تجهیزات آشپزخانه وایمنی کار با آنها
 ظروف داغ ممکن است باعث سوختگی شود،هنگام کار با آنها باید از دستگیره اي مناسب
استفاده شود.
.
 -2میکسر خمیر ودیگر تجهیزات آشپزخانه میتواند به
دلیل داشتن تیغه هاي دوار براي پرسنل ایجاد خطر
کند که برايپیشگیري از این خطرات دستگاه ها باید
حفاظ داشته باشندواستفاده گردند.
 -3از چنگک،دستگیره ودیگر ابزار دستی براي تغذیه و
برداشتن مواد از میکسر ،دستگاه برش وخردکن
استفاده کنند.
-4پس از اتمام کار با تجهیزات برنده وتیز ومخلوط کن
آنها راخاموش کنید.
 -6همیشه از دسته مخصوص چرخ گوشت استفاده
کنید هیچگاه دست خود را داخل چرخ گوشت نکنید.
 -7ظروف را طوري روي اجاق گاز قرار دهید که دسته
آن رو به بیرون قرار بگیرد وروي دیگر شعله هاي اجاق
گاز قرار نگیرد.
 -8کاغذها ،کتاب ،دستمال ،دستگیره ودیگر وسایل
آتشگیر را از شعله هاي اجاق گاز دور نگه دارید.
 -9هنگام پخت وپز لباس مناسب بپوشید وپیش از
شروع آشپزي آستین ها را باال بزنید ،لباس هاي با
آستین بلند وگشاد براي آشپزي مناسب نیست.
 -10شناسایی دستگاهها و نصب عالئم ایمنی و
هشدار دهنده مربوط به آنها
 -11آشنا بودن پرسنل به نحوه صحیح کار با آنها ودقت
کافی در زمان کار کردن با آنها.

استفاده صحیح از چاقو
- 1حمل و نقل و استفاده و نگهداري چاقوها و وسایل برنده،
بصورت ایمن انجام شود .کارد و چنگال تیز نگه داشته شود،
چاقوهای کند می لغزند و ممکن است صدمه ایجاد کنند
هنگام برش همیشه باید چاقو ها از بدن دور باشند.
- ٢نگهدارنده های چاقو باید برای جلوگیری از آسیب کارگر
روی میز کار نصب شود.
- 3چاقو ها و دیگر وسایل برنده نباید در وسط کار در سینگ
ها گذاشته شوند.
- 4چاقوهای تازه خریداری شده باید به محافظ تیغه و بند
انگشت مجهز شوند تا از لغزش تیغه روی دست
محافظت شود.
- ٥از چاقو به عنوان پیچ گوشتی ودربازکن استفاده نکنید.
- 6همیشه ازچاقوهای تمیز وتیز استفاده کنید چون یک
چاقوی تیز ایمن تر از یک چاقوی کند است.
- 7هنگام شست وشو چاقو را طوری در دست بگیرید که
تیغه آن از بدن دور باشد.
آتش سوزی ھای احتمالی در آشپزخانه ناشی می
شود از:
- 1تعمیرات ونگهداری نامناسب
- 2آتش گرفتن چربی های تمیز نشده
- 3کانال های کثیف( امکان آتش گرفتن دودکش(
- 4ذخیره سازی نامناسب اقالم قابل اشتعال
- ٥کابل برق معیوب یا ساییده شده

