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  مشاغل خانگی مجاز بهداشتی وابطض لمعلاروتسد

قانون  1ماده  2بند  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مجاز 6ماده باستناد  لمعلاروتسداین 
قانون تعزیرات حکومتی  39 ماده تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و

قانون کار جهت تامین حفظ و ارتقاء  156و  106 ، 96 ، 92 ، 91 ، 85مواد مقررات بهداشتی درمانی و 
  .تدوین شده است ،عمومی جامعه و نیروي کار شاغل در بخش مشاغل خانگیسالمت 

  کلیات –صل اول ف

  تعاریف و مفاهیم: 1ماده

به جاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلمه وزارت  لمعلاروتسددر این : وزارت بهداشت .1
  .بهداشت استفاده شده است

 سرما، فشار، رطوبت،و  صدا، ارتعاش، نور، گرما( شامل عوامل فیزیکی : عوامل زیان آور محیط کار .2
غبار وحشره کش ها و سایر سموم ومواد و ، دمه، گرددود گاز و بخار،( شیمایی عوامل ..) پرتو و

کار  محیط می باشد که در...) ریکتزیا، ویروس و  ،، باکتريقارچ، انگل( عوامل بیولوژیکی)ضر شیمایی م
 .تولید و شاغلین در معرض آن قرار می گیرند

 ساکنین واحدهاي آپارتمانهمسایگان و  سلب آسایش و آرامش عبارتند از هرگونه مزاحمت: مزاحمت .3
  و منازل مسکونی

متناسب با که لم اصالح و بهینه سازي محیط، مشاغل و تجهیزات است به گونه اي ع: ارگونومی .4
  .محدودیت ها و قابلیت هاي انسان باشد

افراد  شخصی است حقیقی یا حقوقی که مسئولیت اداره کارگاه و پرداخت حقوق و مزایاي: کارفرما .5
 .بکار گماشته شده را برعهده دارد

در منزل مسکونی شخص در یک اتاق مستقل استقرار آن منظور کارگاهی است که : کارگاه خانگی  .6
  .بعنوان محل انجام فعالیت اختصاص یافته باشتد و توسط سرپرست یا یکی از افراد خانوار اداره شود

  .ارگاه خانگی می باشددر این آیین نامه منظور از کارگاه، ک: تبصره 
ه ورمامور نظارت و بازرس بهداشت به کاردان یا کارشناسی گفته می شود که د :بازرس بهداشتی .7

حرفه اي را گذرانده و از طرف وزارت بهداشت و یا دانشگاههاي علوم  ومخصوص بهداشت محیط 
مسائل بهداشت پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور براي امور بازرسی و نظارتی در زمینه 

  .به کار گمارده شده استحسب مورد حرفه اي و محیطی محل 
 .در مناطق روستایی بهورزان مجاز به بازرسی از کارگاهاي خانگی می باشند: تبصره
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  الزامات و مقررات کارگاههاي خانگی: فصل دوم 
وفق مقررات جاري کشور مجوز هاي الزم را از سازمانهاي ذیربط قبل از فعالیت کارگاههاي خانگی باید  - 2ماده
  .نمایند اخذ 
مراجع صادر کننده مجوز فعالیت در کارگاه خانگی مکلفند قبل از صدور مجوز نظریه بهداشتی از مراکز  - 3ماده

  .بهداشت شهرستان اخذ نمایند
  .ه بعهده کارفرما می باشدبهداشتی مندرج در این آیین نام و شرایط تامین امکانات  -4ماده 
  .کندایجاد مجاور منازل مسکونی همسایگان و هیج وجه مزاحمتی براي ه کارگاههاي خانگی نبایستی ب  -5 ماده

فعالیت کارگاه خانگی نباید منجر به مواجهه اهالی خارج از کارگاه و همسایگان مجاور با عوامل زیان : تبصره
  .از استانداردهاي زیست محیطی باشد آور تولید شده در کارگاه خانگی بیش

دیوارها و سقف کارگاه خانگی طوري ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور به خارج کارگاه  - 6ماده 
  .جلوگیري شود

