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 بهداشت کار  :عنوان

  هدف  -فصل اول :متن
قانون کار درخصوص وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت جلوگیري  85این آیین نامه در اجراي مفاد ماده  -1ماده 

قانون مذکور مبتنی برشمول قانون بر کارفرمایان، ) 4(و ) 1(از بیماریهاي شغلی و تامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار و مواد 
آن مبنی برتکلیف دولت به ارایه خدمات ) 147(شاورزي و لزوم تبعیت از مقررات مرتبط و مادهکارگران، کارگاهها وموسسات ک

بهداشتی، درمانی به کارگران وکشاورزي و دارندگان مشاغل مذکور و خانواده آنها تنظیم و تصویب گردیده و رعایت مفاد آن براي 
داري و زنبورداري، پرورش ماهی و کرم ابریشم در سراسر کشور با توجه کلیه دامداران، تولیدکنندگان طیور وکارگران، کارآموزان دام

  . قانون وظایف و تشکیالت وزارت جهادکشاورزي الزامی می باشد) 4(و)3(ومواد) هـ(به بند
  تعاریف و اصالحات  -فصل دوم

ی شود که براساس قانون وظایف و دستورالعملهاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت به مجموعه مقرراتی گفته م -2ماده 
این قانون تهیه وتنظیم و )185(ومفاد ماده ) 96(تشکیالت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و قانون کار وتبصره یک ماده 

  . تصویب گشته و به اجرا گذارده شده اند
هاي موضوع این آیین نامه از وظایف خاص بازرسی واظهار نظر درزمینه بهداشتی و غیربهداشتی بودن موسسه ها و واحد -3ماده 

کارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کنترل واعالم نظر درخصوص سایر مسائل بهداشتی مرتبط 
ماده . با دام ودامداري وفرآورده هاي خام دامی بعهده دامپزشکان وکارشناسان دامپروري وتابع قوانین ومقررات خاص خود میباشد

دامداري به محلی گفته می شود که دامدار در آن با کمک کارگران دامداري به نگهداري، تکثیر و تعلیف دام اعم از گاو، گوسفند و  -4
  . غیره جهت تولید فرآورده هاي لبنی یا گوشتی می پردازد

اورت یکدیگر و تحت اداره مدیریت واحد مجتمع دامپروري به مجموعه اي از واحدهاي دامداري گفته می شود که در مج -5ماده 
این مجتمع ها می تواند داراي تاسیسات کارگاهی وبهداشتی واحد متناسب با استانداردهاي مقرر در قوانین و مقررات حاکم . قراردارند

  . باشند
  : تاسیسات و واحدهاي موضوع این آیین نامه به دو بخش تقسیم می گردند -6ماده 
شتی کارگاه که شامل ساختمان، تاسیسات و محل نگهداري دام ، طیور ، علوفه ، موادغذایی الزم، سیستم تهویه، تاسیسات بهدا. الف 

  . حرارت، روشنایی آب و غیره می گردد
محل اسکان نیروي کار، استراحت، تهیه و گرم کردن و پخش و صرف (تسهیالت بهداشتی وابسته به کارگاه که شامل خانه کارگري. ب

  . ، حمام، رختکن، دستشویی، توالت، جعبه کمک هاي اولیه وغیره می باشد)ط آنانغذا توس
کارگاه خانگی به محلی گفته می شود که در مجاورت ویا در قسمتی از محل مسکونی قرار داشته و در آن به پرورش دام و  -7ماده 

  . ههاي خویش فرما نیز الزم االجرا می باشدمفاد این آیین نامه درخصوص این کارگاه ها و کارگا. طیور پرداخته می شود
  بهداشت کارگران شاغل در دامداریها ودامپروریها  -فصل سوم

مرغداري ویا واحدهاي کشاورزي موظف است آموزش هاي الزم رابه نیروي کارخود داده و در باالبردن   کارفرماي دامداري، -8ماده 
دهاي موضوع این آیین نامه نیز مکلفند آموزش هاي دریافتی رابکاربسته و کارگران واح. سطح آموزش آنان کوشش مداوم نماید

  . درصورت ابهام توضیحات الزم رااز کارفرما بخواهند 
کارفرمایان دامداریها، مرغداریها و زنبورداریها و کارگاههاي مربوط به تکثیر و پرورش ماهی و کرم ابریشم موظفند به هزینه  -9ماده 

  . تکش، چکمه، عینک و کاله توري مخصوص برحسب مورد براي کارگران خود تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهندخود لباس کار، دس
کارفرمایان واحدهاي مشمول و موضوع این آیین نامه موظفند امکانات آموزشی و رعایت مقررات بهداشتی را به ویژه براي  -10ماده 

