش های کنترل مهندسی نتوانند تراز صدا را کاهش دهند، در صورت امکان بایستی روشصورتیکه روش

یا بیشتر بکار گرفته  dB 85های با تراز صدای در موقعیت کارکنانیا چرخشی کردن شغل بین  پرسنلفاصله بین منبع صدا و 

 شوند.

قدار کرده یا به مهای با خطرات شنوایی حذف های کنترل مهندسی و اداری بایستی میزان مواجهه با صدا را در موقعیتکاربرد روش

 زیادی مدیریت کنند.

 تجهیزات حفاظت فردی -5-3-2

های ها و غیره( باید تنها زمانی بعنوان روش کنترلی دائمی در نظر گرفته شوند که روشها، ایرمافوسایل حفاظت شنوایی )ایرپالگ

که به منظور کاهش دادن کنترل مهندسی و اداری غیر قابل اجرا بوده یا هزینه هنگفتی را برای سازمان داشته باشند. این وسایل 

شوند، باید زمانی که کارکنان مجبور به کار کردن در محیطی استفاده شوند که تراز صدای میزان صدای ورودی به گوش استفاده می

 یا بیشتر باشد. dB 85آن 

 انواع وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-1

 1هاایرپالگ -5-3-2-1-1

قرار گرفته و با مسدود کردن آن مانع رسیدن امواج صوتی به است که در داخل مجرای گوش ایرپالگ نوعی وسیله حفاظت شنوایی 

 شود. دو نوع ایرپالگ وجود دارد:پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی می

 های شکل گرفته )قابل استفاده مجدد(ایرپالگالف( 

                                                           
1 Ear Plug 
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های ها دارای اندازهفلنجی و سه فلنجی آنهای شکل گرفته وسایل قابل انعطاف با ابعاد ثابت هستند. دو نوع استاندارد یک ایرپالگ

ها برای کارکنان توزیع کننده مختلف بوده و برای بسیاری از افراد مناسب خواهند بود. پرسنل مسئول انتخاب نوع مناسب ایرپالگ

ش دهند. از آنجاییکه ها آموزها در گوش، استفاده و مراقبت آنبایستی کارکنان را در زمینه نحوه قرار دادن آن سازمانها در آن

های شکل گرفته قابل استفاده مجدد هستند، ممکن است فرسوده شده و کارایی خود را از دست دهند که بایستی بطور ایرپالگ

 ای جایگزین شوند.دوره

 های شکل پذیرایرپالگب( 

اند که بعد از متراکم کردن ساخته شده دیها از مواهای ثابت )تک سایز( هستند. بعضی از آنهای شکل پذیر دارای اندازهایرپالگ

آیند. در صورتیکه بدرستی در مجرای گوش )فشردن( و قرار دادن آن در مجرای گوش منبسط شده و به شکل مجرای گوش در می

-یطسرپرستان شاغل در محدهند. های شکل گرفته کاماًل متناسب با گوش کاهش میقرار گیرند مقادیر صدا را در حدود ایرپالگ

ها در گوش، استفاده و یا بیشتر بایستی آموزش مناسب در زمینه نحوه قرار دادن درست ایرپالگ dB 85های کاری با تراز صدای 

ها ممکن است قابل های خود را به کارکنان تحت سرپرستی خود انتقال دهند. ایرپالگها را دریافت کرده و آموختهمراقبت از آن

هفته استفاده یا در صورتیکه با وجود قرار دادن درست در  3یا  2ابل استفاده مجدد بوده اما بایستی پس از شستشو باشند. از اینرو ق

 بندی صدا را انجام ندهند بایستی جایگزین شوند.مجرای گوش به طور کامل عمل نشت

 نحوه استفاده از ایرپالگ -5-3-2-1-1-1

 باید ابتدا با دست مخالف از باالی سر الله گوش را به طرف باال کشیده و با دست دیگر گوشی را به آرامی به داخل گوش فرستاد. 

