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  باسمه تعالي 

  
  تعاريف: فصل اول 

  
  .اين فصل به تعريف اصطالحها و كلمه هاي بكار رفته در آئين نامه مي پردازد 

   :دفع آفات كارگر : 1ماده 
 در مقابل دريافت حق السعي به  كه در اين آئين نامه كارگري استدفع آفات كارگر    منظور از 
 كارهايي كه به مبارزه شيميايي به كارفرما در يكي از بخش هاي مختلف كشاورزي درخواست

 مربوط مي )بيولوژيكي ، مكانيكي( يا هر فعاليت ديگري با آفات به وسيله سم دفع آفات نباتي
  .مي پردازد ،شود 

  

  : ي كشاورزيكارفرما : 2ماده 
طبق قرارداد  كارگردفع آفات هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه ي  كشاورزي     كارفرما

 دريافت حق السعي در يك يا چند در مقابلشفاهي براي او يا به حساب او درخواست كتبي يا
  .  آفات كار مي كند دفع مربوط به كشاورزي در مبارزه شيميايي عمليات از بخش

  

   :آفات : 3ماده 
  مربوط به اماكنسايربارها ون ا، كه در مزارع ، باغات)ذره بيني يا بزرگ( زنده دموجوانواع     

كاهش كمي و كيفي محصوالت و نابودي و يا كشاورزي به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب 
   .شده و ايجاد خسارت هاي اقتصادي يا بهداشتي مي كنندفرآورده ها 
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  :منشا آفات ممكن است حيواني يا نباتي باشد 
 ، ميكروب ها و انگل ها ،   جونده ها،ا حشرات ، حلزون ه:  آفات با منشا حيواني شامل -

  .ويروس ها
  .قارچ ها و علف هاي هرز :  آفات با منشا نباتي شامل –

  

   :سموم دفع آفات نباتي : 4ماده 
    هرگونه مواد شيميايي معدني يا آلي است كه بتوان با كاربرد آن به طور مستقيم و يا غير 

 آفات زنده به محصوالت و هجوماز و سيستم بدون صدمه به محصول ، انسان و اكمستقيم 
  متوقف يا  و بتوان با آن خسارت هاي مربوطه را فرآورده هاي كشاورزي جلوگيري كرده

  . محدود نمود 

  

   : آفت كش هاطبقه بندي  : 5ماده 
دارند و تنها و گياهي   يا معدني يا آليا عبارتند از ماده يا موادي كه منش : حشره كش ها –الف
 دامپروري و مزغداري در كشاورزي و مضرهمراه با ساير مواد براي از بين بردن حشراتيا 
   . مصرف مي شوندايع وابستهصن

   : هاانواع حشره كش
   حشره كش هاي آلي كلره -
   حشره كش هاي آلي فسفره -
   حشره كش هاي آلي ازت دار -
   حشره كش هاي تدخيني -
   حشره كش هاي معدني -
  ساير موارد -
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 به كار علف هاي هرز بدون لطمه زدن به محصول اصلياين سموم بر عليه :  علف كش ها  –ب
  . مي روند 

  .هر نوع گياهي به غير از گياه اصلي در مزارع ، علف هرز محسوب مي شود: علف هرز -
  :انواع علف كش ها 

   علف كش عمومي موضعي -
   علف كش عمومي سيستماتيك -
   علف كش انتخابي موضعي-
   علف كش انتخابي سيستماتيك-
چي ، خميري ، بلغوري ، دانه تسبيحي ، قرص گگندمي ، پودري ، بلوكي و : ( جونده كش ها – پ

  ) و انواع ديگر، مايع
   قارچ كش ها – ت
   ويروس كش ها – ث

  

  :انبار سموم : 6ماده 
راي كار و  به صورت نا آماده بگفته مي شود كه سمومسر پوشيده و محصور     به محلي 

  .  به مقدار كم يا زياد در آنجا نگهداري مي شود مصرف

  

   :فرموالسيون آفت كش ها : 7ماده 
مي اجرادر به) فرم تكنيك (ماده اوليه    تغييرات فيزيكي و شيميايي كه روي         عمليات و      مجموعه

  آيد  تاآن را به ماده قابل مصرف تبديل كند 
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    : كش ها آفتانواع فرموالسيون : 8ماده 
  )گرد بي اثر + ماده اوليه( گردهاي پاشيدني -
  )حالل + ماده اوليه( محلول -
 ) ماده سورفكتانت+ آب   + ماده اوليه ( سوسپاسيون  -

  )ماده سورفكتانت+ حالل + ماده اوليه  ( امولسيون -
  .  قرص ، گرانول ، طناب آغشته به سم -

ولي در هنگامي   خطرات سم مختص خود سم است.،هنگامي كه حالل سم  آب است : تبصره  -
  .  مسموميت با حالل هم ممكن است به وجود آيدباشدكه حالل سم يك حالل آلي 

