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 رد لمعلاروتسد دینک یریگیپ و کرد ،ندناوخ هشیمه .1
ییایمیش هدام ره نآ زا هدافتسا زا لبق بسچرب    

.دینک تظفاحم ناتدوخ زا هشیمه P.P.E زا .2

دینک فذح ییایمیش داوم زا هشیمه ار ییایمیش داوم .3
.دوخ یاهراک ماجنا زا سپ ندرک زیمت    

 هژیو هب .دینکن کرت ار تراظن نودب ییایمیش داوم زگره .4
.دنشاب هتشاد یسرتسد ناکدوک رگا    

  نودب یرطب دیهدن رارق لحم کی رد ار ییایمیش داوم زگره .5
.فرظ ای بسچرب    

  ماجنا ار اهنآ رگید - دینکن طولخم ار ییایمیش داوم .6
.یوق داد دیهاوخن    



ییاپورا و یللملا نیب راطخا یاه هناشن

رضم
دنک داجیا هنیمز نیا رد یتارطخ تسا نکمم
.تسوپ ذوفن رگا ای قاشنتسا رگا تمالس
هدنهد رازا
دوش کیرحت و باهتلا ثعاب دناوت یم نآ زا سپ
ای ،ررکم ای میقتسم سامت رد هک یماگنه
.قاشنتسا ای و تسوپ اب ینالوط

یمس
تسا یمس یلیخ
 یدج دنک داجیا یتمالس رطخ کی تسا نکمم
 ای ،فرصم قاشنتسا تروص رد گرم یتح ای
.تسوپ ذوفن

هدنروخ
 یدوبان ای یگتخوس ثعاب تسا نکمم
.دوش تسوپ اب سامت یور رب هدنز یاهتفاب

لاعتشا لباق
لاعتشا لباق رایسب
 هدافتسا شتآ ربارب رد مواقم قطانم رد طقف
 ای دارگیتناس هجرد 35 شوج هطقن .دینک
.تسا یزاگ و لاعتشا لباق رایسب .رتمک
دارگیتناس هجرد 0 زا رتمک لاعتشا هطقن
لاعتشا لباق رایسب
 هدافتسا هلعش ربارب رد مواقم قطانم رد طقف
دارگیتناس هجرد 21 ریز شالف هطقن .دینک

یتمالس رد زیمآ هرطاخم تارطخ
 رد تمالس تدم ینالوط و دیدش تارثا تسا نکمم
.دشاب هتشاد تدم دنلب و تدم هاتوک ههجاوم

تسا کانرطخ تسیز طیحم یارب
 تسا نکمم ،یبآ تادوجوم هب یمس رایسب / یمس
 داجیا یزبآ طیحم رد تدمزارد بولطمان تارثا
.دنک

.دیشکن سفن تاراخب ای اه یرپسا ای رابغ و درگ
.دینک یریگولج تسوپ اب سامت زا
 تروص رد .دیشکب راگیس ای ندروخ ،ندیشون زا لبق
 هب و دیوشب ناوارف بآ اب هلصافالب ،مشچ اب سامت
.دیزادرپب یکشزپ هرواشم

 ار تسد ظفاحم و تروص ،مشچ ،بسانم ظفاحم یاه سابل
.دیشوپب
 دایز بآ اب هلصافالب ،تسوپ اب سامت تروص رد
 اب هلصافالب ،مشچ اب سامت تروص رد .دیهد وشتسش
.دیزادرپب یکشزپ هرواشم هب و دیوشب ناوارف بآ

 ار تسد ظفاحم و تروص ،مشچ ،بسانم ظفاحم یاه سابل
.دیشوپب
 تروص رد .دینک فذح ار هدولآ یاه سابل مامت هلصافالب
 رد .دیهد وشتسش دایز بآ اب هلصافالب ،تسوپ اب سامت
 اب (هقیقد 15 تدم هب) هلصافالب ،مشچ اب سامت تروص
.دینک هعجارم کشزپ هب و دیوشب بآ

دنوش یم هریخذ امش فورظ هک دینک لصاح نانیمطا
 سفن یرپسا ای راخب .قارتحا و امرگ عبانم زا رود
.کیتاتسا هیلخت ربارب رد تظفاحم هب مادقا دیشکن

 هدافتسا هیوهت بوخ طیحم کی رد ای دازآ یاوه رد طقف
 یاه شکتسد زا دینک تظفاحم سفنت زا .دینک
 تروص رد .تروص و مشچ زا تظافح ،سابل ،ظفاحم
 ای فرظ نیا و دینک هعجارم کشزپ هب هلصافالب :علب
 رگا دینکن کیرحت ار غارفتسا .دیهد ناشن ار بسچرب
 یاه سابل مامت هلصافالب دوش فذح :(وم ای) تسوپ یور
رد راشتنا زا بانتجا .دییوشب بآ اب ار تسوپ .هدولآ
تسیز طیحم

.دوش یم لرتنک یعیبط طیحم ضرعم رد نتفرگ رارق اب

”!دنک داجیا تامدص تسا نکمم“
.دینک هعجارم HSE تیاس بو هب ،یعطق یامنهار کی یارب

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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