
 آییه وامٍ بُداضت کار در مزاتع کطايرسی،دامداری ي مزغداریُای سزاسز کطًر

 َدف -فصل ايل

جُت لبًَى وبر در خصَظ ٍظبیف ٍسارت ثْذاضت،درهبى ٍ آهَسش پشضىی  85ایي آئیي ًبهِ در اجزای هفبد هبدُ  -1هبدُ

( قاوًن مذکًر مبتىی بز 4( ي)1مًاد)جلًگیزی اس بیماریُای ضغلی ي تامیه بُداضت کار ي کارگز ي محیط کار ي 

( آى هجٌی 147ٍ لشٍم تجؼیت اس همزرات هزتجظ ٍ هبدُ) ضمًل قاوًن بز کارفزمایان،کارگزان،کارگاَُا ي مًسسات کطايرسی

صَیت ثز تىلیف دٍلت ثِ ارایِ خذهبت ثْذاضتی ،درهبًی ثِ وبرگزاى ٍ وطبٍرساى ٍ دارًذگبى هطبغل هذوَر ٍ خبًَادُ آًْب تٌظین ٍ ت

گزدیذ ٍ رػبیت هفبد آى ثزای ولیِ داهذاراى ،تَلیذوٌٌذگبى عیَر ٍ وبرگزاى،وبرآهَساى داهذاری ٍ سًجَرداری ،پزٍرش هبّی ٍ 

 تطىیالت ٍسارت جْبد وطبٍرسی الشاهی هی ثبضذ. 

 تعاریف اصطالحات -فصل ديم

ػِ همزراتی گفتِ هی ضَد وِ ثز اسبس لبًَى ٍظبیف ثِ هجوَ تاسیسات کارگاٌ اس وظز بُداضتدستَرالؼول ّبی هزثَط ثِ  -2هبدُ 

( ایي لبًَى تْیِ ٍ تٌظین ٍ 185(ٍ هفبد هبدُ )96ٍ تطىیالت ٍسارت ثْذاضت،درهبى ٍ آهَسش پشضىی ٍ لبًَى وبر ٍ تجصزُ یه هبدُ)

 تصَیت گطتِ ٍ ثِ اجزا گذاردُ ضذُ اًذ. 

ی ثَدى هَسسِ ّب ٍ ٍاحذّبی هَضَع ایي آئیي ًبهِ اس ٍظبیف خبظ ثبسرسی ٍ اظْبر ًظز در سهیٌِ ثْذاضتی ٍ غیزثْذاضت -3هبدُ 

وبرضٌبسبى ثْذاضت حزفِ ای ٍسارت ثْذاضت،درهبى ٍ آهَسش پشضىی ٍ وٌتزل اػالم ًظز در خصَظ سبیز هسبئل ثْذاضتی هزتجظ ثب 

 یي ٍ همزرات خبظ خَد هی ثبضذ. دام ٍ داهذاری ٍ فزآٍردُ ّبی خبم داهی ثؼْذُ داهپشضىبى ٍ وبرضتبسبى داهپزٍری ٍ تبثغ لَاً

داهذاری ثِ هحلی گفتِ هی ضَد وِ داهذار در آى ثب ووه وبرگزاى داهذاری ثِ ًگْذاری،تىثیز ٍ تؼلیف دام اػن اس -4هبدُ 

 گبٍ،گَسفٌذ ٍ ... جْت تَلیذ فزآٍردُ ّبی لجٌی یب گَضتی هی پزداسد. 

اری گفتِ هی ضَد وِ در هجبٍرت یىذیگز ٍ تحت ادارُ هذیزیت ٍاحذ لزار هجتوغ داهپزٍری ثِ هجوَػِ ای اس ٍاحذّبی داهذ -5هبدُ 

دارًذ.ایي هجتوغ ّب هی تَاًٌذ دارای تبسیسبت وبرگبّی ٍ ثْذاضتی ٍاحذ هتٌبست ثب استبًذاردّبی همزر در لَاًیي ٍ همزرات حبون 

 ثبضٌذ. 

 گزدًذ: تبسیسبت ٍ ٍاحذّبی هَضَع ایي آییي ًبهِ ثِ دٍ ثخص تمسین هی  -6هبدُ 

تبسیسبت ثْذاضتی وبرگبُ وِ ضبهل سبختوبى، تبسیسبت ٍ هحل ًگْذاری دام،عیَر،ػلَفِ،هَاد غذایی السم،سیستن -الف

 تَْیِ،حزارت،رٍضٌبیی،آة ٍ ... هی ثبضذ. 

ٍصزف ة( تسْیالت ثْذاضتی ٍاثستِ ثِ وبرگبُ وِ ضبهل خبًِ وبرگزی )هحل اسىبى ًیزٍی وبر ،استزاحت ،تْیِ گزم وزدى ٍپخص 

 غذاتَسظ آًبى (حوبم ،رختىي ،دستطَیی ،تَالت ،جؼجِ ووىْبی اٍلیِ ٍغیزُ هی ثبضذ .