  

    :درجه سميت : 9ماده 
  . بيان مي شود LD50    سميت بسياري از سموم با اصطالحي به نام 

LD50 : ن حيوانات مقدار ماده سمي است كه اگر از يك راه مشخص و معين وارد بد
اين مقداركه  برحسب .  درصد از حيوانات مورد مطالعه گردد 50آزمايشگاهي شود باعث مرگ 

  بر كيلوگرم وزن بدن حيوانات ذكر مي شود و معياري براي طبقه بندي سموم سمميلي گرم
 . ه و بايد نوع حيوان و راه ورود ماده به بدن را نيز مشخص نمود ددر آزمايشگاه انجام ش است

    كمتر باشد آن سم مهلك تر است LD50هرچه مقدار 
 ميلي گرم در كيلوگرم باشد ، سموم بسيار بسيار 025/0 آنها كمتر از LD50 سمومي كه -

  سمي هستند
 ميلي گرم در كيلوگرم باشد ، سموم بسيار سمي 1 تا 025/0 آنها بين LD50 سمومي كه - 

  . هستند 
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 ميلي گرم در كيلوگرم باشد ، سموم با سميت متوسط 500  تا50 آنها بين LD50 سمومي كه -
  . هستند 

در كيلوگرم باشد ، )   گرم5 تا 5/0(  ميلي گرم5000 تا  500  آنها بينLD50 سمومي كه -
  . سموم با سميت كم هستند 

  

    :دوره كارنس : 10ماده 
 حد قابل قبولي  غلظت سم در محيط سم پاشي شده به تا كه طول مي كشد است    مدت زماني

  .   ورود به زمين كشاورزي ممنوع است طول اين مدت درفته وكاهش يا
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   . زير ، مي تواند جهت محافظت افراد  در نظر گرفته شوند كارنسدوره هاي 
  

  دوره كارنس  ماده شيميايي
هر ماده شيميايي با برچسب  )الف

  مشخص
  

اده  توضيح د اطالعاتيروي برچسب يا برگه
  شده است

هر ماده شيميايي كه خيلي سمي ياسمي   )ب
و به صورت اسپري ، پودر ، گرانول يا هر 
شكل ديگري در زمين كشاورزي يا باغ يا 

  .تاكستان يا گلخانه استفاده مي شود 

   روز3

   روز2  اده شيميايي محرك يا خورندهم)  پ
 فاقد طبقه بندي باشد  كههر ماده شيميايي )ت

 را داشته و به هر شكلي كه )ب(ط اما شراي
  .كاربرد داشته باشد 

   روز1

 در هر آفت كشي كه بصورت بخار يا گاز) ث
داخل ساختمان ، گلخانه يا مناطق محصور يا 

  سقف استفاده شودم

  ، ساعت12
هت  ج يك ساعت  به مدتاولين تهويه حداقل

  .تعويض كامل هوا صورت گيرد 
  
  
  
  
  
  

    :ياتدفع آفوسايل  : 11ماده 
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هر وسيله يا ما شين ، كه براي پخش مواد شيميايي به صورت مايع ، گرد ، گاز و مه و يا جامد به 
منظور كنترل انواع مختلف حشرات ، عوامل بيماري زاي گيا هي و د فع علف هاي هرز استفاده مي شود 

  .را  گويند
هر كدام از اين دو دسته خود . د سم پاش ها به دو دسته محلول پاش ها و گرد پاش ها تقسيم مي شون

  : مي تواند در انواع مهم زير طبقه بندي شوند
   سم پاش هاي دستي- 1
    سم پاش هاي پشتي بدون موتور - 2
   سم پاش هاي پشتي موتوري-3
   سم پاش هاي تراكتوري سوار- 4
  )سم پاش هاي چرخ دار (   تريلر هاي سم پاشي - 5
  ي  سم پاش هاي چرخ دار موتور– 6
   هوا پيما و چرخ بال هاي سم پاش– 7

همچنين اپليكاتور هاي قرص گذاري يا تزريقي يا طعمه گذاري و كپسول هاي حاوي گاز ها و مايعات 
   .سمي تحت فشار شامل وسايل و تجهيزات سم پاشي مي باشند

  

  يدفع آفات عمل : 12ماده 
در  محل فعاليت آفات مورد نظردر  آفات  دفعي عبارت است از كاربرد سمومدفع آفات عمل  

  .  قرار دادن آفات در معرض تأثير آن ،دامپروري و مرغداري اماكن كشاورزي

 با توجه به نوع محصول و روش كاشت و وسعت آن در كشاورزي و يدفع آفات روش : تبصره 
نوع آفت و محل نفوذ آن در كشاورزي و دامپروري به صورت روش هاي نازل سيالبي، 