و تیمار دام، دوشیدن شیر ، اسپرم گیري و .... د در ارتباط مستقیم با دام، طیور، زنبور و آن دسته از نیروي کار خود که بر حسب مور
  . تلقیح اسپرم و جفت گیري طبیعی می باشند فراهم آورند
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مکلف است بمحض مشاهده عالیم مسمومیت یا بیماري مشترك انسان و دام در خود ) دامداري(کارفرماي کارگاه کشاورزي  -11ماده 
در . ر یک از کارگران کشاورزي دیگر ضمن اطالع فوري به مراکز بهداشتی درمانی، جهت تامین معالجات پزشکی اقدام نمایدو یا ه

کارفرما ملزم به استفاده از  کارگاههایی که حسب بعد کارگري ملزم به داشتن مراکز ویژه ارائه خدمات بهداشتی به کارگران هستند،
  . ا تربیت افرادي جهت ارائه کمک هاي اولیه به آسیب دیدگان می باشدکارشناسان بهداشت حرفه اي و ی

موظف است بالفاصله به ترتیبی که مراکز ....) خویش فرما، مستاجر، ( کارفرما و یا مسئول واحد دامی یا جایگاه نگهداري دام –تبصره 
  . ذکر اعالم نمایندبهداشتی درمانی محلی اعالم نموده اند مراتب رابصورت کتبی به مراکز فوق ال

کارگران شاغل در واحدهاي کشاورزي موضوع این آیین نامه موظفند کلیه آموزش هاي فراگرفته رابه کار بندند و کلیه اصول  -12ماده 
  . بهداشتی و از جمله استحمام و شستشوي لباس خود رادر پایان کار روزانه رعایت نمایند

شاربن و غیره واکسینه گشته و  دامپروریها باید علیه بیماریهاي واگیردار نظیر کزاز، دیفتري،کارگران شاغل در دامداریها و  -13ماده 
بدون رعایت موارد فوق . دوره اي پزشکی قرار گرفته و کارت پزشکی بهداشتی الزم براي آنان صادر گردد معایناتسالیانه تحت 

  . فعالیت کارگران دراینگونه واحدها مجاز نمی باشد
دوره اي به تنهایی از کارفرما درخصوص اقدامات بهداشتی الزم جهت مقابله و پیشگیري ازبیماریهاي مشترك انسان و دام وبه  معاینات

کارفرما مکلف است درجریان چگونگی انجام اقدامات بهداشتی، درمانی مورد لزوم . خصوص در مواقع اپیدمی سلب مسئولیت نمی نماید
  . در چنین مواقعی باشد

این آیین نامه باید داراي شرایط  6سرویسهاي بهداشتی کارگروه هاو تاسیسات دامداري، دامپروري وغیره موضوع ماده  -14ماده 
  . بهداشتی کامل محیط کار باشند

 مکانهاي مسکونی و ساختمانهایی که در کارگاه هاي مزبور وجود  درب وپنجره هاي دامداریها، دامپروریها ، زنبورداریها، -15ماده 
دارند باید مجهز به تورهاي سیمی ریز و حفاظ و موانع مناسب جهت جلوگیري از ورود حشرات و حیوانات به این مکانها و منازل 

محلهاي جمع آوري فضوالت باید بصورت حوضچه هاي بتونی داراي جدار سخت و صاف و بدون شکاف و  -16ماده . کارگران باشند
این حوضچه ها باید دائماً . که دو از محل نگاهداري دام و طیور، زنبور و زندگی کارگران باشند  قابل شستشو و در محلی تعبیه گردند

  . تمیز و ضدعفونی گردند
جهت جلوگیري از آلودگی محیط زیست وپخش بو، چاههاي دفن الشه ها باید داراي عمق کافی بوده و درمحلی محفوظ قرار  -17ماده 

  . داشته باشند
باید طبق روش هاي علمی وتخصصی معدوم گردند درنتیجه کارفرما ملزم به فراهم ساختن امکانات و پیش بینی هاي  الشه ها: تبصره 

  . الزم در این خصوص می باشد
. کارگاههاي دامداري و دامپروري و منازل مسکونی و سایر ساختمانهاي داخل این کارگاهها باید مرتباً ضدعفونی گردند -18ماده 

هاي دامی موضوع این آیین نامه موظف به انجام پیش بینی هاي الزم براي دفع بهداشتی پساب جایگاههاي نگهداري واحد –تبصره 
واز جمله تعبیه سیستم جمع آوري یا تصفیه پساب حسب شرایط محلی و دستورالعملهاي صادر شده ) شامل واحدهاي دامی خانگی(دام

  . از مراکز بهداشتی درمانی می باشند
کارگران شاغل درمشاغل وابسته به کار کشاوزي که با ماشین آالت صنعتی و یا کشاورزي سروکار دارند، از نظر مقررات  -19ماده 

  . حفاظت فنی و بهداشت کار کشاورزي مشمول آیین نامه هاي مربوط به قانون کار خواهند بود
به امضاي وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  7/1/1387تبصره در تاریخ  4ماده و  19این آیین نامه در سه فصل  -20ماده 

 . رسید وپس از ابالغ الزم االجرا می باشد

 

 