 گردد.برای خارج کردن گوشی نیز الله گوش را به همان ترتیب قبلی  گرفته و ایرپالگ از گوش خارج می

 های یکبار مصرف خودداری گردد.میز شوند. از شستن ایرپالگها باید به طور مرتب با آب ولرم و صابون تگوشی
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 طریقه قرار دادن ایرپالگ در گوش -2شکل 

 2هاایرماف -5-3-2-1-2

دهند. شنوایی هستند که با قرار دادن در روی گوش میزان صدای رسیده به گوش را کاهش میها نوعی وسیله حفاظت ایرماف

 ن سر و لبه فنجانی ایرماف بستگی دارد.ها به میزان نشت بندی هوا مابیاثربخشی آن

 نحوه استفاده از ایرماف -5-3-2-1-2-1

گیرها به طور صحیح روی گوشی فیکس ها و نمصفحات گوشی را از داخل صفحات نگهدارنده بیرون کشیده و بالشتک -

 شوند.

 های فلزی را در امتداد نوار نگهدارنده تا آخرین حد بیرون کشیده شود.رکاب -

لغزانده تا باند نگه دارنده به آرامی روی سر بنشیند. قرار گرفتن الیه ضخیم مو یا موارد دیگر زیر ها را به داخل رکاب -

 بالشتک تاثیر حفاظت شنوایی آن را کاهش خواهد داد.

                                                           
2 uffMar E 
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برای ثابت شدن بهتر سمت باالی گوشی  Topقاب گوشی را روی گوشی ثابت نموده به این صورت که فلش یا عالمت  -

 به طور دقیق بر روی سر قرار دهند. باشد و هد باند را

افراد باید از گوشی خود به درستی مراقبت نموده و بعد از استفاده در هوای خنک و خشک به دور از تابش مستقیم نور  -

 خورشید قرار داده و مرتباً آن را تمیز نمایند.

 ر استفاده نمود.شوند و نباید از گوشی حفاظتی فرد دیگگوشی حفاظتی جزء وسایل شخصی محسوب می -

 در صورت مفقود یا خراب شدن گوشی یا اجزای گوشی به سرعت برای تعمیر یا تعویض گزارش گردد. -

 
 استفاده از ایرماف -3شکل 

 بودن Fitتست  -5-3-2-2

 برای بررسی این موضوع چندین روش پیشنهاد شده است:

بودن تمام انواع وسایل حفاظت شنوایی، توجه و شنیدن به اثر  Fit(: بهترین تست ارزیابی Occlusion Effectاثرانسدادی ) - 

( می باشد. منظور از اثر انسدادی، بم شدن، مبهم تر شدن، توخالی شدن و دارای رزونانس شدن صدای انسان به OEانسدادی )

ترباشد،  Fitظت شنوایی دنبال مسدود شدن کانال گوش می باشد. به عنوان یک اصل در ایرپالگ های اسفنجی ، هرچه وسیله حفا

OE  کمتر و قدرت حفاظت بیشتر خواهد بود. در واقعOE  .باید موجود باشد ولی خیلی زیاد و محسوس نباشد 

شمرده و به تغییرات صدا  5تا  1روش بررسی به این صورت است که افراد بعد از قرار دادن وسیله حفاظت شنوایی، با صدای بلند از 

کمتر و قدرت حفاظت بیشتر خواهد بود.  OE گ اسفنجی عمقی تر و یا ایرماف دارای کا  بزرگتری باشدتوجه کند. هر چه ایرپال

 fitبودن بیشتر است. یعنی اگر خوب  fitبیشتر باشد به معنای  OEهر چه  Ear canal capو  Pre-moldedبر عکس در ایرپالگ های 

خواهد داشت درست مثل اینکه درون یک بشکه یا طبل صحبت می  باشد صدای افراد در حین صحبت کردن حالت رزونانس و بم

 کند. 

بودن ایرپالگ ها این است که ابتدا باید فرد یک ایرپالگ را در یک گوش قرار داده و سپس با صدای  Fitروش دیگر برای بررسی  -

بود. اگرچنین نباشد باید ایرپالگ باشد صدای شنیده شده در گوش مسدود قوی ترخواهد  fitبلند حرف بزند. اگرایرپالگ خوب 

refit  یاresize  شود. وقتی ایرپالگ قرار داده شده در گوش دیگرهمfit  باشد، شدت صدای شنیده شده از صحبت کردن بلند باید در

 هر گوش یکسان و مثل این باشد که صدا از مرکز سر صادر می شود.