وبصورت تحت فشارو انتخاب نوع ط بادبزني پر ، مخرو، مسطح باد بزني ،مخروط تويكنواخت 
     . ماشين بسته به وسعت و اندازه محل اجرا مورد استفاده قرار مي گيرد
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  :اماكن كشاورزي  : 13ماده 
  قاضاي كارفرما يا نماينده او در يكي از ت    هر نوع محيطي است كه در آن كارگر به 

 باغ ، انواع گلخانه،كارگاه توليد قارچ،عاليت كشاورزي اشتغال دارد مثل مزرعه ،ف محل هاي 
) پاركينگ(، هانگارو محل پرورش ماهيزنبورداري ،  مرغداري گاو داري،انبار ، آغل ، اصطبل ،

اين اماكن مي تواند محصور يا غيرمحصور و مسقف يا  كه ماشين آالت و تجهيزات كشاورزي 
  .غيرمسقف باشد 

ين  اشمولم رفاهي و يا صنعتي باغات و ساير اماكن ، ابنيه مسكوني موجود در مزارع : بصرهت
  .  نمي باشد 13 ماده تعريف

  

  :وسايل حفاظت فردي  : 14اده م
يا  از خطر تماس ركار بردن آن بتوان هنگام كاه     به هر نوع وسيله اي اطالق مي شود كه با ب

 گوشي، ، و يا از آن ممانعت بعمل آورد  نظير كالهكاهشدن ب هبنباتي سموم دفع آفات ورود 
  در برابر ، همراه با پوشش سرعينك ، دستكش ، ماسك ، چكمه ، لباس هاي غير قابل نفوذ

  . سموم و آب
  

  :روش هاي حفاظتي  : 15ماده 
م س    به روش هاي گفته مي شود كه با رعايت آن بتوان خطر ورود سموم را به بدن در هنگام 

 پاشي يا تنظيم ارتفاع پرواز سممانند حركت در جهت پشت به باد در موقع .  داد كاهش پاشي
  .ي هوايي و نظاير آن دفع آفاتدر 

  

  :مسموميت :  16ماده 
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    عبارت است از اختالالت موقتي يا دائمي فيزيولوژيك و بيولوژيك كه در نتيجه ورود سم به 
  . وارش و دستگاه تنفسي بوجود مي آيد بدن از طريق جذب پوستي ، دستگاه گ

  

  :كمك هاي اوليه  : 17ماده 
    عبارت است اقدامات سنجيده اي كه به محض مشاهده عاليم و آثار مسموميت با استفاده از 

يا وسايل يا مواد و يا روش هاي خاص بر حسب مورد براي كاهش خطر تا رسيدن پزشك 
در مورد شخص ) آموزش ديده(ايد توسط افراد آگاه  فرد مسموم به يك مركز پزشكي برساندن

  . مسموم به عمل آيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزامات عمومي: وم دفصل 
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تهيه انبار سم متناسب با نوع سم و مقدار آن و شرايط نگهداري با توجه به آب و  : 18ماده 

  .هواي منطقه و حفظ سالمت محيط زيست به عهده كارفرما مي باشد 

در صورتي كه سموم مورد مصرف به مقداري باشد كه بتوان آن را در قفسه يا جعبه  : 1ره تبص
چوبي و يا فلزي قفل دار در جاي مناسبي قرار داد قفسه يا جعبه مذكور به منزله انبار سم تلقي 

گاهي دادن و آمي شود و بايد روي آن يا روي درب انبار عاليم خطر مناسب يا تابلويي براي 
  . احتياطات الزم نصب گردد رعايت

  

  ارائه و به مقادير مورد نياز با توجه به و نوع آن تأمين سم يا سموم مورد مصرف : 19ماده 
 در بسته  و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشاورزي جهادتوصيه هاي وزارت

   . مي باشد به عهده كارفرمامناسب هايبندي 

  

كه نمايد سمي انتخاب  تعدد سموم دفع آفات مشابه ،صورتدر  رما مكلف استفكار :20ماده
  .داراسترا سميت كمتري 

  . در انتخاب سم ، از سمي بايد استفاده شود كه براي انسان و محيط زيست بي ضرر باشد :1تبصره  

بوده و در جايي كه ايجاد آلودگي و معدوم سازي ظروف محتوي سم طبق دستور العمل   :2تبصره 
  .اشته باشدبايد صورت بگيردمسموميت ند

  
  
  

 و تجهيزات مخصوص آماده كردن سم متناسب با نوع يدفع آفات  وسايل كليهتأمين : 21اده م
  .ي و حجم كار به عهده كارفرماست دفع آفاتسم وروش 
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 در خالل كار نيز مرتبا از  بوده و بايد كامالً سالم و بدون عيبي دفع آفاتوسايل  : 1تبصره
مورد بازديد قرار گيرد تا در صورت مشاهده بروز نقص يا مسئولين ايمني طرف كارفرما 