  . باشدو قابل نظافت و شستشو  کف کارگاه باید همواره بدون حفره و شکاف  -7ماده 

  .و به رنگ روشن باشدتمیز  دیوارها باید صاف، بدون ترك خوردگی، -8ماده 

در کارگاههاي خانگی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند یا طبیعت کار طوري است که باعث آلودگی  - 9ماده 
و روغنی شدن کف و دیوارها میشود این بخش ها باید قابل شستشو باشد و کف آن داراي شیب مناسب بطرف 

  .کف شوي باشد

  .روشنایی مصنوعی و طبیعی مناسب و مطابق مقررات وزارت بهداشت باشدکارگاه باید داراي  - 10ماده 

و کلیه درب و پنجره ها ي باز شونده  شیشه، درب و پنجره کارگاه باید بدون شکستگی و تمیز باشد - 11ماده 
  به سمت فضاي آزاد مجهز به توري باشد

میزان حدود تماس شغلی مصوب وزارت به حداکثر در کارگاه عوامل زیان آور محیط کار باید  - 12ماده
  .بهداشت باشد

اصول و مقررات ارگونومی را در ارتباط با ایستگاه کار،  ،کارفرمایان مکلف هستند کلیه استانداردها - 13ماده
  .ابزار کار ، وضعیت بدن حین انجام کار وحمل صحیح بار در کارگاه خانگی رعایت نماید

تناسب کار و تولید خود باید داراي محل مناسب جهت انبار مواد اولیه و  کلیه کارگاههاي خانگی به -14ماده 
  .محصول نهایی باشد
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انبار با شرایطی که منطبق بر ضوابط وزارت ) اولیه ، محصول نهایی(جهت نگهداري مواد غذایی : تبصره
  .بهداشت باشد توسط کارفرما پیش بینی شود

کارگاههاي خانگی که به پرورش جانوران و موجودات زنده اشتغال دارند بایستی فضوالت کارگاهی  –15ماده 
  .دفع نمایند آیین نامه اجرایی پسماند کشاورزي مندرج درناسب با ضوابط بهداشتی را مت

ه افرادي کارفرمایان کارگاههاي خانگی موظفند وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار را براي کلی - 16ماده 
  .که در کارگاه اشتغال دارند تأمین نمایند

نحوه بکارگیري صحیح وسایل آموزش هاي خانگی موظفند امکانات الزم جهت هکارفرمایان کارگا - 17ماده 
  .کاربرد صحیح آن در طول کار نظارت نمایند  بر وحفاظت فردي را براي شاغلین تأمین 

مسائل کلیه کارفرمایان کارگاههاي خانگی موظفند نسبت به آموزش افراد تحت پوشش خود در زمینه  - 18ماده 
  .اقدام نمایند بهداشتی

با رعایت شرایط و ضوابط  و دوشتوالت  ،کلیه کارگاههاي خانگی بایستی حداقل یک دستشویی - 19ماده 
  .ی داشته باشندبهداشت

 وزرات بهداشتیید اباید منطبق بر استانداردهاي بهداشتی و مورد ت مصارف بهداشتیآب آشامیدنی و - 20ماده 
  .باشد

در کارگاههایی که از آب چاه استفاده می نمایند ساخت، بهره برداري و لوله کشی آب باید منطبق بر  - 21ماده 
  .ضوابط بهداشتی باشد

  زنگ نزن باشد  و شستشوزباله درب دار، قابل ل کارگاههاي خانگی بایستی مجهز به سط - 22ماده 

جمع آوري و دفع فاضالب باید به گونه اي انجام گیرد که ضمن رعایت کلیه استانداردها و مقررات  - 23ماده 
  .محیط زیستی، سالمت شاغلین در این گونه تأسیسات نیز تأمین گردد

اشت، درمان و آموزش کارفرمایان کارگاههاي خانگی موظفند مطابق با دستورالعمل هاي وزارت بهد -24ماده 
  .پزشکی حداقل سالی یکبار امکانات الزم جهت انجام معاینات شغلی شاغلین تحت پوشش خود را فراهم نمایند

کارفرما مکلف است جعبه کمکهاي اولیه با حداقل وسایل مورد نیاز و متناسب نوع فعالیت که در  - 25ماده 
  .کارگاه انجام می شود در کارگاه تهیه نماید