ن است که فرد بعد از جاگذاری هردوایرپالگ، در محیط دارای صوت ممتد ایرپالگ ای fittingیک روش دیگربرای امتحان کردن  -

قرارگرفته و دستها را به صورت فنجانی محکم روی دو گوش قرار داده و سپس چند بار برداشته و دوباره قرار داده شود. اگر 

 اشته باشد.باشند نباید تفاوت چشمگیری بین شدت صوت شنیده شده در دو حالت وجود د fitها ایرپالگ
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بودن ایرپالگ های اسفنجی، توجه به نحوه قرارگیری قسمت انتهای ایرپالگ  fitیک راه ساده تر ولی نامطمئن تر برای بررسی  -

نسبت به تراگوس )زبانه گوش( است. زمانی قرار گیری ایرپالگ اسفنجی صحیح است که انتهای ایرپالگ تقریبا همسطح یا کمی 

س باشد. از آنجاییکه ابعاد تراگوس نسبت به کانال گوش در افراد مختلف متفاوت است، این روش خالی از داخل تر نسبت به تراگو

 خطا نمی باشد.

بودن ایرپالگ های اسفنجی این است که یک دقیقه بعد از جا گذاری آن را درآورده و به آن به دقت نگاه  fitروش دیگربررسی  -

 plugهیچگونه شیار یا چروک باشد و حداقل باید نصف آن فشرده باشد. این روش اصطالحاً  باشد نباید روی آن fitکرد. اگر خوب 

reading .نام دارد 

( این است که بزرگترین پره باید کامال همسطح با سوراخ triple flangeبودن ایرپالگ های سه پره ) fitروشی دیگر در بررسی  -

ایجاد یک احساس  pre-moldedورودی کانال گوش باشد. همچنین یک معیار خوب دیگر جهت قرارگرفتن مناسب ایرپالگ های 

بطری شیشه بسته شدن در گوش و نیز وجود مقاومت در هنگام بیرون آوردن آن می باشد.)مانند کشیدن در الستیکی از سر یک 

 ای(.

 انتخاب وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-3

بایستی با توجه به صدای محیط کار، مدت زمان مواجهه و خصوصیات فیزیکی فرد استفاده کننده های حفاظتی انتخاب گوشی

 های حفاظتی به ترتیب زیر عمل کند:بایستی برای انتخاب گوشی HSEاداره صورت گیرد. 

 های مختلف و تعیین زمان مواجهه با آن(گیری تراز صدا در فرکانساندازه )شاملالف( ارزیابی صدای محیط کار 

های مرکزی الزم است با ب( پس از انجام تجزیه فرکانس یک اکتاوباند با توجه به تراز کلی صدا در شبکه و توزیع ترازها در فرکانس

ه حفاظتی استفاده شود که بیشترین کارایی را در همان هایی که ترازهای اصلی در آن تجمع دارند از وسیلمشخص کردن فرکانس

های حفاظتی در هر فرکانس حداکثر نصف مقادیر افت ذکر شده در ها داشته باشد. از نظر نظر عملیاتی کارآیی گوشیفرکانس

هرتز  2000س هاست. بعنوان مثال اگر در کاتالوگ یک گوشی میزان کاهش صدا در فرکانجداول ارائه شده در کاتالوگ گوشی

با   (NRR)دسی بل در نظر گرفته شود. میزان کاهش صدا  17.5بل ذکر شده باشد عملکرد واقعی گوشی حدود دسی 35معادل 

 شود:های زیر محاسبه میاستفاده از گوشی حفاظتی از فرمول

(dBA) برآورد مواجهه با صدا = TWA (dBC) – NRR 

(dBA) برآورد مواجهه با صدا = TWA (dBA) – (NRR-7) 

ج( ارزیابی شرایط محیط کار نظیر درجه حرارت، گرد و غبار، رطوبت و مواردی از این قبیل به منظور انتخاب گوشی حفاظتی 

 گیرد.های گرم بیشتر مورد پذیرش کارکنان قرار میها در محیطمناسب. بعنوان مثال استفاده از ایرپالگ

ها توان از ایرپالگهای گوش نمیسیستم شنوایی. بعنوان مثال در صورت وجود عفونتد( ارزیابی پزشکی کارکنان از نظر سالمت 

 ها قابل کاربرد هستند.استفاده کرد در حالیکه در همان شرایط ایرماف

 .3و  2ها بر اساس جدول های اشاره شده و برخی گوشیه( انتخاب گوشی مناسب با استفاده از نتایج بررسی