  . نسبت به رفع نقص يا تعويض وسيله معيوب اقدام نمايد 

وسايل و تجهيزات سم پاشي بايد  كليه سرويس هاي روزانه ، هفتگي ،ماهانه و ساالنه  :2تبصره 
  . گرفته  و  ثبت  گردداز طرف كارفرما  يا  مسئولين  ايمني  مورد  اجرا  قرار

  

 كليه وسايل و تجهيزات سم پاشي پس از پايان عمليات با آب شستشو داده شده و با رغايت  :3تبصره 
  . ماده فوق ، در جاي خود گذاشته شده و به تائيد مسئول ايمني برسند2تبصره 

  
  ي آفاتدفع  متناسب با نوع سم و روش  لوازم حفاظت فردي كار فرما مكلف است :22ماده
  . نمايدتأمين

  

 و جعبه كمك هاي  نصب چشم شوي و دوش اضطراريكارفرما مكلف است نسبت به : 23ماده
   .  و همواره بر سالم بودن آن نظارت نمايدكرده در مكان هاي مناسب اقدام اوليه

  

 طبق  براي توجه اشخاص متناسب با نوع سم وهشدار دهنده تهيه و نصب عالئم  : 24ماده
 و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت  كشاورزي جهاد وزارت هاي توصيه

  .  در  اماكن كشاورزي كه سم پاشي مي شوند به عهده كارفرماست كار و امور اجتمايي

  . ي نصب و پس از رفع خطر برداشته شود دفع آفاتعاليم فوق بايد قبل از  : 1تبصره 

ي شده دفع آفاتن كشاورزي اكما بايد متناسب با وسعت ههشدار دهندتعداد عاليم  : 2تبصره 
 و به راحتي باشد و در جاهايي نصب شود كه توجه اشخاص را از زواياي مختلف جلب نمايد

   . باشد در هر شرايطروشنايي و جويقابل تشخيص و فهميدن
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مربوط به تأمين وسايل و مواد براي كمك هاي اوليه و همچنين  اطالع از روش هاي  : 25ماده
  . به عهده كارفرماست ،اين كمك ها و نحوه معالجات مندرج در برچسب سم 

كارفرما مكلف است نام و نشاني و شماره تلفن نزديكترين پزشك يا درمانگاه به محل  : 1تبصره 
  .  قرار دهد تهيه و در اختيار كارگران دفع آفاتي را دفع آفات

 به نزديكترين درمانگاه يا پزشك و يا آوردن  شدهمومسم  كارگرتامين امكانات حمل : 2تبصره 
  .پزشك به عهده كارفرماست 

  

دادن اطالعات الزم در مورد مشخصات سم مصرفي و عاليم مسموميت و كمك هاي  : 3تبصره 
ب ظروف محتوي سم به پزشك معالج در صورت ضرورت به ساوليه و پادزهر مندرج در برچ

  . عهده كارفرماست 

  

 كارگران دفع آفاتآموزش تمهيدات الزم براي ي دفع آفاتكارفرما بايد قبل از شروع   :26ماده 
  :  داده شود شامل موارد زير است كارگران دفع آفاتآموزشهايي كه بايد به  . را به عمل آورد

  .  درجه سميت تركيب شيميايي كه به عنوان سم مورد استفاده قرار مي گيرد -الف
  . ب فوق به بدن و خطرات آن  راه هاي نفوذ تركي-ب
 دفع آفاتو موارد ايمني كار با  آماده كردن سم مورد استفاده ، روش استفاده روش –پ

   .  مورد نيازي و لوازم حفاظت فرديدفع آفات روش يا روش هاي صحيح ، وتجهيزات جانبي آن
  .  نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي و ضرورت استفاده صحيح از آنها -ت
ي براي دفع آفات احتياطاتي كه بايد از ابتداي باز كردن بسته هاي سم تا انتهاي عمل – ث

  . جلوگيري از خطر مسموميت رعايت شود 
  .  عالئمي كه در صورت بروز مسموميت ممكن است در شخص مسموم ظاهر شود –ج
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 در مورد  اقداماتي كه بايد به عنوان كمك هاي اوليه در صورت مشاهده عاليم مسموميت–چ
  . شخص مسموم به عمل آيد 

  .و ميزان پايداري آن در منطقه) 10ماده ( دوره كارنس مواد سمي مورد استفاده -ح

 هاستفادسطح اين آموزشها بايد حداقل در حد مطالب مندرج در برچسب  سم مورد  : 1تبصره 
  .  باشد

 مفاد مطالبي كه آموزش  عالوه بر آموزش شفاهي يك نسخه كتبي ازبايدكارفرما  : 2تبصره 
  .  بدهد كارگردفع آفاتداده نيز به هر 

كارفرما در شروع هر فصل و سالي دو بار جهت باز آموزي كارگران دفع آفات تمهيدات الزم : 3 تبصره
  .را مهيا كند

