معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

هشدار

پس از پایان عمر این المپها باید آن را داخل
جعبه اولیه اش قرار داده و سپس داخ یک یا دو

پودر حاصل از شكستن المپ را هرگز با
دست جمع نكنيد و به كمك يك حو له

کیسه پالستیکی مقاوم قرار داده شود و پلس از
بستن درب آن به مأمور جمع آوری پسلملا لد
تحوی شود.

خيس آن را از روي زمين پاك كنيد.

ایمنی،سالمت شغلی و بهداشت محیط ()1

به هیچ وجه از جاروبرقی برای تمیز کردن بقاایاای
المپ شکسته استفاده نکنید چون بخارات جیوه
دست زدن به المپ كم مصرف شكسته،

جزوه آموزشی

را در فضا پخش میکند و جارو نیز آلوده میشود.

خطر شکستن
المپهای کممصرف

بسيار خطرناك است ،خطر جذب جيوه
توسط پوست نيز وجود دارد.
لذا بايد براي جابجا كردن المپ شكسته
شده ،از دستكش يك بار مصرف استفاده
نموده و پس از درآوردن دستكش ،دستان
خود را بشوييد .

تهیه و تنظیم:

مب:
www.irna.com

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

www.salamatiran.com
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المپهاي کم مصرف همان المپهههاي فهلهورسهنهت
هستند با اين تفاوت که اشعه ماوراء بنفش ايهاهاد
شده در درون المپ کم مصرف امهکهان خهروز ا
ديواره شيشه اي آن را ندارد.
درون المپهاي کم مصرف موجود در ايران حداکثهر
 8مههيههلههي گههرم جههيههوه آ اد وجههود دارد.
(جيوه فلزي سمي است)
وقتی یک المپ کممصرف میشکند چه اتفاقی می افتد؟

ب)تمیز کردن فرش

دستورالعمل
جمع کردن المپ
کم مصرف شکسته
 -1ق:ل از پاکسازی
قبل از پاكسازي اتاق  ،به مدت  51دقيقه پنجرهها را باز
بگذاريد تا بخارات جيوه از اتاق خارج شود و در صورتی كه

آن که خطرناک و سمي است ،متصاعد ميشود و همانند

تا بخارات منتشر نشود.

دربسته قرار دهيد.
ج)تمیز کردن لباس ،ملحفه و پارچه
لباسهايی كه با شيشه شكسته يا پودر جيوه مستقيما
تماس پيدا كردهاند را دور بياندازيد.
( هرگز البسه آلوده را نشوييد).

يک بمب شيميايي کوچک محيط را آلوده مي کند.

اگر كفشتان با پودر جيوه يا شيشه شكسته تماس پيدا
 -2پاکسازی

طريق بافتهاي پوستي  ،تنفسي و گوارشي جذب ميشهود.

استفاده كنيد.
را در محفظه شيشهاي با درب آهنی يا كيسه نايلونی

وقتي يک المپ کممصرف ميشکند ،بخار جيوه موجود در

جيوه ماده سمي بسيار خطرناکي است که بهه آسهانهي ا

با نوار چسب جمع كنيد.اگر مجبور بوديد از جارو برقی
همه قطعات جمع آوري شده از جمله كيسه جاروبرقی

اتاق داراي سيستم تهويه مركزي است آن را خاموش كنيد

اثر بر سالمتی ا

قطعات بزرگتر را با دقت برداريد .قطعات كوچكتر را

كرد ،از دستمال كاغذي مرطوب براي پاك كردنش

ابتدا دستكش يكبار مصرف بپوشيد.سپس براي:

كمك بگيريد( .و دستمال را به همان شيوه كه گفته شد
دور بياندازيد)

الف) تمیز کردن کف و سطوح سخت

 -3دور انداختن وسایل تمیزکاری

از جارو برقی استفاده نكنيد.

مواد دور انداختنی را فورا درون سطل و بيرون از محيط

قطعات بزرگتر را با دو تكه مقواي نازك و قطعات كوچكتر

خانه بگذاريد .پس از اتمام كار دستانتان را باا آب و
صابون بشوييد

را با نوار چسب جمع كنيد .سپس با دستمال كاغذي مرطوب

-4تا مدتی بعد از تمیزکاری

مي باشد  .در صورت تنفس کردن بخار جيوه موجب بهرو

محل را تميز كنيد.

هنوز كار تمام نشده است! دفعات بعدي كه ماحال را

ميگرن  ،اختالل حواس  ،عدم تعادل شده و در کساني کهه

همه را در يك محفظه شيشهاي با درب آهنی يا كيسه

آلرژي دارند ميتواند موجب التهاب شديد پوستي شود .

نايلونی دربسته قرار دهيد.

ريه اصلي ترين ارگان در طي تماس حاد با بهخهار جهيهوه
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جاروبرقی میكشيد ،پنجرهها را باز بگذاريد و سيساتام
تهويه را خاموش كنيد .حداقل  51دقيقه بعد از اتاماام
كار آنها را به همين حالت رها كنيد.
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