
 

 

روغنی تعویض به مربوط بیولوژیک خطرات   د : 

 

کزاز بیماری بروز احتمال    - 

 

:شامل شده ارایه راهکارهای نیز قسمت این در  

   

کلی و دریافت  طور به کارگران کلیه واکسیناسیون تکمیل  -

 صحیح واکسن کزاز به طور اختصاصی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 معاینات دوره ای و اهداف آن
 

عنوان یک ابزار مهم در کشف به معاینات  دوره ای 

   ناشی از کار مفید خواهدبود . زودرس بیماریهای

  از کار که درمان قطعی ندارند ناشی های بیماری اغلب

  به نیل جهت و هستند پیشگیری و بینی پیش قابل

:گیرند می صورت زیر اهداف  
 

کار از ناشی عوارض و ها بیماری رس زود تشخیص     -  

شغلی های بیماری از گیری جلو و هنگام به درمان   - 

واگیر های بیماری پخش و انتقال از جلوگیری -    

افرادی در ای حرفه های بیماری بروز از پیشگیری  - 

دارند همانند کار که      

        روی بر کار محیط آور زیان عوامل اثرات بررسی  -  

کارگران       

 

اسپیرومتری ، خون آزمایش شامل شغلی  معاینات  انجام  

( گوش تست یا سنجی شنوایی)،ادیومتری(  ریه تست  )  

 می  کار طب پزشک ویزیت  و سنجی ،بینایی قلب نوار 

 زمانی فاصله فرد هرشرایط  شغلی  به توجه با که باشد

   بیشتر برای اغلب باشدو باشد می متغیر معاینات این

.باشد می یکبار سالیانه مشاغل      
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 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز بهداشت شهید پیرویان شهرستان 

 کازرون

 

تعویض روغنیایمنی در  
 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

1396سال   

 

 سالمتی در محیط کار از اساسی ترین حق هر کارگر

 
 6 5 



 

 تعویض روغنی
 

به که است اقداماتی از یکی خودرو ی روغن تعویض      

چنانچه و شود انجام بایستی خودرو بهتر منظورکارایی     

       خودرو عملکرد تنها نه نشود انجام  موقع به کار این  

نخواهد بود بلکه باعث وارد آمدن فشار زیاد به       بهینه  

موتور خودرو گردیده و موجب استهالک سریع آن    

می شود افرادی که در شغل پنچرگیری و تعویض    

روغنی مشغول به کار هستند با خطرات زیر مواجهه  

 دارند:

 

روغنی الف : خطرات شیمیایی مربوط به تعویض  
 

و ایجاد مشکالت پوستی روغنی مواد با پوست تماس  -  

    خارش پوستی  و سرطان پوست در تماس های  نظیر  

  . خطر شیمیایی می باشدمحتمل ترین  مداوم  

ریویمشکالت و ایجاد هیدروکربنها بخارات استنشاق  -    

با      ی چشم هایآسیب پاشش روغن به چشم منجر به  -

احساس درد و قرمزی شدید            

  
:شامل شده ارایه  راهکارهای موارد این در  

 

صورت پوشش برای حفاظتی، شیلدهای از استفاده  -  

  ها چشم و  

(P100،FFP2)  مناسب   های ماسک از استفاده -  

باشد می بنزین بخارات استنشاق از جلوگیری برای  

 

 

 ب: خطرات فیزیکی مربوط به تعویض روغنی
 

کارگر     راه افتادن ناگهانی خودرو  و ایجاد صدمات به   -

تعویض روغن            

      احتمال لیز خوردن در صورت پاشش روغن در کف  - 

  کارگاه     

 

     در روغن گرفتن قرار صورت در سوزی آتش احتمال  -

      شعله کنار    

   

:شامل که  شده ارایه  راهکارهایی  نیز قسمت این در   

 

      ترمز ،کشیدن خودرو بودن خاموش از بودن نئمطم  -

دستی        

روغن از  محل پاکسازی و تمیزکردن -  

  

تعویض روغن در کنار شعله  عمل انجام از اجتناب -  

مواد آتش زا و      

  

 ج: خطرات ارگونومیکی مربوط به تعویض روغنی
 

درد ،گرفتگی و خستگی در شانه و دست ها  -   

درد در ناحیه گردن در نتیجه کشیدگی دست   -   

و انحراف گردن به سمت  شانه سطح باالی     

عقب می باشد.     

 یک در طوالنی مدت بهاین افراد اغلب مجبورند    

 با و شانه سطح از باالتر دستها یعنی نامناسب موقعیت

کنند کار عقب سمت به گردن حرکت   

 جابجا یا داده حرکت را روغن سنگین های بشکه همچنین

. نمایند   

 

 کاردر از ناشی ارگونومیک عوارض بیشتر که آنجایی از

.می باشد روغنی تعویض چاله داخل نامساعد شرایط  

 

:به مربوط شده ارایه راهکارهای بهترین لذا   

 

     از استفاده با روغن تعویض و سنتی کار روش حذف  -

های مکنده از باالی موتور پمپ      

 

ها،  استفاده از نرمش ها و ورزش های گردن،کتف  -

 دست و بازو در روش سنتی

 

نقل و حمل مخصوص مکانیکی وسایل از استفاده  -  
          (  Keg truck-pallet truck)     

 

        در روغن بندی بسته به تولیدی های شرکت الزام  -

کیلوگرم 22زیر   ظروف       
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