  

ي دفع آفاتي بر كليه عمليات دفع آفات بايد در طول مدت  يا مسئولين ايمني كارفرما : 27ماده 
 يك نسخه از اين آيين نامه و يك هموارهنظارت نمايد براي انجام اين نظارت الزمست كارفرما 

 و در صورت امكان ساير نشريات مربوط به آن را استفاده م مورد مونسخه از برچسب س
  : هدف از اين نظارت موارد زير مي باشد . همراه داشته باشد 

  
  

ي و دفع آفات ماشين آالت و لوازم تهيه سم و اده بودن  اطمينان از سالم و قابل استف – الف
   .وسايل حفاظتي

ي و استفاده صحيح از دفع آفات اطمينان از آماده كردن صحيح سم و رعايت روش صحيح  – ب
  .وسايل حفاظتي 

 اطمينان از معدوم سازي ظروف محتوي سم در جايي كه ايجاد خطر نكند و باعث آلودگي – پ
  . محيط زيست نشود 
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 اطمينان از نظافت و شستشوي وسايل آماده كردن سم و وسايل حفاظتي در خاتمه كار به – ت
  . طور مستمر 

ي و انجام به موقع كمك هاي دفع آفات در طول مدت كارگران دفع آفات اطمينان از سالمت – ث
  .امهن ن اين آيي25با رعايت ماده اوليه و مراجعه فوري به پزشك در صورت بروز مسموميت 

  

 كه توسط كارفرما داده مي شود توجه يي هاش مكلف است به آموزكارگردفع آفات: 28ماده 
نمايد و اگر مطالب آموزش داده شده را به طور كامل و صحيح درك نكند و يا در نحوه اجراي 

 تا روشن شدن مطالب و رفع ابهام موضوع  وآن ابهام داشته باشد بايد درباره آن سوال كرده
  .  گيري كند را پي

  

  آموزشهاي داده شده با مطابقوم مكلف است براي آماده نمودن سمكارگردفع آفات : 29ماده 
  . نمايد  اقدام مندرج در دستورالعمل واطالعات 

  
  
  
  
  

به ترتيبي كه آموزش مكان هاي مورد نياز براي سم پاشي را  بايد كارگردفع آفات : 30ماده 
   . ديده  است  سم پاشي نمايد

انتقال ي دفع آفاتي از انبار به محل دفع آفات يك روز يسم فقط به مقدار مورد نياز برا : تبصره
  .داده شود

  

 استفاده ه   حفاظت فردي را به ترتيبي كه آموزش داده شدوسايل بايد كارگردفع آفات: 31ماده 
  .نمايد 
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 وسايل سم پاشي و ماشين آالت و بايد وسايل آماده كردن سم وكارگردفع آفات: 32ماده
 طبق آموزشهايي كه داده شده شستشو و روزلوازم حفاظت فردي را پس از خاتمه كار هر 

نظافت نموده و هر كدام را در جاي مخصوص خود قرار دهد و پس از آن نسبت به شستشو و 
  .نظافت و تعويض لباس خود اقدام نمايد 

  

هر گونه نقص يا خرابي در هر يك از  مكلف است به محض بروز دفع آفات كارگر : 33ماده 
 مراتب را  ي و يا  وسايل و لوازم حفاظت فردي فوراًدفع آفاتوسايل آماده كردن سم يا وسايل 

  .  اطالع دهد  يا مسئولين ايمنيه كارفرماب

  

و يا هر يك در خود  مكلف است به محض مشاهده عاليم مسموميت دفع آفات كارگر:  34ماده 
اطالع فوري به كارفرما جهت تامين معالجات پزشكي نسبت به انجام كمك از كارگران ضمن 

  . هاي اوليه اي كه آموزش آنرا ديده است اقدام نمايد 

 آسيب به كارگران يا هر رفتار خطر  وكارگران دفع آفات بايد در صورت بروز هر گونه صدمه :تبصره 
   . نند ع كارفرما يا مسئول ايمني برساآفرين را ضمن گوشزد به مرتكبان آن ، مراتب را به اطال

  

 بايد كليه احتياطاتي را كه به او آموزش داده شده از ابتداي شروع كارگردفع آفات : 35ماده
  .  تا شستشو و نظافت شخص خود پس از خاتمه كار رعايت نمايد انهكار  روز
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  حمل و نقل: فصل سوم 
  

  . قل، ظروف محتوي سم بايد فاقد هر گونه نشتي باشند هنگام  حمل و ن : 35ماده 

رعايت احتياط در جابجايي ظروف سم و استفاده از وسايل حفاظت فردي و آشنايي با نحوه :تبصره 
  .صحيح بلند كردن بار براي كارگران دفع آفات الزامي است 

  