وبرگبُ خبًگی ثِ هحلی گفتِ هی ضَد وِ در هجبٍرت ٍ یب در لسوتی اس هحل هسىًَی لزار داضتِ ٍ درآى ثِ پزٍرش دام ٍ  -7هبدُ 

 ٍ وبرگبّْبی خَیص فزهب ًیش السم االجزا هی ثبضذ.  عیَر پزداختِ هی ضَد.هفبد ایي آئیي ًبهِ در خصَظ ایي وبرگبّْب



 بُداضت کارگزان ضاغل در دامداریُا ي دامپزيریُا -فصل سًم

را ثِ ًیزٍی وبر خَد دادُ ٍ در  آمًسش َای السموبرفزهبی داهذاری،هزغذاری ٍ یب ٍاحذّبی وطبٍرسی هَظف است  -8هبدُ 

 ثبالتزیي سغح آهَسش آًبى وَضص هذاٍم ًوبیذ. 

برگزاى ٍاحذّبی هَضَع ایي ائیي ًبهِ ًیش هىلفٌذ آهَسش ّبی دریبفتی را ثىبر ثستِ ٍ در صَرت اثْبم تَضیحبت السم را اس وبرفزهب و

 ثخَاٌّذ. 

وبرفزهبیبى داهذاریْب،هزغذاریْب ٍ سًجَرداریْب ٍ وبرگبّْبی هزثَط ثِ تىثیز ٍ پزٍرش هبّی ٍ وزم اثزیطن هَظفٌذ ثِ ّشیٌِ خَد -9هبدُ 

هخصَظ ثز حست هَرد ثزای وبرگزاى خَد تْیِ وزدُ ٍ در اختیبر آًبى لزار باس کار،دستکص،چکمٍ،عیىک ي کالٌ تًری ل

 دٌّذ. 

وبرفزهبیبى ٍاحذّبی هطوَل ٍ هَضَع ایي آئیي ًبهِ هَظفٌذ اهىبًبت آهَسضی ٍ رػبیت همزرات ثْذاضتی را ثِ ٍیژُ ثزای آى  -11هبدُ 

ز حست هَرد در ارتجبط هستمین ثب دام،عیَر،سًجَر ٍ ... ٍ تیوبر دام ،دٍضیذى ضیز،اسپزم گیزی ٍ تلمیح دستِ اس ًیزٍی وبر خَد وِ ث

 اسپزم ٍ جفت گیزی عجیؼی هی ثبضٌذ فزاّن آٍرًذ. 

وبرفزهبی وبرگبُ وطبٍرسی)داهذاری (هىلف است ثوحض هطبّذُ ػالین هسوَهیت یب ثیوبری هطتزن اًسبى ٍ دام در خَد  -11هبدُ 

ب ّز یه اس وبرگزاى وطبٍرسی دیگز ضوي اعالع فَری ثِ هزاوش ثْذاضتی درهبًی،جْت تأهیي هؼبلجبت پشضىی الذام ًوبیذ.در ٍ ی

وبرگبّْبیی وِ حست ثؼذ وبرگزی هلشم ثِ داضتي هزاوش ٍیژُ ارائِ خذهبت ثْذاضتی ثِ وبرگزاى ّستٌذ . وبرفزهب هلشم ثِ استفبدُ اس 

 یب تزثیت افزادی جْت ارائِ ووه ّبی اٍلیِ ثِ آسیت دیذگبى هی ثبضذ.  وبرضٌبسبى ثْذاضت حزفِ ای ٍ

وبرفزهب ٍ یب هسئَل ٍاحذ داهی یب جبیگبُ ًگْذاری دام)خَیص فزهب،هستبجز ٍ ...(هَظف است ثالفبصلِ ثِ تزتیجی وِ هزاوش  -تجصزُ

 وز اػالم ًوبیٌذ. ثْذاضتی درهبًی هحلی اػالم ًوَدُ اًذ هزاتت را ثصَرت وتجی ثِ هزاوش فَق الذ

وبرگزاى ضبغل در ٍاحذّبی وطبٍرسی هَضَع ایي آئیي ًبهِ هَظفٌذ ولیِ آهَسش ّبی فزاگزفتِ را ثِ وبر ثٌذًذ ٍ ولیِ  -12هبدُ 

 اصَل ثْذاضتی ٍ اس جولِ استحوبم ٍ ضستطَی لجبس خَد را در پبیبى وبر رٍساًِ رػبیت ًوبیٌذ. 

