
 پیشگیری از آسیبهای شغلی:

چهت کاهش این آسیب هاا زم  اسات ااااا اا                 

 وثری  اننا انجا   عاینا  ادواری ، تا ین  حیایا           

ا ن به  نظور کاهش صا ا  جسما  و روانا  و              

تجهیز پرسنل به لباس کار  ناسب ، کفش ایامان و              

تجهیزا  حفاظت فردی  ناسب  برای کارکنان انجاا          

 . شود

 

 آسیب های شغلی

تواناا    حوادث شغل  ام  سائل پراهمیت  است که          

 شکال   تعادی را برای پرسنل و کارکنان هر واحا         

شغل  ایجاد نمایا. کنترل  یزان حوادث عا ل  اها           

برای کاهش  خاطرا ؛ تأ ین سال ت کاارکاناان و            

بیماران و تالش در جهت پیشگیری ام واوع حاوادث           

بااشاا.بار       های بالین        خصوص در  حیط    شغل  به 

اساس  یالعا  انجا  شاه اخاتاالز  اساکالاتا  و               

عضالن  در  یان کارکنان سال ت که بیور  ستقی  با         

بیماران در ارتباط    باشنا ، رایج است همانانایان             

براساس یافته های  یالعاه اناجاا  شااه سایا                 

تحصیال  و سابقه کار با شیوع آسیب های جساما             

  ارتباط  عن  دتر وجود دارد.

 مقدمه

کار اسمت اعظم  ام اواا  مناگ  هر فرد را به              

خودش اختصاص    دها ، انسان ام طریق کار               

نیامهای مناگیش را برطرف   یکنا و درعین حال           

ام کار نیز لذ     برد و به خاطر کار کردن                  

 مناگ     کننا.

بنابراین یک  ام  شکال  عماه منان شاغل درگایار          

شان با تعارض  است که یک طرف آن  سئولیات         

های خانواده و طرف دیگر آن وظایف شغل  ارار         

دارد که بررس  ها نشان    دها بحاران هاای            

شغل   نعکس کنناه حج  کاری ، شکال  بایان          

فردی و ناکا   در  حیاط کاار اسات . ایان                  

 شکال  بیورخاص بوسیله منان تجارباه  ا           

شود و با حازت   ثل اضیراب و خش  سرکوب         

شاه و با نشانگان افسردگ  خود را نشان  ا            

 دها.
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 راه کارهای کاهش آسیب اجتماعی در کرونا:.

از تمرکز بیش از حد روی اخبار کرونایی          -1

و دریافت اطالعات لحظه ای دوری کنییید         

زیرا این اطالعات هیچ کمکی به شما نیمیی          

کند و تنها در حد دریافت هشدارها و پییا           

های علمی و معتبر که از رسانه های رسمی و   

 علمی منتشر می شوند کافی است.

در مورد خواب خودمان برنامیه رییزی           -2

داشته باشیم و سعی کنیم از کم خیوابیی ییا             

خواب بیش از حد اجتناب کینیییم و بیرای              

استفاده مطلوب از ساعات بودن در خیانیه          

 .برنامه ریزی کنیم

در مورد تغذیه خود در دوران قرنطیینیه         -3

خانگی برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تیا         

ضمن تامین مواد غذایی مورد نیاز بدن میزان        

کالری مصرفی روزانه خودمان را کاهش دهیم       

 .تا از افزایش وزن و چاقی پیشگیری کنیم

برای افزایش تحرک از بازی های فردی ییا          -4

گروهی در خانه استفاده کنیم تا عالوه بر ایجیاد   

تحرک، نشاط و شادی را در بین افراد خانیواده          

 افزایش دهیم.

 منبع :اسعدی ن ،کتا ب آسیبهای شغلی 

 آسیب های اجتماعی:

آسیب های اجتمااعا  باه دساتاه ای ام                

نابسا ان  ها و ناهنجاری های رفتاری افراد 

یک جا عاه چاه بصاور  فاردی و یاا                 

اطالق    شونا که ریشه در با             جمع 

نظم  ها، کژکارکردی های پایاه هاای        

اجتماع  و پیا اهای نا ایالاوب آناهاا           

دارد.این آسیب ها غالبا باعث رناجاش          

روان ، جسم  و  ادی ااشار خااص و          

آسیب پذیر جا عه    شونا.و همنین   

   توان گفت که : به هر نوع عامال             

فردی یا جمع  گفته    شود که در         

راستای اصول اخالا  و ااواعاا عاا           

عمل جمع  یا غیررسم  جا عه  حل      

و فعالیت کنشگران ارار نم  گایارد       

در نتیجه با  نع اانون  و یاا اابا              

  اخالا  و اجتماع  روبه رو  یگردد.
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