 .اگر ظرفی روی شعله اجاق آتش گرفت:
- 1باا پیچانادن دساتگیره پایچ مرباوط روی اجااق گااز شاعله
راخاموش کنید.
- 2در را روی ظرف بگذارید.
- 3ظرف روغن داغ یاا روغان درحاال حریا را درآشاپزخانه از
جایی به جای دیگر نبرید.
- 4روی شعله بیکینگ پودر یا نمک بریزید.
- ٥اگر موها ،آساتین هاا یاا لباساتان ساوخت باه جاای آنکاه
حرکت کنید وبدوید ،بایساتید وآن را مرطاوب کارده و در حولاه
بپیچید.
- 6هایچ گااه بار روی روغان درحاال اشاتعال آب نریزیاد چاون
باعث انتشار بیشتر آتش میگردد.
لیز خوردن ،سکندری خوردن (لغزیدن) ،افتادن
- 1زمین خشک و تمیز نگه داری شود ،عالوه بر خطرلغازش،
سطوح مرطوب محیط مناسبی برای رشاد قارچهاا و بااکتری
ها می باشد که خود باعث عفونت میگردد.
- 2راهروها و معابر روشن و خوب نگه داری شود و
هیچگونه مانعی در راهروها که می تواند ایجاد خطر کند
وجود نداشته باشد ،کابال هاای بارق در مسایر رفات و آماد
قرارنداشته باشند.
- 3از چکمه های الستیکی آج دار مخصوص کار در
آشپزخانه استفاده شود.
- 4در زمانیکه نیاز به شستشوی کف آشپزخانه میباشد
بالفاصله کف آشپزخانه را تمیز کنید.
- ٥برای تجهیزات پریزهای دیواری یا سقفی تعبیه شود تا
کابل های برق در مسیر رفت وآمد قرار نگیرد.
- 6در صورت ریختن موادچرب وتکه های کاغذ روی
زمین حتما محل را خشک وتمیز نمایید.
- 7در صورت شکستن ظروف ،خرده های شیشه را فورا
جارو کنید ،سپس با استفاده از یک دستمال نم دار تکه
های ریزتر شیشه راجمع کنید.

گرما درمحیط کار
گرمای موجود درمحیط کار از منابع مختلفی ایجاد می
گردد،که میتوان وسایل وماشین آالت گوناگون را نام
برد. .

ارگونومی در آشپزخانه

راه ھای ورود گرما به بدن:
- 1در حین انجام کار گرما دربدن ایجاد گردد.
- 2جذب ازطری محیط کار
کنترل گرما در محیط کار:
است ،یعنی به

- 1اولین روش در کنترل گرما تطاب
فرد
فرصت دهیم با محیط تطاب پیدا کند) مدت زمان
موردنیازبرای تطاب 7الی  10روز میباشد .البته
سازش با محیط گرم امری نسبی است وچنانچه فرد
حتی به مدت یک هفته از انجا دور شود تا  60درصد
سازش خود را ازدست می دهد وکال غیبت به مدت 2
هفته از کار در چنین محیطی سبب از دست رفتن
سازش می شود(.
- 2افرادی که در محیط های گرم کار می کنند بهتر
است مصرف آب با کمی نمک باشد .دمای آب 10-1٥
درجه سانتی گراد و هر  20دقیقه مصرف شود.
- 3هر چقدر بافت چربی بدن بیشتر باشد ،بیشتر از
دفع حرارت بدن جلوگیری می کند بنابراین افراد
شاغل در این محیط ها باید مراقب تناسب وزن خود
باشند.
- 4استفاده از افرادی که معموال هیجان پذیری
وپرخاشگری کمتری از خود نشان می دهند(افراد
خونسرد)
- ٥تعیین چرخه کار -استراحت.
- 6کاهش نیاز جسمی کار مثل استفاده از وسایل
مکانیکی به جای بلند کردن بار و.....ودر صورت امکان

ارگونومی علم متناسب سازی کار با بدن انسان است .در
این علم تالش بر این است که هنگام انجام کار کمترین
فشار به بدن وارد شود و افراد در راحت ترین حالت ممکن
وبا کمترین عرضه کارها را انجام دهند.
- 1فراهم کردن فضای کاری به نحوی که کارگران بتوانند
کمترین کشش را در عضالت وماهیچه های خود داشته
باشد.
- 2قرار دادن وسایلی که بیشتر استفاده میشوند در
دسترسی آسان.
- 3چینش مناسب وسایل ( اجسام سنگین در قفسه پایین
)
- 4پرهیز از وضعیت های نامناسب بدنی.
- ٥استفاده از وسایل مکانیکی برای بلند کردن وجابه جایی
بار.
- 7کارگران برای انجام وظایف تکراری چرخشی کار کنند.
- 8استفاده از وسایل مکانیکی برای قطع کردن ،برش ،پهن
کردن مخلوط کردن غذا ( مثال غذاسازها ومخلوط کن ها)

تهیه و میظنت :

دارئه آموزش بیمارستان بانک ملی اریان

6931
تیه كننده  :خانم روشناس

،انجام کار درساعات خنک روز.
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