 

 

 وسایل حفاظت شنواییانتخاب  -2جدول 
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 3رتبه وسیله حفاظت شنوایی CSA کالس وسیله حفاظت شنوایی CSA بیشترین تراز صدای معادل

 4یا  C 1 ،2 ،3یا  A، B 90کوچکتر یا مساوی 

 4یا  B 2 ،3یا  A 95کوچکتر یا مساوی 

 4یا  A 3 100کوچکتر یا مساوی 

 A 4 105کوچکتر یا مساوی 

 4یا  2،3+ ایرماف 4یا  3ایرپالگ  Bیا A+ ایرماف Aایرپالگ  110کوچکتر یا مساوی 

 110بیشتر از 

و زمان مواجهه  Bیا A+ ایرماف Aایرپالگ 

محدود برای اینکه صدای رسیده به پرده صماخ 

 باشد. dBA 85کمتر از  کارکنانگوش 

و زمان مواجهه  4یا  2،3+ ایرماف 4یا  3ایرپالگ 

به پرده صماخ محدود برای اینکه صدای رسیده 

 باشد. dBA 85گوش کارکنان کمتر از 

 الزامات کاهش صدا برای وسایل حفاظت شنوایی -3جدول 

 (Hz)فرکانس 
 (dB)حداقل کاهش صدا 

 Cکالس  Bکالس  Aکالس 

125 10 5 --- 

250 18 12 --- 

500 26 16 --- 

1000 31 21 11 

2000 33 23 13 

3150 33 23 13 

4000 31 21 11 

6300 33 23 13 

8000 33 23 13 

های حفاظتی مناسب متنوع فراهم شده کارکنان باید این فرصت را داشته باشند که وسایل حفاظت شنوایی خود را از بین گوشی

یا  dB 80های حفاظتی انتخاب شده باید توانایی کاهش میزان صدا را تا تراز اب کنند. در تمام موارد، گوشانتخ HSEاداره بوسیله 

 کمتر داشته باشند.

 توزیع وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-4

بایستی وسایل حفاظت شنوایی را با توجه به تراز صدا، مدت  HSE ادارهمسئول توزیع وسایل حفاظت شنوایی است.  HSE اداره

ر زمینه استفاده و های حفاظتی توزیع کند. آموزش و راهنمایی دزمان مواجهه کارکنان با صدا و میزان کاهش صدا بوسیله گوشی

ها ها بایستی در زمان توزیع وسایل حفاظت شنوایی انجام شود. کارکنانی که استفاده از ایرمافها و ایرمافمراقبت درست از ایرپالگ

 رسانی شده و در زمینه اهمیت استفاده از وسایل حفاظتها ضرورت دارد بایستی در این مورد اطالعها برای آنبه همراه ایرپالگ

 شنوایی آموزش ببینند.

 استفاده از وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-5

 استفاده و نگهداری مناسب و همیشگی وسایل حفاظت شنوایی بر طبق موارد آموزش داده شده ضرورت دارد.

                                                           
 کند.یعنی بیشترین حفاظت را فراهم می 4رتبه یک یعنی وسیله حفاظت شنوایی کمترین و رتبه  3
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شود. ایرماف و اطراف گوش شود، مختل میبندی مناسب بین لبه فنجانی ها ممکن است با هرچیزی که مانع نشتعملکرد ایرماف

های حفاظتی های صورتی و کالههای تنفسی، حفاظتین چیزها شامل وسایل حفاظت فردی دیگر نظیر عینک حفاظتی، ماسکا

 باشند.می

 تعمیر و نگهداری وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-6

ابون شسته پذیر بایستی با استفاده از آب ولرم و صهای سه اسفنجی یا وسایل شکلهای قابل استفاده مجدد نظیر ایرپالگایرپالگ

های خیس یا تر نباید در ظرف نگهداری آن شده و با آب تمیز آبکشی شوند و قبل از استفاده بطور کامل خشک شوند. ایرپالگ

 ها بایستی بدرستی انجام شود.گذاشته شوند. نظافت آن

ها نظافت شوند ایرپالگفوم همانند  های فنجانی از جنس پالستیک یاها بایستی تمیز نگه داشته شوند. لبههای فنجانی ایرمافلبه

اما قسمت داخلی ایرماف نباید خیس شود. در صورت عدم استفاده از ایرماف بایستی گوشی در معرض هوای آزاد قرار بگیرد تا 

 رطوبت جذب شده به داخل قسمت فنجانی آن تبخیر شود.