  . د ن باشكناره ها و كف وسيله نقليه سموم ، نبايد داراي لبه هاي تيز: 36ماده 
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 شديد  و تكان   شوند كه از برخورد يا سقوط و بستهظروف طوري كنار هم چيده : 37ماده 
  . آنها جلوگيري شود 

  

  . د نهنگام حمل و نقل ، ظروف محتوي سم از ديگر ظروف جداسازي شو : 38ماده 

  

 قابل حل در هنگام حمل و نقل سموم در بسته بندي هاي كاغذي و يا از جنس مقوا يا: 39ماده 
  . بايد وسيله نقليه داراي سقف يا پوشش ضد آب باشد  آّب درشرايط نا مسا ئد جوي 

در صورتي كه حمل و نقل سموم در مدت  و مسافت طوالني باشد بدون در نظر گرفتن شرايط  :تبصره 
  . مبني بر پوشش يا سقف دار كردن وسيله نقليه الزامي است39جوي رعايت مفاد ماده 

  

 و از نشستن افراد در دنظروف محتوي سم نبايد در كنار راننده وسيله نقليه قرار گير : 40ماده
   . . ف سمي بايد خودداري شودوحمل ظر پشت وسيله نقليه

  
  
  
  

ز را ديده  و پيش بيني هاي رانندگان  وسايل نقليه حمل سموم بايد آموزش مورد نيا : 41ماده 
  . دنواد و ايجاد خطر در شرايط اضطراري را انجام ده به منظور جلوگيري از نشت م ،الزم
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  ومانبار سم : چهارم فصل 
  

مانند مناطق مسكوني و تجاري و  بايد دور از مناطق پرجمعيت وم رنگهداري سمانبا  :42ماده
ر آنها ، منابع آب آشاميدني ، مناطق در معرض سيل و مناطقي كه ددرماني و آموزشي

  . تأسيس شود هاي خطرزا وجود دارد ،واحد

   .در داخل انبار از باال بر ها و جر ثقيل هاي برقي استفاده شودبراي حمل و نقل ظروف موادسمي:تبصره  
  

 خودروهاي امدادي در شرايط جهت تردد بايد راههاي دسترسي مناسب  سموم انبار : 43ماده
  .  داشته باشد راويژه 
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  :تبصره  
  

فاضالب با زهكشي مناسب بوده تا از جمع آوري ار سموم بايد مجهز به سيستم  انب : 44ماده
   .جلو گيري شوده آب هاي سطحي و زير زميني ورود ضايعات مواد ب

  .زهكشي سيستم فاضالب نبايد رو باز باشد : تبصره

  

كف انبار سموم بايد شيب مناسب داشته باشد تا در صورت شستشو ، آب در محل  : 45ماده 
  .  جمع نشود آن

  

 از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شده باشد و ديوارهاي ي انبار سموم بايدديوارها :46ادهم
  .  دقيقه در مقابل آتش مقاومت كند 30خارجي بايد حداقل 

  
  
  

  .  باشد متناسب با حجم انبار  تهويه مجهز به سيستم بايد سموم  انبار  :47ماده

  

 كليد و پريزها و روشنايي از نوع ضد وبايد توكار بار سموم در انسيم كشي برق  : 48ماده
  . جرقه باشد 

  

بسته بندي  ارتفاع سقف وحفاظ مناسب  باشد حباب و ي بايد داراي يالمپ روشنا: 49ماده 
  .  تا نزديكترين روشنايي نبايد كمتر از يك متر باشد هاي سموم 

  

 متر 5/4 متر و ارتفاع آن نبايد از 2د حداقل  بايفاصله رديف هاي بسته بندي  سموم  : 50ماده 
  . بيشتر باشد 
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  .  باشد  مناسب مجهز به وسايل آتش نشانيسموم بايدنبار ا :51ماده

    .حريق در مدت زمان كم الزم مي باشد Y  به وسايل اطفاسهولت دسترسي :تبصره 

  

  . د ن جداگانه انبار شوانواع  سموم بايد به طور : 52ماده 

  

 تا سموم در  استفاده شوداز  شيشه هاي ماتنور گير هاي انبار سموم بايد در: 53ماده 
   . .معرض نور مستقيم خورشيد قرار نگيرد

  

 از نور مصنوعي كافي ثابت و به طوريكه شامل نور مهتابي و زمان كار در انبار ها استفاده : تبصره
   .آفتابي باشد الزم است 

  
  
  
  

وم و همچنين انتقال آنها بايد راههاي مناسب جهت تحويل آسان سم سموم در انبار : 54ماده 
  .  نقليه وجود داشته باشد به وسايل 

  

 بايد به گونه اي باشد تا برچسب ها و عالئم هشدار سموم طبقه بندي مواد در انبار :  55ماده 
  . د ندهنده به وضوح قابل رويت باش

  