بیماریُای ياگیز وظیز کشاس، دیفتزی،ضاربه ي غیزٌ ياکسیىٍ داهپزٍریْب ثبیذ ػلیِ  وبرگزاى ضبغل در داهذاریْب ٍ -13هبدُ 

السم ثزای آًبى صبدر گزدد. ثذٍى رػبیت  کارت بُداضتیٍ  گطتٍ ي سالیاوٍ تحت معایىات ديرٌ ای پشضکی قزار گزفتٍ

 هَارد فَق فؼبلیت وبرگزاى در ایٌگًَِ ٍاحذّب هجبس ًوی ثبضذ. 

ثِ تٌْبیی اس وبرفزهب در خصَظ الذاهبت ثْذاضتی السم جْت همبثلِ ٍ پیطگیزی اس ثیوبریْبی هطتزن اًسبى ٍ دام ٍ ثِ هؼبیٌبت دٍرُ ای 

خصَظ در هَالغ اپیذهی سلت هسئَلیت ًوی وٌذ.وبرفزهب هىلف است در جزیبى چگًَگی اًجبم الذاهبت ثْذاضتی،درهبًی هَرد لشٍم 

 در چٌیي هَالؼی ثبضذ. 

ایي آئیي ًبهِ ثبیذ دارای ضزایظ ثْذاضتی  6ّبی ثْذاضتی وبرگبّْب ٍ تبسیسبت داهذاری،داهپزٍری ٍ ... هَضَع هبدُ  سزٍیس -14هبدُ 

 وبهل هحیظ وبر ثبضٌذ. 



درة ٍ پٌجزُ ّبی داهذاریْب،داهپزٍریْب،سًجَرداریْب،هىبًْبی هسىًَی ٍ سبختوبًْبیی وِ در وبرگبّْبی هشثَر ٍجَد دارًذ  -15هبدُ 

ْش ثِ تَرّبی سیوی ریش ٍ حفبػ ٍ هَاًغ هٌبست جْت جلَگیزی اس ٍرٍد حطزات ٍ حیَاًبت ثِ ایي هىبًْب ٍ هٌبسل وبرگزاى ثبیذ هج

 ثبضٌذ. 

هحلْبی جوغ آٍری فضَالت ثبیذ ثصَرت حَضچِ ّبی ثتًَی دارای جذار سخت ٍ صبف ٍ ثذٍى ضىبف ٍ لبثل ضستطَ ٍ  -16هبدُ 

ل ًگبّذاری دام ٍ عیَر،سًجَر ٍ سًذگی وبرگزاى ثبضٌذ. ایي حَضچِ ّب ثبیذ دائوب تویش ٍ در هحلی تؼجیِ گزدًذ وِ دٍر اس هح

 ضذػفًَی گزدًذ. 

جْت جلَگیزی اس آلَدگی هحیظ سیست ٍ پخص ثَ،چبّْبی دفي الضِ ّب ثبیذ دارای ػوك وبفی ثَدُ ٍ در هحلی هحفَػ  -17هبدُ 

 لزار داضتِ ثبضٌذ. 

الضِ ّب ثبیذ عجك رٍش ّبی ػلوی ٍ تخصصی هؼذٍم گزدًذ در ًتیجِ وبرفزهب هلشم ثِ فزاّن سبختي اهىبًبت ٍ پیص ثیٌی ّبی –تجصزُ 

 السم در ایي خصَظ هی ثبضذ. 

 وبرگبّْبی داهذاری ٍ داهپزٍری ٍ هٌبسل هسىًَی ٍ سبیز سبختوبًْبی داخل ایي وبرگبّْب ثبیذ هزتجب ضذػفًَی گزدًذ.  -18هبدُ 

ٍاحذّبی داهی هَضَع ایي آئیي ًبهِ هَظف ثِ اًجبم پیص ثیٌی ّبی السم ثزای دفغ ثْذاضتی پسبة جبیگبّْبی ًگْذاری  -تجصزُ

دام)ضبهل ٍاحذّبی داهی خبًگی(ٍ اس جولِ تؼجیِ سیستن جوغ آٍری ٍ یب تصفیِ پسبة حست ضزایظ هحلی ٍ دستَرالؼول ّبی صبدر 

 بضٌذ. ضذُ اس هزاوش ثْذاضتی درهبًی هی ث

وبرگزاى ضبغل در هطبغل ٍاثستِ ثِ وبر وطبٍرسی وِ ثب هبضیي آالت صٌؼتی ٍ یب وطبٍرسی سز ٍ وبر دارًذ،اس ًظز همزرات  -19هبدُ   

 حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت وبر وطبٍرسی هطوَل آئیي ًبهِ ّبی هزثَط ثِ لبًَى وبر خَاٌّذ ثَد. 

ثِ اهضبی ٍسیز ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش  7/1/1837تبصزٌ در تاریخ  4 مادٌ ي 11ایه آئیه وامٍ در سٍ فصل ي  -21هبدُ   

 پشضىی رسیذ ٍ پس اس اثالؽ السم االجزا هی ثبضذ. 

  

 