 اطالعات عملکرد وسایل حفاظت شنوایی -5-3-2-7

های بدن انسان و هدایت استخوانی محدود شود. ود که وسیله حفاظت شنوایی از طریق مکانیسمکاهش حداکثر صدا زمانی خواهد ب

اگرچه وسیله حفاظت شنوایی خاصی ممکن است مقادیر جالبی از کاهش صدا را فراهم کنند، اما کاهش واقعی صدا ممکن است 

ها و مسیر استخوانی به گوش داخلی منتقل ق بافتکمتر از آن مقدار باشد زیرا صدای موجود در اطراف سر فرد و بدن از طری

 خواهند شد.

 ها نیست.تذکر: میزان کاهش صدای فراهم شده از طریق ترکیب ایرپالگ و ایرماف مساوی مجموع مقادیر کاهش تک تک آن

تعیین نوع  در صورت استفاده همزمان گوشی های ایرماف و عینک، مقداری پیش بینی شده برای گوشی کاهش می یابد که در

گوشی می بایست در نظر گرفته شود به عنوان نمونه جدول زیر میزان این تاثیر را برای عینک های با دسته نازک، معمولی و ضخیم 

 در یک تحقیق مشخص شده است:

 نکیع با همزمان استفاده اثر در یگوش عملکرد کاهش -1 جدول

 بل یدس حسب بر نکیع با همزمان استفاده اثر در یگوش بازده کاهش زانیم

 میضخ دسته با نکیع یمعمول دسته با نکیع نازک دسته با نکیع Hz فرکانس

125 1 5 12 

250 0 3 9 

500 0 2 5 

1000 0 1 4 

2000 1 2 3 

3150 1 2 4 

4000 0 2 6 

6300 2 3 10 

8000 1 3 12 
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 های پزشکیمراقبت -5-4

 دهینحوه گزارش -5-4-1

باید  HSE ادارهکنند، یا بیشتر کار می dB 85های با تراز صدای ساعت در محیط 8مدت به محض شناسایی کارکنانی که به 

کرده و به صورت مکتوب به های مذکور ثبت را برای کارکنان شاغل در محیطهای حفاظت از شنوایی ضرورت انجام برنامه مراقبت

اداره سالمت داده شود شامل اسامی کارکنان، اسامی سرپرستان و اداره سالمت اطالع دهد. اطالعات ضروری که بایستی به 

های دوزیمتری باشد. سرپرستان مسئولیت ها و دادهها،  شماره تلفن و میزان تراز صدای ضبط شده در محیط کار آنسرپرستان آن

 دارند که اسامی کارکنان اشاره شده را در برنامه مراقبت پزشکی حفاظت از شنوایی ثبت کنند.

های کنترلی مهندسی یا اداری به زیر حد های کاری با میزان باالتر از حد استاندارد از طریق روشه تراز صدا در موقعیتدر صورتیک

باید عدم ضرورت ثبت کارکنان آن قسمت را در برنامه مراقبت پزشکی حفاظت از شنوایی را به  HSE ادارهاستاندارد کاهش یابد، 

 و سرپرست واحد مربوطه اطالع دهد.صورت اتوماسیونی به اداره سالمت 

ها به اداره سالمت نیز فرستاده شود. کلیه کارکنانی که دارای نتایج پایش مجدد محیطی و پرسنلی باید به منظور تکمیل بررسی

مشکالت شنوایی نظیر تحریک مجرای گوش و درد گوش هستند، باید موضوع را بالفاصله به سرپرستان خود گزارش دهند تا 

 برای افراد مورد نظر صورت گیرد. های ضروری در اداره سالمتهای الزم برای انجام فوری ارزیابینگیهماه

 تست شنوایی سنجی )ادیومتری( -5-4-2

 پذیرد.صورت می HSE-WI-10به شماره  یشغل ناتیدستورالعمل طب کار و معابر اساس 

هدف از تست ادیومتری شناسایی کارکنانی است که در  باشد.اداره سالمت مسئول مدیریت برنامه تست ادیومتری کارکنان می

. تست ادیومتری باشدمرحله آغازین افت میزان شنوایی بوده و انجام مداخله قبل از شدیدتر شدن میزان افت شنوایی ضروری می