کارفرما مکلف است وسایل اطفاء حریق متناسب با نوع فعالیت کارگاه و فرآیندها و محصوالت  - 26ماده 
  .تولیدي تأمین نموده و نحوه استفاده از آن را به کارگران آموزش دهد
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کارفرما مکلف است تهویه متناسب با نوع فعالیت کارگاه و فرآیندها و محصوالت تولیدي پیش بینی  - 27ماده 
  .ایدنم

که در این  بازرسین بهداشتی وزارت بهداشتاز کارگاههاي خانگی بر عهده  بهداشتی بازرسی وظیفه - 28ماده 
  .می باشدآیین نامه تعریف شده 

رعایت کلیه دستورالعمل ها و بخش نامه هاي ابالغ شده از وزارت بهداشت در زمینه مشاغل خانگی  -29 ماده
  .می باشد کارفرمایان الزامیتوسط 

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم این آیین نامه بر عهده  مقررات مسئولیت نظارت بر حسن اجراي -30ماده 
  .می باشد محلپزشکی 

قانون ساماندهی و حمایت از  6ماده تبصره و باستناد  4ماده و  30فصل و  2مشتمل بر  لمعلاروتسداین 
تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده قانون  1ماده  2بند و  مشاغل خانگی مجاز

قانون کار تدوین و در  156، 106، 96، 92، 85قانون تعزیرات حکومتی مقررات بهداشتی درمانی و مواد  39
به تصویب نهایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و مطابق با مواد مذکوراجراي آن .......... تاریخ 

 .کلیه کارگاههاي خانگی و براي کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان این نوع کارگاهها الزامی استدر 
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  مستندات قانونی: ضمیمه
وظایف : قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1ماده  2بند  )1

بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن تامین : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از
از طریق اجراي برنامه هاي بهداشتی خصوصا در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، 
بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر 

هماهنگی  اولویت مراقبتهاي بهداشتی اولیه، بویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاري و
 .دستگاههاي ذیربط

متصدیان و مسئولین کارخانجات و : قانون تعزیرات حکومتی مقررات بهداشتی درمانی 39ماده  )2
کارگاهها و مراکز تهیه وتوزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی ، اماکن عمومی ، 

و پرورش دام و طیور مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهاي نگهداري 
رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند  و کشتارگاهها ملزم به

.  
براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هایی : قانون کار 85ماده  )3

درمان و  و وزارت بهداشت،) جهت تامین حفاظت فنی ( که از طریق شوراي عالی حفاظت فنی 
جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشت کار و کارگر و ( آموزش پزشکی 

  .تدوین میشود براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است) محیط کار
این قانون مکلفند  85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده : قانون کار 91ماده  )4

بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي تامین حفاظت و سالمت بهداشت کارگران 
در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهییه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد 
وسایل فوقالذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت 

ذکور نیز ملرزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردي و افرا م. نمایند
  .اجراي دستورالعمل هاي مربوطه کارگاه می باشند

این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي  85کلیه واحدهاي موضوع ماده : قانون کار 92ماده  )5
د براي همه افرا مذکور پرونده نوع کار در معرض بروز بیماریهاي ناشی از کار قرار دارند، بای

پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و 
  .آزمایشهاي الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

 به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل: قانون کار  96ماده 
  :بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود
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نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهاي ) الف
  .سخت و زیان آور و خطرناك، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

نون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به نظارت بر اجراي صحیح مقررات قا) ب
  حفاظت فنی

آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادي ه در ) ج
  .معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

مقررات حفاظت فنی و تهییه پیشنهاد بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجراي ) د
الزم جهت اصالح میزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالتو 

  پیشرفت هاي تکنولوژي
رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههاي مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماري ) ه

  ثداینگونه موارد به منظور پیشگیري حوا
  

دستورالعمل ها و آیئن نامه هاي اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد : قانون کار 106ماده  )6
مشترك وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب 

 .هیات وزیران خواهد رسید

ط کار دستورالعمل هاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محی: قانون کار 156ماده  )7
مانند غذاخوري، حمام ، دستشویی برابر آیین نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، 

  درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد
  
 


