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دستورالعمل ضوابط بھداشتی مشاغل خانگی مجاز

قانون ١ماده ٢قانون ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی مجاز بند ۶این دستورالعمل باستناد ماده 

قانون تعزیرات حکومتی مقررات ٣٩پزشکی و ماده تشکیالت و وظایف وزارت بھداشت درمان و آموزش 

قانون کار جھت تامین حفظ و ارتقاء سالمت عمومی ١۵۶و ١٠۶، ٩۶، ٩٢، ٩١، ٨۵بھداشتی درمانی و مواد 

.جامعه و نیروی کار شاغل در بخش مشاغل خانگی، تدوین شده است

کلیات–فصل اول 

تعاریف و مفاھیم: ١ماده

در این دستورالعمل به جای وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلمه وزارت :وزارت بھداشت.١

.بھداشت استفاده شده است

صدا، ارتعاش، نور، گرما و رطوبت، سرما، فشار، ( شامل عوامل فیزیکی :عوامل زیان آور محیط کار.٢

و سایر سموم ومواد گاز و بخار، دود، دمه، گرد وغبار وحشره کش ھا ( عوامل شیمایی ..) پرتو و

می باشد که در محیط ...) قارچ، انگل، باکتری، ریکتزیا، ویروس و ( عوامل بیولوژیکی)شیمایی مضر 

.کار تولید و شاغلین در معرض آن قرار می گیرند

ساکنین واحدھای آپارتمانھمسایگان و سلب آسایش و آرامش عبارتند از ھرگونهمزاحمت:مزاحمت.٣

و منازل مسکونی

علم اصالح و بھینه سازی محیط، مشاغل و تجھیزات است به گونه ای که متناسب با :گونومیار.۴

.محدودیت ھا و قابلیت ھای انسان باشد

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مسئولیت اداره کارگاه و پرداخت حقوق و مزایای افراد :کارفرما.۵

.بکار گماشته شده را برعھده دارد

کارگاھی است که استقرار آن در منزل مسکونی شخص در یک اتاق مستقل منظور : کارگاه خانگی .۶

.بعنوان محل انجام فعالیت اختصاص یافته باشتد و توسط سرپرست یا یکی از افراد خانوار اداره شود

.در این دستورالعمل منظور از کارگاه، کارگاه خانگی می باشد: تبصره 

اشت به کاردان یا کارشناسی گفته می شود که دوره مامور نظارت و بازرس بھد:بازرس بھداشتی.٧

مخصوص بھداشت محیط و حرفه ای را گذرانده و از طرف وزارت بھداشت و یا دانشگاھھای علوم 

پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور برای امور بازرسی و نظارتی در زمینه مسائل بھداشت 

.حرفه ای و محیطی محل به کار گمارده شده است

.در مناطق روستایی بھورزان مجاز به بازرسی از کارگاھای خانگی می باشند: رهتبص



فصل دوم

الزامات و مقررات کارگاھھای خانگی

کارگاھھای خانگی باید قبل از فعالیت وفق مقررات جاری کشور مجوز ھای الزم را از سازمانھای ذیربط - ٢ماده

.اخذ  نمایند

مراجع صادر کننده مجوز فعالیت در کارگاه خانگی مکلفند قبل از صدور مجوز نظریه بھداشتی از مراکز - ٣ماده

.بھداشت شھرستان اخذ نمایند

.تامین امکانات و شرایط بھداشتی مندرج در این آیین نامه بعھده کارفرما می باشد- ۴ماده 

برای ھمسایگان و منازل مسکونی مجاور ایجاد کارگاھھای خانگی نبایستی به ھیج وجه مزاحمتی- ۵ماده 

.کند

فعالیت كارگاه خانگي نبايد منجر به مواجھه اھالي خارج از كارگاه و ھمسايگان مجاور با عوامل زيان آور : تبصره

.تولید شده در كارگاه خانگي بیش از استانداردھاي زيست محیطي باشد

خته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور به خارج كارگاه جلوگیري ديوارھا و سقف كارگاه خانگي طوري سا- ۶ماده 

.شود

. كف كارگاه بايد ھمواره بدون حفره و شكاف و قابل نظافت و شستشو باشد- ٧ماده 

.ديوارھا بايد صاف، بدون ترك خوردگي، تمیز و به رنگ روشن باشد- ٨ماده 

در كارگاھھاي خانگي كه با مواد شیمیايي سر و كار دارند يا طبیعت كار طوري است كه باعث آلودگی - ٩ماده 

و روغنی شدن کف و دیوارھا میشود این بخش ھا باید قابل شستشو باشد و كف آن داراي شیب مناسب 