 بايد به طور آشكار عالمت گذاري شده و به  انبار سموم درهاي خروج اضطراري : 56ماده 
  . د نسمت بيرون باز شو
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به علت سست شدن كيسه هاي كاغذي محتوي سموم در مقابل رطوبت ، محيط انبار  : 57ماده 
  .بايد عاري از هر گونه رطوبت باشد 

انبار در حد  روشنايي و تهويه گاز ها و بو هاي توليد شده در روشنايي ، كنترل روزانه دما :تبصره 
     .استاندارد الزم  مي باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسايل حفاظت فردي : پنجمفصل 
  

   ماسك –الف 
  

   . شود مناسب استفاده فيلتر از ماسك با سمومهنگام كار با : 58 ماده
  :انواع ماسك 

         filtering half maskنيم فيلتر ماسك – 1
 half mask        نيم ماسك– 2

  full face mask ل    ماسك آام-3
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  كار  لباس –ب 
  

هيچ قسمت آن  و با بدن كارگر استفاده كننده بوده و متناسبلباس كار بايد اندازه:  59ماده 
براي كارگران . آزاد نباشد كمر آن هميشه بسته و حيب آن در صورت الزم بودن كوچك باشد 

  .دفع آفات داشتن جيب ممنوع است 

بپوشند زيرا ) دوبل شلوار(نبايد لباس هاي جيب دار و يا لبه دار  كارگران دفع آفات :تبصره 
   . .اهكان باقي ماندن مواد سمي در چين و لبه لباس ها وجود دارد 

  

   . شيميايي باشد تميز و خشك و عاري از هر گونه مواد بايدلباس كار:  60ماده 
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  .  غير قابل نفوذ باشد  مقاوم ودر مقابل مواد شيميايي و سموملباس كار بايد :  61 دهما

 غير ايمن  دفع آفاتبه عنوان لباس كار  نمد ، چرم ،لباس كار از جنس كتان ، كرباس  :1تبصره 
  .و نامناسب مي باشد 

طرز نگهداري ، وصع ظاهري در انتخاب لباس كار الزم است اطالعاتي از قبيل طرز استفاده ،  :2 تبصره
  .فتو فرهنگي و نيز وضعيت آب و هواي محل آن را نيز بايد در نظر گر

  .  و قابل تعمير و دوختن باشد بوده  برخوردار مناسبي از كيفيت بايدلباس كار  :3تبصره

  

   با موادشيميايي در تماس باشند  نبايدلباس هايي كه زير لباس كار پوشيده شده اند : 62ماده 

  

وده و از ساير لباس ها به براحتي قابل شستشو ب بايد دفع آفاتلباس كار كارگر   :63ماده
    .طور جداگانه شسته شود 

  

  .  بايد  جداگانه در جاي مخصوص نگهداري شود  دفع آفاتكارگر لباس كار :  64ماده
  

   كاله –ج 
  

 سموم غير قابل نفوذ در مقابل  متناسب و  بايد دفع آفاتكارگر    مورد استفادهكاله : 65ماده
  . باشد 

كاله ايمني جهت جلوگيري از نفوذ مواد سمي به سر مي باشد  و بايد طوري انتخاب شود كه  :1تبصره 
   .نظافب و تميز كردن تمامي اجزاي آن به سهولت انجام گيرد

ايمني مي توان از براي جلوگيري از نفوذ مواد سمي به داخل گوش قبل از استفاده از كاله  :2تبصره 
  .گوش بند استفاده كرد
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   دستكش –د 
  

 باشد كه  نبايد بزرگ و سفت باشد طوري دفع آفات مورد استفاده كارگر دستكش : 66ماده
  .حركت نمايند  براحتي انگشتان 

  

 غير قابل نفوذ با  مناسب وهنگام كار و تماس با مواد شيميايي از دستكش هاي : 67ماده
  . ميلي متر استفاده شود  4/0حداقل ضخامت 

  

 استفاده  دست هنگام كار با آفت كش هاي سمي ، از دستكش هاي بلند تا باالي مچ : 68ماده
  . شود 

  
  
  
  

م بايد از دستكش هاي ودر صورت كار با گرانولها و هنگام غوطه وري گياهان در سم: 69ماده
  . بلند تا آرنج استفاده گردد 

  

 از دستكش هاي  بايد دفع آفات ظروف يا تعويض دهانه ب ردهنگام باز كردن  : 70ماده 
  . انعطاف پذير استفاده گردد 

  

بايد روي دستكش قرار گيرد تا از ورود سم به داخل دستكش  كار سر آستين لباس : 71ماده 
  . جلوگيري شود 

  .دستكش ها هر گاه در موقع كار پاره شوند بايد فورا تعويض شوند :1تبصره

  .اشته باشددكش ها نبايد كوچكترين سوراخ يا پارگي دست:2تبصره 
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   محافظ هاي چشم و صورت–ه 
  

