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  سفيد



  :پيشگفتار
های کاری  امروز مواد شيميایی گوناگونی در محيط

رعایت نکردن دستورات ایمنی کار با مواد . وجود دارد
یری مانند ناپذ شيميایی ممکن است به عوارض جبران

بنابراین . های شدید منجر شود کوری یا سوختگی
ها، شيلدهای محافظ صورت و  استفاده از دستکش

تجهيزات حفافظت فردی، برای افرادی که در تماس با 
  .ضروری است ،مواد شيميایی هستند

که ممكن است شرايطي ايجاد شود با این حال 
 ١٠، تدر اين صور .اتفاق افتدتماس با مواد شيميايي 

 ،مواد خورندهدر مورد به ویژه  ، ابتداييثانيه  ١٥ تا
با مواد  های اول تماس اگر در ثانيه. دارداهميت بسيار 

شيميايي امكان شستشو و رفع آلودگي وجود داشته 
حتي  ،تاخيراما  ،اميدوار بودتوان به بهبودي  مي باشد

را ي وخيمي ها است آسيب براي چند لحظه ممكن
  .موجب شود

ا مواد بيي آه آارآنان ها در محيطز آن جا که ا
اين مواد ممکن است يا  دارندشيميايي تماس پوستي 

نصب و راه اندازي  ،ها پاشيده شود به چشم آن
ي ايمني امري ضروري و ها و چشم شو ها دوش

هاي زير  آه در شرآت با وجود آن. اجتناب ناپذير است
و  ها چشم شو ،مجموعه شرآت ملي پااليش و پخش



بازدهی ي اضطراري نصب شده است اما براي ها دوش
ي آن آشنا شد و ها ويژگيها و  ضرورتبايد با  بيشتر
اين مجموعه  .آموختاستفاده و بازرسي از آن را  روش

رآنان ادر اختيار آراجع به این موضوع را طالعات الزم ا
  .دهد قرار می



  سفيد
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  مقدمه
ايي وجود دارد در جهان اطراف ما هزاران ماده شيمي

 ،جعبه ،قوطي مانندي ي مختلفها بندي آه در بسته
بسياري از اين مواد  .اند قرار گرفته.. .بشكه و ،سيلندر

نكات  ،ها اگر در استفاده از آن به ویژهخطرناك هستند 
نمونه بارز اين مواد شيميايي  .ايمني رعايت نشود

به فراواني در اطراف ما  آه استگروه مواد خورنده 
توان به  مي ها از جمله آن شود و مي يافت

ي خانگي تا مواد سنگين صنعتي اشاره ها شوينده
بسياري از مواد خورنده وقتي آه روي پوست  .آرد

باعث سوختگي و صدمه به پوست  پاشيده شوند
ها به  پاشيدن مقدار آمي از آن همچنين، .وندش می

  .شود مي باعث آسيب جدي به آن ،چشم
آب بهترين ماده اي است ، ن اين مواددرصورت پاشيد

در  علتآن را خنثي آند به همين  تواند مي آه
 هايي آه از مواد شيميايي خطرناك استفاده محيط
شود دوش و چشم شوي ايمني نصب شده  مي
  .است

بديهي است آه هيچ آس نمي خواهد دچار حادثه 
 ،الزم است قبل از انجام آار سبببه همين  ،شود

کرد آن را شناسايي  را بررسي و خطراتشرايط آاري 



 ٩/      شوی اضطراری ش و چشمآشنایی با دو  

 

ا از تجهيزات حفاظتي هبراي آنترل اين خطرسپس 
  .نمودمناسب استفاده 

 های کنترل کننده و رعایت با وجود اقدامگاهی 
در . دهد می رخ ي براي چشمحوادث ،الزمي ها احتياط

عمل وارد پس از وقوع حادثه بايد به سرعت  این صورت
های  رد تا با استفاده از راهآماده کشد و آب تميز 

  .گوناگون، تماس با مواد شيميایی را کمتر کرد

  دور ماندن از حادثه
برگه اطالعات دارای خطرناك شيميایی تمام مواد 

ها را  ايمني هستند آه روش ايمن استفاده از آن
خطرات ماده شيميایی و  MSDSدر  .دهد آموزش می

د و نوع البسه و جایی و انبار کردن موا روش ایمن جابه
تجهيزات حفاظتی مورد استفاده در برابر این ماده 