یا بیشتر هستند فراهم شود. تست مجدد سالیانه باید برای تمام کارکنان  dB 85باید برای کلیه پرسنلی که در مواجهه با تراز صدای 

ثبت شده برای برنامه مراقبت پزشکی حفاظت از شنوایی انجام شود. میزان صدای زمینه مجاز در طول انجام تست شنوایی سنجی 

 ارائه شده است. 4در جدول شماره 

 ایی سنجیصدای زمینه مجاز در طول انجام تست شنو -4جدول 

 (dB)بیشترین تراز  (Hz)فرکانس مرکزی اکتاوباند 

500 22 

1000 30 

2000 35 

4000 42 

8000 45 

 آموزش -5-5

ها بایستی ها فراهم کند. تمام آموزشآور صدا و چگونگی پیشگیری از آنهای آموزشی باید اطالعاتی را در زمینه اثرات زیانبرنامه

 دهد:های زیر را پوشش حداقل سرفصل
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 افت شنوایی ناشی از صدا  -

 صدای با تراز در حد خطرناکچگونگی شناسایی  -

 عالئم مواجهه بیش از حد با صدای خطرناک -

 وسایل حفاظت شنوایی )مزایا و معایب( -

 انتخاب، تناسب، نحوه استفاده، تعمیر و نگهداری وسایل حفاظت شنوایی -

 گیری صداهای اندازهروش -

 شنواییالزامات برنامه حفاظت  -

یا بیشتر هستند بایستی به استفاده از وسایل حفاظت شنوایی تشویق شده  dB 80کلیه کارکنانی که در مواجهه با صدای تراز 

و حداقل به مدت یک ساعت در زمان تحویل وسیله حفاظت شنوایی در زمینه الزامات برنامه حفاظت شنوایی آموزش ببیند. 

یا بیشتر بازآموزش سالیانه در زمینه  dB 80های با تراز صدای کارکنان شاغل در محیط بایستی برای سرپرستان و HSEاداره 

 برنامه حفاظت شنوایی برگزار کند.

 ارزشیابی برنامه -5-6

-ها و تستای برنامه حفاظت شنوایی بایستی به منظور ارزیابی میزان انطباق آن با مطالب این سند انجام شود. پایشارزشیابی دوره

 تری و موارد زیر بایستی بطور سالیانه ارزشیابی شوند:های ادیوم

 های آموزشی سرپرستان و کارکنانهای دورهسوابق آموزشی و سرفصل -

 تعمیر و نگهداری وسایل حفاظت شنوایی -

 ممیزی نحوه استفاده از وسایل حفاظت شنوایی -

 های گذشتهابق سالبازنگری تغییرات ایجاد شده در حد آستانه شنوایی کارکنان در مقایسه با سو -

مشخص و اجرا  HSEتوسط اداره ها کردن عدم انطباق ها بایستی مستند شده و اقدامات اصالحی الزم برای برطرفکلیه یافته

 شود.

 حفاظت شنوایی در عملیات -5-7

آتش نشان ها ممکن است در معرض صداهای بلند نظیر آژیر و صدای موتور قرار گیرند. به دلیل افزایش صداها و کاهش شنوایی، 

محدود کردن مدت قرار گرفتن در معرض صداهای بلند، مهم است. یک سیستم ارتباطی موجود در دستگاه می تواند از شنوایی 

با گوشی های بزرگ، استفاده می شود. آتش  هحرکتی و عملیاتی از یک میکروفن همرامحافظت کند. در هر موقعیت  نشانانآتش

نشانان گوشی ها را که سروصدای موتور و آژیر را کاهش می دهد، روی گوش می گذارند. میکروفن، به اعضای گروه این امکان را 

 د.می دهد تا با طنین عادی صدا با یکدیگر صحبت کنند و صدای بی سیم را بشنون

باید تجهیزات و برنامه های حفاظتی مناسبی را برای حفاظت از  سازمان آتش نشانی ایمنی و بهداشت جامع آیین نامهبراساس 

 قدرت شنوایی آتش نشانان تدارک دیده و اجرا کنند.