   . استفاده شود مناسب محافظ هاي چشم و صورتنگام كار بايد از ه:72ماده 
   :محافظ هاي چشم و صورتانواع 

  در برابر پاشش سموم چشم  عينك محافظ – 1
     )سپر  (  كامل صورت   محافظ– 2

ر برخي موارد از ماسك كامل صورت مي توان به جاي سپر هاي صورت استفاده د :  1 تبصره
  .نمود

  
  
  
  
  

عيف بوده و نيازمند استفاده از عينك هاي طبي مي  كارگراني كه داراي چشم ض:  2 تبصره
  :باشند بايد 

  .عينك هاي حفاظتي كه شيشه نمره اي آن زير شيشه حفاظتي قرار دارد استفاده نمايند) الف 
 عينك هاي حفاظتي  كه روي عينك هاي طبي قرار مي گيرند بدون هيچ تغييري در وضع ) ب 

    .ده قرار گيرند استقرار عينك اصلي مورد استفا

عينك هاي حفاظتي در مقابل سم بايد داراي قابي باشد كه از طرف داخل مجهز به :  3تبصره
سبيده و هيچ گونه منفذي نداشته ي صورت كارگر چ روجنس نرم و قابل انعطاف بوده و كامالً

  .باشد
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  دفع ضايعات سموم  : ششمصل ف
  

  . منوع است وم براي نگهداري يا حمل مواد ديگر ماستفاده از ظروف خالي سم : 73ماده

  .نبايد آفت كش ها را در ظروف ديگري مثل شيشه آب يا نوشابه ريخته و جابه جا نمود: تبصره 
  

 براي تهيه آب حاصل از شستشووالي سم را چندين بار با آب شسته ظروف خ : 74ماده 
 متري  زمين  5/1 سپس آنها را سوراخ كرده و در عمق حداقل محلول سم استفاده شود

  .غيرقابل نفوذ دفن كنيد 
بعد از مصرف سموم ظروف را تا زمان دفن كردن ، در محلي غير قابل دسترس از : تبصره 

  . دهيد افراد غير مسئول قرار
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  . در صورت دفن ضايعات  در منطقه بايد عاليم هشدار دهنده قرار گرفته باشد  : 75ماده
  

ظروفي كه با آب قابل تميز شدن نيستند با يك حالل مناسب شستشو شده و بعد :  76ماده
  . معدوم گردند 

ت هاي  بهترين راه براي معدوم سازي  اين است كه ظروف را جهت بازيافت به شرك:تبصره 
  .بازيافت كننده داد 

  

  . محل دفن بايد به طريقي باشد كه از آلودگي منابع آب جلوگيري به عمل آيد  : 77ماده
  
  
  

در صورت استفاده از روش سوزاندن جهت معدوم سازي ، سوزاندن در محل رو  : 78ماده
  . متر دورتر از محل سكونت صورت گيرد 15باز حداقل 

تور العمل روش معدوم كردن ظروف بايد به دستورالعمل موجود در صورت وجود دس :تبصره 
  .در بر چسب ظروف اقدام گردد
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  برچسب ها و عالئم: تم فصل هف
  

  برچسب ظرف آفت كش بايد شامل موارد زير باشد  : 79ماده
  )رينام شيميايي، نام تجا( نام فراورده – 1
  همراه  ماده موثر و ساير مواد – 2
   موارد مصرف – 3
   روش صحيح مخلوط كردن – 4
   نحوه معدوم كردن ظروف خالي – 5
   تذكرات هشدار دهنده – 6
   دوره كارنس – 7
  

  .  بصورت زير همراه باشد اتبرچسب ممكن است با عالمت و كلم : 80ماده
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       )2( يا سمي)1( خيلي سمي– 1

وادي استفاده مي شود كه اگر استنشاق يا خورده راي مب »خيلي سمي«    اين عالمت با كلمه 
، خطرات قلبي و عروقي ) بحراني(شود و يا در پوست نفوذ كند ممكن است خطرات بسيار جدي 

  . و حتي مرگ ايجاد كند 
  
  

1-Very toxic  
2-Toxic  

  

 نشان دهنده ماده بسيار روي بر چسب وجود داشته باشد »ميس«  چنانچه عالمت باال با كلمه
  . طرناك است خ
  

         )3( زيان آور– 2
 كه در اثر استنشاق يا خوردن يا نفوذ در وجود دارد   در برچسب موادي  زيان آور    عالمت 

   .ايجاد مي كنندخطرات احتمالي مرگ را ) تماس(پوست 

  )4( محرك- 3
   ماده  كه سم به اين معني است .  مي باشد      همان عالمت زيان آور با كلمه محرك

مي  ست يا مخاط باعث التهاب خورنده اي است كه در اثر تماس مستقيم يا تماس دائم با پوغير
   .شود
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3-Harmful 
irritant- 4  

 
 
 
 

 
  
 

    