   .شود می بيانشيميایی 
چگونگی دسترسی به دوش و عالوه بر این 

تا در شود  می ذکرشوی ایمنی در هنگام کار  چشم
آب  ازبتوان به سرعت  صورت تماس ماده شيميايي

  .استفاده کردشستشو  برای
ماده شيميايي  فوظروي ر ربرچسب نصب شده ب

خواندن برچسب  .عات مهمي استحاوی اطالنيز 
دهد  مي فرصتبه شما آردن آن  جا هظروف قبل از جاب

خود را براي هرگونه ريزش يا پاشيدن احتمالي آن تا 
  .ماده آماده آنيد

اگر ظرف برچسب نداشت يا  دالزم است بداني
برچسب آن قابل خواندن نبود به سرپرست خود اطالع 

  .ددهي
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بايد در برنامه اطالع رساني عالوه بر موارد فوق 
با داشت یا شرآت فعال  ،خطرات مواد شيميايي

  .مانوس بود اطالعات شيميايي موادکاربرد 
در زمان  تا آند مي آمكداشتن اين اطالعات 

چه آارهايي  بدانيم ،پاشيدن يا ريختن ماده شيميايي
  .دهيمرا بايد انجام 

آه براي شستشوي ماده آب اولين ماده اي است 
 .رود مي آاره بدن بروي  برريخته شده شيميايي 

و چشم  ها ل استقرار تمام دوشبنابراين الزم است مح
طوري  .يمدانبي ايمني موجود در محل آار را ها شوي

 .ردي بسته محل آن را پيدا آها آه بتوان حتي با چشم
امکان زيرا پس از پاشيدن مواد شيميايي به چشم 

  .وجود ندارد دیدن
هاي  آمادگيباید چنين براي آمك به ساير افراد  هم

ها آمك و  به آناضطراري زمان در  تا .الزم را کسب کرد
به  .درها جلوگيري آ از شدت سوختگي و جراحت آن

خاطر داشته باشيد ريختن مواد شيميايي روي بدن به 
پاشيدن مواد  .نيستیک پارچ آب سادگي ريختن 

 .ي فوري نياز دارندها به مراقبتشيميايي اغلب 
خطرناك  سياربه چشم بپاشيدن ماده شيميايي 

آرام  تان مواد شيميايي به چشمپاشيدن  زمان .است
از ديگران آمك بخواهيد تا شما را به سمت و باشيد 

آب را باز آنيد و با انگشت چشم  ،چشم شوي ببرند
 و اطمينان حاصل آنيد آه در زمان نمودهخود را باز 

  .چشمانتان باز باشند ،پاشيدن آب به چشم
هاي شما  اگر مواد شيميايي فقط به يكي از چشم

اجازه ندهيد آب و مواد شيميايي وارد چشم  ،اشيدپ
دقيقه با آب  ١٥چشم خود را حداقل  .ديگر شما شود
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شايد در لحظات اول احساس بهبود به شما  .بشوييد
واد شيميايي دست دهد اما باور نكنيد زيرا بعضي از م

 به آندي و با گذشت زمان به چشم آسيب
  .پس شستشوي چشم را آامل آنيد ،رسانند مي

 بهبه سرعت اگر چنين حادثه اي براي شما رخ داد 
پزشك مراجعه آنيد تا او سالمت شما را تأييد آند يا 

  .دستورات الزم را بدهد
يك افزایش بازدهی يي آه باعث ها يكي از ويژگي

 ،پدالی شود آن است آه با يك شير مي چشم شوي
دقيقه  ١٥داقل براي مدت را حجريان آب و آب باز شود 
  .برقرار کند

 ،ي دستي قابل حمل و نقلها شو بعضي از چشم
ها تنها براي شستشوي  اين ويژگي را ندارند و از آن

 ها شود بنابراين اگر از اين چشم شو مي اوليه استفاده
به دنبال چشم شوي ديگري استفاده آرديد حتمًا بايد 

دقيقه چشم شما را شستشو  ١٥ برای باشيد آه
  .دهد

ي چشم شوي آوچك تنها براي شستن و ها بطري
  .رود مي آاره از چشم بذرات گرد و غبار پاك آردن 

  

  ي ايمنيها دوش
ي از بدن در معرض تماس بيشتري ها قسمتگاهي 

ي دمثًال زماني آه فر .گيرند مي قرار با مواد شيميايي
آند و در اثر  مي بشكه حاوي ماده شيميايي را حمل