دیگر آتش نشانان، عددم  استفاده از محافظ های گوش در صحنه حادثه معایبی نظیر عدم توانایی در برقراری ارتباط کالمی مناسب با

 ریختن ساختمان و کمک طلبیدن مصدومان و مجروحان دارد. شنیدن صداهای مربوط به نشت گاز، فرو
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استفاده از سیستم های شنیداری ارتباط داخلی حفاظتی دارای دو مزیت عمده است اول این که مقادیر صداهای آسیب رسان به 

 راری یک ارتباط رادیویی مناسب و با کیفیت را برای کاربران فراهم می کند.گوش را کاهش می دهد و از طرفی امکان برق

 گردد:آتش نشانان اغلب در معرض خطرات سر و صدای زیر هستند که باعث کاهش یا آسیب شنوایی می

 خودروهای آتش نشانی آژیر .1

 )نوع موتور بنزینی( یاز تجهیزات برق استفادهبازرسی و  .2

 هاو پمپ یخودروهای عملیات .3

 های آموزشی فعالیت .4

 با تولید سر و صدای بیش از حد تجهیزات و خودروهانگهداری  تعمیرات و عملیات  .5

 هابیسیمو  ها، نشت گاز فشار باال، آالرمتجهیزات تولید کننده صدا )مانند ابزار برش(، حادثهفعالیت های صحنه   .6

 زیر استفاده کنند: جدولت فردی شنوایی پرسنل باید از ظدر صورت لزوم به استفاده از تجهیزات حفا

 عملیات  بر اساس نوعضرورت حافظت از شنوایی  -5جدول 

 استفاده از حفاظت شنوایی فعالیت

 مورد نیاز است واکنش نیروها به زنگ حریق 

 .استمورد نیاز  یا تعمیر تجهیزات (گازوییل)نوع موتور  قدرتیاز تجهیزات  استفادهبازرسی و 

 .مورد نیاز است هاعملیات با خودروهای آتش نشانی، کمپرسورها و پمپ

 .مورد نیاز است مواجه با نویز ناشی از تست و بازرسی سامانه کشف و اعالم حریق

 .مورد نیاز است عملیات آموزشی شامل کلیه موارد باال

تولید و  تعمیر و نگهداری ماشین االت و خودروهای آتش نشانیهای فعالیت

 سر و صدای بیش از حد
 .مورد نیاز است

-، نشت گازهای با فشار باال و آالرمابزارهای قدرتیهای صحنه حادثه، فعالیت

 ها

تجهیزات حفاظت فقط اگر با سایر  -مورد نیاز نیست اما توصیه شده است

 توان استفاده نمود.فردی تداخل نداشته باشد می

فقط اگر با سایر تجهیزات حفاظت فردی تداخل نداشته  -مورد نیاز نیست ساختاریهای اطفاء حریق فعالیت

 توان استفاده نمود.باشد می

 ضرورت حافظت از شنوایی بر اساس محل خدمت -5جدول 

 فعالیت محل خدمت

  نیروهای اطفای حریق

 

 فوریتیدر شرایط  اقدام

 یگاز عملگر با نیروی زاتیتجهعملیات مربوط به 

 عملیات پمپ و خودروها

 ها(نشانی )ترمزها و پمپبررسی خودروهای آتش

 بیسیماستفاده از  

 پرسنل نگهداری و تعمیرات حریق

 

 واکنش در شرایط اضطراری

 فعالیت های مرتبط با نگهداری و تعمیرات تجهیزات

 فعالیت های مربوط به نگهداری و تعمیرات خودروهای آتش نشانی

 میسیاستفاده از ب

 پیشگیری از حریق معاونتپرسنل 
 یاضطرار طیشرا در واکنش

 بیسیماستفاده از 
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 فعالیت محل خدمت

 دهندهتست سیستم هشدار

 بازرسی از پمپ ها و ماشین آالت آتش نشانی

 آموزش معاونت پرسنل 

 واکنش در شرایط اضطراری

 میسیاستفاده از ب

و گازی، خودروها  عملگر با نیرویفعالیت های آموزشی مرتبط با تجهیزات 

 سایر ابزارها

 پرسنل اداری
 واکنش در شرایط اضطراری

 استفاده از رادیو

همچنین در هیچ زمانی نباید سطح حفاظت فردی آتش نشانان به دلیل استفاده از حفاظت شنوایی و یا سایر موارد اضطراری کاهش 

 یابد.
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 نمودار برنامه حفاظت شنوایی -4شکل 
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