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تأثیرات الحرارة على صحة العاملین
ان تأثیر الحأ اة علأ األفأ ا تتأ اح بأر
الأ

حثلأ اانھرأثة أح حصأل اةتبأث

ةجأ الحأ اة المالئمأ حعأم التأثی حصألا

فسأرلللج

حأ اة ) حرأ

(انھأث

یالحأ

خطأ

از یث ااضط ابثت الفسرلللجر عنم مستلى الج عثت الح اةی الم تفع .
فأ

ان الزیأث

الحأ اة

التحمرأ

معأأمات ااخطأأثة ححقأأل
مھأثة

تتطلأ

الكثرأ

فعنأم المعأم الثثبأ

یتسأب
مأ

فأ

اضأط ابثت نفسأر فسأرلللجر مأ از یأث

الحأألا
ااةتفأث

حتقأ
فأ

القأأمة علأ

ةجأ الحأ اة یالحأ

علأ القأمة فأ العمأ مأ اضأط ابثت فسأرلللجر حإجھأث القلأ
مأ

تجأأثحز التحمر أ

عل أ

ا اء العملرأأثت التأ
فقأمان ملحأل

حإجھأث الأمحة المملیأ
الجس أ .حتنتھ أ

مركثنركر أ تأألازن المل أ حالمأأثء ف أ

ھأ

ااضط ابثت بثإلصثب بإنھث ح اة شمیم أح صعق ح اةی حةبمث تنتھ بثللفث .
حمأ

الجأمی بثلأ ر ان التعأ

مبثشأ لإلنتأث
فأ

تأأمف

حالسأب

الأأم بكث أ

للحأ اة یزیأم مأ

یعأل الأ
الأ

حقأ مشأثر

اضأط ابثت قأثت القلأ

رثف أ منأأث

لألفأ ا حفقأمان غرأ

حاز یأث عأم ھث حرأ

یتسأب

تأأنعك

علأ

الجس أ حمنھأأث ال أ أ

حبثلتأأثل

اانفعأثات النفسأر حالعصأبر .رمأث أن الحأ اة العثلرأ تعمأ علأ تجلأم البأ حتر فأ العأر
حرأ ل

بأ حتر الأم عنأم التعأ

مأثال ألشأع الشأم

لفتأ

لیلأ فأ

فصأ الصأر

الحأثة حھأ ا مأث یحصأ للعمأث فأ ملاقأ العمأ المكشألف مأ حأثات اغمأثء أح مأث تسأم
بض ب الشم

م تثیر الح اة .

حعلرھ فثن اةتماء القبع اللاقر تعم لحمثی ال أ

التلوث الضوئي
اإلضاءة في بیئة المصانع
اإلضأثء ھأ أحأم األسأبث
تأ تب

التأ تعمأ علأ إجھأث عأر العثمأ إذا رثنأ غرأ منثسأب فھأ

بشأك مبثشأ حأحرثنأث غرأ مبثشأ فأ

حأمح

فثإلضأثء الالزمأ لكأ عملرأ إنتثجرأ أح صأنثعر تختلأ
قأ العمأ حفتأ

الحألا

بعأ
عأث

فأ

ملاقأ العمأ .

عأ غر ھأث حتعتمأم علأ

التأمقر فرھأث حلألن الم ئرأثت لأ ا فأال بأم مأ أن تكألن اضٌأثء قلیأ فأ

حثلأ العمأ الأمقر أح فأ حثلأ حجأل أمأثر مختلفأ ینتقأ العثمأ ببصأ

علرھأث بسأ ع
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مثأ مثرنأ النسأر أح مجملعأ مؤشأ ات فأ للحأ سأرط
األعمأث یلأز لھأث إضأثء تسأثح

حاحأم حغر ھأث حأن مثأ ھأ

)  ( 100قأم /شأمع أح العمأ علأ

فركفأ لھأث إضأثء تتأ اح بأر )  )50-20قأم /شأمع

آلأ ربرأ

حیكفأ إلضأثء

حاحأم

قأثت المصأن (

)5قأم  /شأمع .حتلجأم جأماح تحأم نسأب اإلضأثء الالزمأ لكأ نأل مأ العمأ حرمأث
لقل ااضثء حب ل یمك تلفر اإلضثء المنثسب لك عثم .

تلجم مقثیر
ان نقأ
تصأث

ااضأأثء الشأمیم رمأأث فأ
تجعأ

العرنب ب بأ مسأأتم

المنأأثج یسأب

م ضأأث یسأم

بأأمحاة العأر
انخفأأث

الم ئرأأثت تھتأز امثمھأأث .حلأألح

حفرھأث

ااصأأثبثت

بعمث المنثج بعم أن أ خ النلة الكھ بثئ ف المنثج .

تختلف مصادر الضوء في نوعیتها وشدتها اال ان اكثرها خطورة هو التعرض ل:
-1اضاااءة االشااعة تحا
مأ

تثیر اتھأأث ھ أ

الحمااراء :حتسأأتعم فأ صأأنثعثت الزجأأث حأفضأ

اسأأتعمث

نظأأثةات مصأأنلع مأ

ر أ حر

زجأأث

حسأأرل حقثیأ

حھأ ا النأأل

مأ

الزجأث یمنأ حصأل  96 %مأ ھأ ااشأعثعثت الح اةیأ حیسأم بمأ حة  40 %مأ
الضلء.
التعأ

 -2االشااعة فااوب الجية:ا یة :حیحأأم

لھأأث أینأأثء عملرأأثت اللحأأث أح فأ

أمبألات الحقأ مأ حجأ ات معقمأ بثألشأع البنفسأجر حفأ
الجأمی بثلأ ر أنأھ فأ

اآلحنأ ااخرأ

ج عأثت معرنأ حمنثسأب لمعثلجأ بعأ
فأل
فقأ

صأأنثع

عملرأثت اخأ ى رثرأ

بأمأت تسأتخم ااغأ ا
األنألا مأ اامأ ا

حمأ

العالجرأ الطبرأ حضأم
الجلمیأ  .إن تجنأ

األشأع

البنفسأجر الصأث ة خأال عملرأثت اللحأث ا تكفأ بإعطأثء نظأثةات لعمأث اللحأث
بأ

عأز

العملرأ بحأأثجز عأ

نظأثةات حاقرأ .حمأ
انتقأث امأ ا

الضأ حة

بأأثق

العمأأث الأ ی

قأأم یتع ضأألن لھأأث ھأ بأأمحن

أن یلتأز رأ عثمأ بثاحتفأث

بنظأثة مسأتقل لتجنأ

العأر السأثةی ااخأ ى .مأ المعلأل أن اإلضأثء الطبرعرأ ھأ أفضأ مأ

ااضأأثء ااصأأطنثعر فثإلضأأثء الجرأأم مھم أ لل ؤی أ حبأأثألخ
حأھمرتھأث تكمأ فأ انھأث تقلأ نسأب الحألا

فأ

معثم أ

بثإلضأثف الأ انھأث تسأثعم علأ

النسأأر
عأم اجھأث
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العأر

.حمأ
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الضأ حة أیضأأث أن تكأألن عملرأ صأأرثن اانأأثة فأ

المصن ححت الط

الف عر حال ئرسر بشك مستم .

رثفأ اابنرأ

اخأ