.بطرف كف شوي باشد

.ابق مقررات وزارت بھداشت باشدکارگاه باید دارای روشنایی مصنوعی و طبیعی مناسب و مط- ١٠ماده 

شیشه، درب و پنجره كارگاه بايد بدون شكستگي و تمیز باشد و کلیه درب و پنجره ھا ی باز شونده به - ١١ماده 

سمت فضای آزاد مجھز به توري باشد

ت در كارگاه عوامل زيان آور محیط كار بايد حداکثر به میزان حدود تماس شغلي مصوب وزارت بھداش- ١٢ماده

.باشد

كارفرمايان مكلف ھستند كلیه استانداردھا، اصول و مقررات ارگونومي را در ارتباط با ايستگاه كار، -١٣ماده

.ابزار كار ، وضعیت بدن حین انجام كار وحمل صحیح بار در كارگاه خانگي رعايت نمايد

مناسب جھت انبار مواد اولیه و كلیه كارگاھھاي خانگي به تناسب كار و تولید خود بايد داراي محل- ١۴ماده 

.محصول نھايي باشد

انبار با شرایطی که منطبق بر ضوابط وزارت ) اولیه ، محصول نھایی(جھت نگھداری مواد غذایی : تبصره

.بھداشت باشد توسط کارفرما پیش بینی شود



تی فضوالت کارگاھی کارگاھھای خانگی که به پرورش جانوران و موجودات زنده اشتغال دارند بایس–١۵ماده 

.را متناسب با ضوابط بھداشتی مندرج در آیین نامه اجرایی پسماند کشاورزی دفع نمایند

كارفرمايان كارگاھھاي خانگي موظفند وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار را براي كلیه افرادي -١۶ماده 

.كه در كارگاه اشتغال دارند تأمین نمايند

كارفرمايان كارگاھھاي خانگي موظفند امكانات الزم جھت آموزش نحوه بكارگیري صحیح وسايل -١٧ماده 

.حفاظت فردي را براي شاغلین تأمین و بر كاربرد صحیح آن در طول كار نظارت نمايند 

كلیه كارفرمايان كارگاھھاي خانگي موظفند نسبت به آموزش افراد تحت پوشش خود در زمینه - ١٨ماده 

.بھداشتی اقدام نمايندمسائل

كلیه كارگاھھاي خانگي بايستي حداقل يك دستشويي، توالت و دوش با رعايت شرايط و ضوابط - ١٩ماده 

.بھداشتی داشته باشند

آب آشامیدني ومصارف بھداشتي بايد منطبق بر استانداردھاي بھداشتي و مورد تايید وزرات - ٢٠ماده 

.بھداشت باشد

ايي كه از آب چاه استفاده مي نمايند ساخت، بھره برداري و لوله كشي آب بايد منطبق بر در كارگاھھ-٢١ماده 

.ضوابط بھداشتي باشد

كارگاھھاي خانگي بايستي مجھز به سطل زباله درب دار، قابل شستشو و زنگ نزن باشد - ٢٢ماده 

ت كلیه استانداردھا و مقررات جمع آوري و دفع فاضالب بايد به گونه اي انجام گیرد كه ضمن رعاي- ٢٣ماده 

.محیط زيستي، سالمت شاغلین در اين گونه تأسیسات نیز تأمین گردد

كارفرمايان كارگاھھاي خانگي موظفند مطابق با دستورالعمل ھاي وزارت بھداشت، درمان و آموزش - ٢۴ماده 

شش خود را فراھم پزشكي حداقل سالي يكبار امكانات الزم جھت انجام معاينات شغلي شاغلین تحت پو

.نمايند

كارفرما مكلف است جعبه كمكھاي اولیه با حداقل وسايل مورد نیاز و متناسب نوع فعالیت كه در - ٢۵ماده 

.كارگاه انجام مي شود در كارگاه تھیه نمايد

یدي كارفرما مكلف است وسايل اطفاء حريق متناسب با نوع فعالیت كارگاه و فرآيندھا و محصوالت تول- ٢۶ماده 

.تأمین نموده و نحوه استفاده از آن را به كارگران آموزش دھد

كارفرما مكلف است تھویه متناسب با نوع فعالیت كارگاه و فرآيندھا و محصوالت تولیدي پیش بینی - ٢٧ماده 

.نماید

ر وظیفه بازرسي بھداشتی از كارگاھھاي خانگي بر عھده بازرسین بھداشتی وزارت بھداشت که د-٢٨ماده 