در اين  ،ناهمواري مسير ناگهان بشكه سرازير شود
بايد مواد را به سرعت با آب شست و بهترين زمان 
اگر افراد ديگري  .استفاده از دوش ايمني است ،آار
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ها بخواهيد به سرعت  آنند از آن مي آنار شما آار
خود  ،باز کنندبه سمت دوش ببرند و دوش را  شما را

 .را زير دوش قرار دهيد تا تمام بدن شما شسته شود
ها و تجهيزات ايمني خود را از تن خارج آنيد  تمام لباس

تا مواد شيميايي بين اين تجهيزات و لباس شما باقي 
گاهي پس از  .نماند و به پوست شما آسيب نرساند

 آب دوش .صورت گيرد شستشو الزم است درمان نيز
پس از شستشو  ،رو  از این ،سرد باشد ممکن است
شود حادثه ديده به جاي گرمي منتقل  فرد الزم است

شيميايي به اطرافيان  اگر مواد .و دوش آب گرم بگيرد
  .بايد دوش بگيرند هم ها پاشيده شده باشد آن نيز

بايد آلودگي هاي آلوده شده  لباسقبل از شستن 
زيرا بعضي مواد  ؛پاك شود طور کامل بهشيميايي 
  .دارندماهيت خطرناآي  شيميايي

 ،روي زمين ريختمواد شيميايي  ،اگر هنگام حادثه
 ،هاي زيرزميني الزم است براي جلوگيري از آلودگي آب

مواد شيميايي را  ،ي مناسبها با استفاده از جاذب
ها  جمع آنيد و از گسترش آلودگي به ساير بخش

  .دجلوگيري آني
شود نيز  مي توجه به آبي آه زير دوش ايمني جمع

ي ها اين آب بايد به عنوان يكي از پساب .مهم است
 مواد راديواآتيو اآلودگي ب به ویژه ،دشوخطرناك دفع 

  .شود مي توسط دوش شسته که
ي ايمني محلي براي جمع آوري ها بعضي از دوش

 هاي ايمني موجود در محيط آار اگر دوش .دارندپساب 
بايد توجه آنيد  ،شما نيز محل جمع آوري پساب دارد

به  آیا. شود مي به آجا منتقل ،آه آب خروجي از آن
 وارد فاضالببه طور مستقيم يا  رود می مخزن ذخيره
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 توسط پزشکآه دوش گرفتيد و  پس از اين ؟شود مي
به دوستانتان آه  ومعاينه شديد به آب و خواص آن 

  .رده اند فكر آنيدهنگام حادثه به شما آمك آ

  نظم و ترتيب و آزمايش
مواد شيميايي  ،فردي در محيط آاربه روي اگر 

دوش يا چشم سمت به سرعت به باید  ،پاشيده شود
بنابراين نبايد در مسير دوش  .حرآت آندشوي ايمني 

اين  .هيچ نوع آاال و موادي انبار شود ،شوي و چشم
اگر  .نگه داشته شوند مسيرها بايد هميشه باز

با  ،ندا هاين مسيرها بسته شد مشاهده کردید که
گاه منتظر نباشيد  را باز آنيد هيچ ی راهپذير وليتؤمس
  .آار را انجام دهد ديگري اين دفر

مانند ساير هاي ايمني  ها و چشم شو دوش
بايد با يك برنامه منظم آزمايش  ،ها و تجهيزات دستگاه

مسدود  .ودها اطمينان حاصل ش و از عملكرد صحيح آن
اشكال مهمي است آه آب چشم شوي شدن مسير 

  .شودبايد رفع 
حادثه فرد  ،باشدکم اگر حجم و سرعت آب دوش 

. آافي با آب شسته نخواهد شد مقدارديده به 
بنابراين مقدار آب خروجي از دوش و چشم شوي بايد 

اختصاصي و در برگه اطالعات بازرسی طور مرتب ه ب
  .دشوآن ثبت 

در صورت وجود هر نوع د شو صيه میتو همچنين
  .مشكلي به سرپرست خود مراجعه آنيد

  اضطراريالزامات دوش و چشم شوي  



 شوي اضطراري آشنايي با دوش و چشم/     14

 

و  ها دوش ٢٠٠٤-ANSI Z٣٥٨.١بر اساس استاندارد 
 رارا دا زیري اضطراري بايد مشخصات ها چشم شوي

  :باشند
ليتر  ٧/٧٥جريان  دست کمسردوش ايمني بايد  -١

را با سرعت آم تأمين آند و در دقيقه گالن  ٢٠معادل 
در ارتفاع ) اينچ ٢٠(سانتي متر  ٨/٥٠برابر  یقطر
  .داشته باشد) اينچ  ٦٠(متري  سانتي  ٤/١٥٢

