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  )ٍايسكس (    سذين ّيدَكلشير هاًٌذ كٌٌذُ ضذعفًَی هَاد اص يكی يا دسصذ 70 الكل تا تايذ كاس، اًجام اص اص تعذ ٍ قثل َّد داخل هحيط

 .ضَد صدايی آلَدگی

 آى خٌجشُ ٍ ضَد كطيذُ ييي خا كاهل طَس تِ َّد ضيطِ تايذ اسر سٍضي UV الهح كِ صهاًی تٌفص هاٍساء الهح تِ َّد تَدى هجْض صَسذ دس

 ٍ غثاس ٍ گشد زا گشدد زويض ّفسگی صَسذ تِ تايذ UV الهح .گشدد هی خَسر سشطاى ٍ قشًيِ سَخسگی تاعث اضعِ تا زواس صيشا  .ضَد تسسِ

 .گيشد قشاس تشسسی هَسد ّفسگی صَسذ تِ تايذ آى زاتص ضذذ ّوچٌيي  ًگشدد، آى صحيح عولكشد هاًع آى سٍي آلَدگی

 ّا، َّاكص ّا، خٌجشُ دستْا، اص دٍس( ضًَذ دادُ قشاس َّايی ضذيذ جشياًاذ ٍ كاس هحيط ّاي قسور سايش اص جذا ٍ ايضٍلِ هحلی دس تايذ سا َّدّا

 .)كٌٌذُ گشم ٍ ّا كٌٌذُ خٌك

 َّد داخل تِ كاس ضشٍع اص قثل تايذ ًياص هَسد هَاد زوام .گشدد صدائی آلَدگی سطَحطاى تايذ ضًَذ تشدُ َّد داخل تِ اسر الصم كِ ٍسايلی زوام

 حذ اص تيص زجوع اص كِ داضر زَجِ تايذ الثسِ .)  كافی هيضاى تِ سشًگ ٍ دفعی هَاد جْر كَچك سطل يك تاكس، سيفسی هاًٌذ( ضَد تشدُ

 .گشدد هی َّد دسٍى َّاي جشياى دس اخسالل تاعث صيشا .كشد جلَگيشي َّد دسٍى ٍسايل

 ضذى خخص خطش ٍ ضذُ ايجاد َّد َّاي جشياى دس اخسالل ايٌصَسذ دس صيشا كشد؛ اجسٌاب َّد، داخل دس دسر ًاگْاًی ٍ سشيع حشكاذ اص تايذ

 .داسد ٍجَد هعلق سيض رساذ

 ًحَُ الثسِ  .ضَد سشٍيس ثاسكي هاُ 6 ّش هعوَل طَس تِ ٍ اسسفادُ اٍليي اص قثل يا ٍ فيلسش زعَيض هاًٌذ آى زعويش َّد، ضذى جاتجا تاس ّش اص خس

 .گشدد چك كٌٌذ هی كاس آى تا كِ خشسٌلی زَسط سٍصاًِ صَسذ تِ تايذ َّد عولكشد

 .ضَد گٌذصدايی ٍ زويض كشدُ زَصيِ كٌٌذُ زَليذ ضشكر كِ گٌذصدايی هادُ يا سذين ّيدَكلشير يا % 70 الكل تا َّد اص اسسفادُ اص خس ٍ قثل

 هذذ تايذ خس .كشد زعَيض تايذ )اسر ضذُ ًَضسِ َّد اص اسسفادُ ساٌّواي دفسشچِ دس هعوَال كِ( هطخص كاسي ساعر اص خس سا َّد فيلسش

 .گشدد يادداضر هشزة طَس تِ َّد اص اسسفادُ صهاى

 .كٌذ عول صحيح طَس تِ ايٌكِ هگش ضَد اسسفادُ ًثايذ كی تيَلَط َّد

 .ضَد تسسِ ٍ تاص آى هحافظ اي ضيطِ دسب ًثايذ كی تيَلَط َّد اص اسسفادُ ٌّگام

 هوكي ٍ ًذهيك ايجاد اخسالل َّا طثيعی جشياى دس ضذُ زَليذ گشهاي .ضًَذ اسسفادُ كی تيَلَط َّد دس ًثايذ اي ضعلِ ّاي چشاغدس آصهايطگاُ 

 .ضَد اسسفادُ اسسشيل هصشف يكثاس اًسقال ّاي لَج اص اسر تْسش اها هجاص الكسشيكی سَصاًٌذُيكشٍ ه اص اسسفادُ .تشساًذ آسية ّا فيلسش تِ اسر

 .تاضذ سٍير قاتل اي ضيطِ خاًل طشيق اص ٍ گيشد اًجام كاس هيض عقثی يا هياًی تخص دس تايذ كاسّا كليِ

 .تاضذ ضلَغ ًثايسسی سشكاستش، خطر

 ٍ كشدُ قطع سا َّا جشياى حالر ايي چَى ضًَذ، هسذٍد اجسام سايش يا ّا خيدر ياداضر، دفسشچِ قثيل اص اجساهی ٍسيلِ تِ ًثايذ َّا ّاي ضثكِ

 .هيگشدد كاستش دس آلَدگی ٍ هَاد تالقَُ آلَدگی تاعث

 .تاضذ داضسِ جشياى كاتيي دس كاس ازوام اص تعذ ٍ كاس ضشٍع اص قثل دقيقِ 5 هذذ تِ حذاقل تايسسی كیيتيَلَط َّد في

 .ضَد دادُ قشاس كی تيَلَط َّد داخل ًثايسسی ّشگض كاغز ٍ قلن

 .گيشد اًجام آساًی تِ َّا جشياى زا تاضذ خالی ساًسيوسش 35 الی 30 اًذاصُ تِ تايذ َّد تاالي فضاي ٍ اطشاف

 .ضَد خَضاًذُ خالسسيكی خَضص تا تايذ ضَد هی جاتجا يا تَدُ خاهَش َّد كِ صهاًی