.این آیین نامه تعریف شده مي باشد

رعایت کلیه دستورالعمل ھا و بخش نامه ھای ابالغ شده از وزارت بھداشت در زمینه مشاغل خانگی -٢٩ماده 

.توسط کارفرمایان الزامی می باشد

مسئولیت نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آیین نامه بر عھده معاونت بھداشتی دانشگاه ھای -٣٠ماده 

.لوم پزشکی محل می باشدع



قانون ساماندھی و حمایت از مشاغل ۶تبصره و باستناد ماده ۴ماده و ٣٠فصل و ٢اين آئین نامه مشتمل بر 

قانون ٣٩قانون تشکیالت و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ١ماده ٢خانگی مجاز و بند 

.......... قانون کار تدوين و در تاريخ ١۵۶، ١٠۶، ٩۶، ٨۵،٩٢و مواد تعزیرات حکومتی مقررات بھداشتی درمانی 

به تصويب نھايي وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي رسیده و مطابق با مواد مذكوراجراي آن در كلیه 

.كارگاھھاي خانگي و براي كلیه كارفرمايان، كارگران و كارآموزان اين نوع كارگاھھا الزامي است

مستندات قانونی: ضمیمه

وظایف وزارت : قانون تشکیالت و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی١ماده ٢بند .١

تامین بھداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق : بھداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از

اشت خانواده و اجرای برنامه ھای بھداشتی خصوصا در زمینه بھداشت محیط، مبارزه با بیماریھا، بھد

مدارس، آموزش بھداشت عمومی، بھداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتھای بھداشتی 

.اولیه، بویژه بھداشت مادر و کودکان با ھمکاری و ھماھنگی دستگاھھای ذیربط

متصديان و مسئولین كارخانجات و : قانون تعزیرات حکومتی مقررات بھداشتی درمانی٣٩ماده .٢

ھھا و مراكز تھیه وتوزيع مواد خوردني ، آشامیدني، آرايشي ، بھداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز كارگا

بھداشتي درماني ، مراكز آموزشي و پرورشي ، محلھاي نگھداري و پرورش دام و طیور و كشتارگاھھا 

.رعايت ضوابط و مقررات بھداشت محیطي در محل فعالیت خود میباشند ملزم به

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل ھایی که از : ون کارقان٨۵ماده .٣

و وزارت بھداشت، درمان و آموزش ) جھت تامین حفاظت فنی ( طریق شورای عالی حفاظت فنی 

تدوین ) جھت جلوگیری از بیماریھای حرفه ای و تامین بھداشت کار و کارگر و محیط کار( پزشکی 

.لیه کارگاھھا، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی استمیشود برای ک

این قانون مکلفند بر اساس ٨۵کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدھای موضوع ماده : قانون کار٩١ماده .۴

مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سالمت بھداشت کارگران در محیط کار 

ھییه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان وسایل و امکانات الزم را ت

افرا مذکور نیز ملرزم به . بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بھداشتی نظارت نمایند

استفاده و نگھداری از وسایل حفاظتی و بھداشتی فردی و اجرای دستورالعمل ھای مربوطه کارگاه 

.می باشند

این قانون که شاغلین در آنھا به اقتضای نوع کار در ٨۵کلیه واحدھای موضوع ماده : قانون کار٩٢ماده .۵

معرض بروز بیماریھای ناشی از کار قرار دارند، باید برای ھمه افرا مذکور پرونده پزشکی تشکیل دھند 

شھای الزم را به عمل آورند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بھداشتی درمانی از آنھا معاینه و آزمای

.و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت : قانون کار ٩۶ماده .۶

:کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود



مقررات حمایتی مربوط به کارھای سخت و نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه ) الف

.زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای مربوط به حفاظت ) ب

فنی

کارفرمایان و کلیه افرادی ه در معرض آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راھنمایی کارگران، ) ج

.صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تھییه پیشنھاد الزم ) د

پیشرفت ھای جھت اصالح میزان ھا و دستورالعمل ھای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالتو 

تکنولوژی

رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاھھای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه ) ه

موارد به منظور پیشگیری حوادث

دستورالعمل ھا و آیئن نامه ھای اجرائی مربوط به این فصل به پیشنھاد مشترک : قانون کار١٠۶ماده .٧

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ھیات وزیران خواھد وزارت کار و امور اجتماعی و 

.رسید

دستورالعمل ھای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بھداشت محیط کار مانند : قانون کار١۵۶ماده .٨

غذاخوری، حمام ، دستشویی برابر آیین نامه ای خواھد بود که توسط وزارت بھداشت ، درمان و 

و به مرحله اجرا در خواھد آمدآموزش پزشکی تصویب


