
 

 بتن کارعنوان شغلی: 

 
 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 

هدایت پمپاژ 

بتن به داخل 

 آرماتور و گود

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت ادز اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسننتف  گرمای   

 عضال  کرامپ 

3 C 3C امطلوب  

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

های خی   اسنننت ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

ست ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

گ    وجود موا ع در مسیر تردد خورد ین  م ا

جراحات سننط،   

یچ  پ یزی   خو ر

خنننوردگننن  و 

 ضربدیدگ  پا

4 B 4B 

قابل قبول اما 

 یاا به تجدید 

  ظر

 رفع مسیرهای پرتردد اا موا ع

 برخورد با مادین میکسر
ضو   مرگ   قص ع

تف  و  دنننکسننن

 جراحات عمیق
1 D 1D امطلوب  

مادنننین  یت حریم تردد  عا ر

میکسنننر  هماهیف  بین را یدز 

میکسننر و بتن کار قبل و حین 

 ا جا  بتن ریزی

حساسیت پوست    پادش بتن به اطراف 

 قرمزی چشم
4 C 4C  جزئ 

اسنننت ننادز اا گنناگننل ایمی   

 دستکش برا ت  و سبا  کار



ستف  جزئ    برخورد سر به قیف بتن ریزی دک

خنننو نننرینننزی و 

 ضربدیدگ 
3 D 3D 

قابل قبول اما 

 یاا به تجدید 

  ظر

صله ایمن اا قیف بتن رعایت  فا

 ریز  است ادز اا کالز ایمی 

 ویبراسیون بتن 2

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت ادز اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسننتف  گرمای   

 کرامپ عضال  
3 C 3C امطلوب  

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

های خی   اسنننت ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 

فصننول سننرد تیش های حرارت  )برودت در 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

ست ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

سنن ید ا فشننت    بااو-ارتتاش دست

دردهای عصنننب   

 ب  حس  دست
2 B 2B غیرقابل قبول 

اسننت ادز اا دسننتکش برا ت   

 چرخش  کردن دغل

 ایستادن طوال   مدت
پننننا  وارینننن  

 کمردرد  اا ودرد
4 A 4A 

قابل قبول اما 

 یاا به تجدید 

  ظر

 است ادز اا جوراب ضدواری 

کمردرد  اا ودرد   پوسچر  امطلوب حین کار

 گردن درد
3 A 3A چرخش  کردن دغل غیرقابل قبول 

 صافکاری بتن 3

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت ادز اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسننتف  گرمای   

 کرامپ عضال  
3 C 3C امطلوب  

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

های خی   اسنننت ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 



تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت ادز اا مایتات و  ودننید   

ست ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

 ایستادن طوال   مدت
وارینننن  پننننا  

 کمردرد  اا ودرد
4 A 4A 

قابل قبول اما 

 یاا به تجدید 

  ظر

 است ادز اا جوراب ضدواری 

کمردرد  اا ودرد   پوسچر  امطلوب حین کار

 گردن درد
3 A 3A چرخش  کردن دغل غیرقابل قبول 

 


