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ایمني و بهداشـت محیـط کار، یکي از مهمترین موضوعاتي اسـت که کارفرمایان 
عزیـز بایـد نسـبت بـه آن توجه ویژه داشـته باشـند. اعمـال تمهیـدات خاص در 
محیـط کار جهـت پیشـگیري از حوادث ناشـي از کار، نه تنها باعـث جلوگیري از 
بـه خطر افتادن سـالمت جسـمي نیروي کار مي شـود؛ بلکه موجـب صرفه جویي 

در هزینه ها و افزایش بهره وري خواهد شد. 
درایـنبروشـوربـهبيـانموضـوعمقـرراتوتوصيه هـايمربوطبـهحوادث

ناشيازکار)ویژهکارفرمایان(پرداختهشدهاست؛

براساسماده91قانونکار؛
کارفرمایــان و مســئوالن کلیــه واحدهــای موضــوع مــاده »85« ایــن قانــون 
مکلفنــد براســاس مصوبــات شــورایعالی حفاظــت فنــی، بــرای تأمیــن 
حفاظــت، ســالمت و بهداشــت کارگــران بیمه شــده در محیــط کار، وســایل 
ــرد  ــی کارب ــرار داده و چگونگ ــان ق ــار آن ــه و در اختی ــات الزم را تهی و امکان
ــررات  ــت مق ــوص رعای ــد و در خص ــان بیاموزن ــه آن ــر را ب ــایل فوق الذک وس
حفاظتــی و بهداشــتی نظــارت نماینــد. افــراد مذکــور نیــز ملــزم بــه اســتفاده 
و نگهــداری از وســایل حفاظتی و بهداشــت فــردی و اجرای دســتورالعمل های 

مربوطه کارگاه می باشند.

حوادث ناشي از کار چيست؟
مطابــق مــاده 60 قانــون تأمین اجتماعــي، حوادثــي اســت کــه درحیــن انجــام 

وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق مي افتد. 
ــه بیمه شــده در  ــي اســت ک ــام اوقات ــه، تم ــن انجــام وظیف مقصــود از حی  
ــه  ــا ســاختمان ها و محوطــه آن مشــغول ب ــا مؤسســات وابســته ی کارگاه ی

کار باشد؛ 
در اوقاتـي کـه به صـورت مأمـور بـه دسـتور کارفرمـا در خـارج از محوطـه   

کارگاه انجام وظیفه مي کند؛ 
در اوقات عادي رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه؛  

ــات  ــت معالج ــتان باب ــا بیمارس ــگاه ی ــه درمان ــه ب ــات مراجع در اوق  
درماني و توانبخشي؛

در حین اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان؛  
 

کارفرمایـاندرزمـانوقـوعحـوادثناشـيازکار
چهبایدکنند؟

به استناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعي؛
ــري از  ــراي جلوگی ــه را ب ــات اولی اقدام  

ــه عمــل  تشــدید عــوارض حادثــه ب

آورنــد. )هزینــه احتمالــي ایــن اقدامــات را ســازمان تأمین اجتماعــي برابــر 
مقررات مي پردازد( 

گـزارش حادثـه را ظرف مـدت  3 روز اداري به صورت کتبي به اطالع شـعبه   
تأمین اجتماعي ذیربط برسانند.

اگردرحادثهناشيازکار،کارفرمامقصرباشد،چهمي شود؟
بـه اسـتناد مـاده 66 قانـون تأمین اجتماعـی، در صورتي کـه ثابـت شـود وقـوع 
حادثـه بـه دلیـل عـدم رعایت مقـررات حفاظـت فني یا عـدم رعایـت احتیاط از 
طـرف کارفرمـا )یا نماینـدگان کارفرمـا( بوده، سـازمان تأمین اجتماعـي تعهدات 
خـود را در قبـال بیمه شـده انجـام مي دهد، امـا هزینه هـاي مربـوط را از کارفرما 

مطالبه و وصول می نماید. 

حمايت هاي سازمان تأمين اجتماعي در قبال حوادث ناشي از کار
ــا  ــده ی ــرد حادثه دی ــر آن، ف ــي از کار و تأثی ــه ناش ــوع حادث ــورت وق در ص
ــي، معالجــه  ــي شــامل )خدمــات درمان ــواده وي از تمامــي تعهــدات قانون خان
شــخص بیمه شــده، تحویــل پروتــز و اروتــز، غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاري، 
ــي، کلــي و فــوت( حســب مــورد  نقــص عضــو، مســتمري ازکارافتادگــي جزئ

بهره مند مي شوند. 

ــماني  ــتعداد جس ــت و اس ــد قابلی ــا بای ــاغل در کارگاه ه ــراد ش ــاده90- اف م
ــان  ــور کارفرمای ــن منظ ــند. بدی ــته باش ــوع را داش ــاي مرج ــا کاره متناســب ب
مکلفنــد قبــل از بــه کار گمــاردن آنهــا ترتیــب معاینــه پزشــکي آنهــا را بدهنــد. 
در صورتي کــه پــس از اســتخدام مشــمولین قانــون معلــوم شــود کــه نامبــردگان 
ــا در  در حیــن اســتخدام، قابلیــت و اســتعداد کار مرجــوع را نداشــته و کارفرم
معاینــه پزشــکي آنهــا تعلــل کــرده اســت و بالنتیجــه بیمه شــده دچــار حادثــه 
ــاره  ــون را درب ــد، ســازمان مقــررات ایــن قان ــا بیمــاري اش شــدت یاب شــده و ی
بیمه شــده اجــرا و هزینه هــاي مربــوط را از کارفرمــا طبــق مــاده50 ایــن قانــون 

مطالبه و وصول خواهد نمود.
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