ي قابل دسترس ها در محلبايد دوش ايمني  -٢
ها  رسيدن به آنبيشترین زمان آه  طوری ؛دشونصب 
که احتمال خطر  اي  در همان طبقه و ثانيه باشد  ١٠

و مسير دسترسي به آن  دشونصب وجود دارد 
 .مسدود نباشد

م قابل یمحل دوش اضطراري بايد مجهز به عال -٣
توجه افراد  که ای به گونهباشد با رنگ سبز مشاهده 

 .کندرا به خود جلب 
دقيقه  ١٥ دست کمي شيميايي ها براي آلودگي -٤

در محل باید پرستار يا پزشك  شستشو الزم است و
 .دنبل دسترس باشقابه سرعت و مستقر 

منبع آب و  تابايد تمهيداتي در نظر گرفته شود  -٥
 ،آند مي آه دوش اضطراري را تغذيه لوله اي خطوط
سرعت آب خروجي از آن به  د وشوگاه قطع ن هيچ
 .آه به مصدوم آسيب نرساند باشد ای گونه
شيرهاي دوش اضطراري بايد به سادگي باز  -٦

م جريان آب وبراي تدا پس از باز آردن اوليه، شوند و
 .نباشددست فرد به نيازی 
طور ه ي چشم شوي و صورت شوي بايد بها ازلن -٧

حفظ  زیستیاز آلودگي با هوابردها و عوامل  ،خودکار
 .شود
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 ٣معادل ليتر  ٤/١١دست کم شوي بايد  چشم -٨
برای هر دو چشم دقيقه  ١٥به مدت و دقيقه  گالن در 
 .تأمين آند

توجه بایستی اما  نسبتًا گرم باشد دماي آب بايد -٩
براي  درجه سانتي گراد  نيز ٣٨ یباال دماي داشت آه

تواند باعث تشديد  مي چنين هم .چشم خطرناك است
 .ي شيميايي و آسيب به چشم شودها واآنش
ه ب .تماس طوالني با آب سرد نيز خطرناك است - ١٠
 انگيزه افراد براي استفاده از آن را آاهش عالوه
 .دهد مي
 ،ردهنگامي آه احتمال يخ زدگي وجود دا - ١١

تجهيزات دوش و چشم شوي اضطراري بايد در مقابل 
 .ديخ زدگي حفاظت شو

 ،ترموستات ،تجهيزات الكترونيكي مانند تلفن - ١٢
اينچ از هر   ١٨ کمتر از نبايد در فاصله.. .پريز برق و

حريم ( .طرف دوش يا چشم شوي اضطراري قرار گيرد
 )اينچ است  ٣٦ايمني 
باید  دوش اضطراري ي تامين آبها قطر لوله - ١٣

   .يك اينچ باشد دست کم

  ي دوش اضطراري در يك نگاه ها ويژگي
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 ١٧/      شوی اضطراری ش و چشمآشنایی با دو  

 

اضطراري در يك  چشم شوي يها ويژگي
  نگاه 

  
  

  باشيد آهبه ياد داشته 
خطرناك  بسياري از مواد شيمياييممکن است  
 .باشند
شم شوي در شرايط اضطراري وجود دوش و چ 

 .ايمني ضروري است
بايد برگه  ،در صورتي آه سوال داشته باشيد 

 .اطالعات ايمني مواد شيميايي را مطالعه آنيد
محل استقرار دوش و چشم شوي ايمني را به  

 .خاطر بسپاريد
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مسيرهاي دسترسي به دوش و چشم شوي  
 .ايمني را بازنگه داريد

 ،طور منظمه شوي ايمني را ب دوش و چشم 
بازرسي و آزمايش آنيد و از عملكرد مناسب آن 

 .مطمئن شوید
از اقدامات الزم به هنگام پاشيدن مواد شيميایی  

زيرا ممكن است شما يا دوستتان  ؛آگاهی یابيد
 .قرباني مواد شيميايي شويد

  :منابع
- National Safety compliance , OSHA training movie, 

safety shower and eye wash safety shower and eye wash 
- Emergency Eye Wash and Shower Equipment, 

American National Standards Institute (ANSI) standard 
Z١٩٩٠-٣٥٨.١ 

  
  



 ١٩/      شوی اضطراری ش و چشمآشنایی با دو  
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