د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره هژدهم  ۳۰قوس ۱۳۶۶
نمبر مسلسل ۶۵۵ -

-مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۲۶
تاریخ ۱۳۶۶/۸/۱۹
در مورد مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:
مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
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سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره در روشنی احکام مندرج ماده ( ۱۱۷و  )۱۱۸قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور توزیع البسه
کار و وسایل تحفظی برای کتگوری های مختلف کارکنان جهت جلوگیری از خساره و آلوده گی جسم و لباس آنها در
جریان کار وضع گردیده است:
ماده دوم:
در این مقرره اصطالحات آتی معانی ذیل را دارد:
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 -۱کارکن :کارمند ،کارگر و پرسونل خدماتی مشمول مناسبات کار با موسسه ،اداره و سازمان.

 -۲البسه عادی کار :کرتی و پطلون ،کرتی دامن ،جمپر ،باالپوش ،کاله ،دستمال سر ،پیراهن ،دریشی یک لخت ،چپن،
پیشبند ،جراب و بوت چرمی.

 -۳وسایل تحفظی :انواع البسه مخصوص کار و سایر تجهیزات و وسایل ایکه بمنظور تامین مصوونیت کار و جلوگیری
از ورود خساره به جسم و حیات کارکن و همچنان فراهم آوری تسهیالت و شرایط بهتر کار توزیع میگردد.
ماده سوم:

اداره مکلف است که جهت حفاظت حیات ،جسم و لباس کارکن بخش های تولیدی و غیر تولیدی وسایل تحفظی و البسه کار
را ،با نظر داشت شرایط و خصلت کار ،تهیه و توزیع نماید.
ماده چهارم:
اداره مکلف است در صورت ضرورت با نظر داشت شرایط و خصلت کار کارکن عالوه از لباس عادی کار وسایل
تحفظی دیگر از قبیل ،عینک ،ماسک ،دستکش ،چپلک ،جمپر و کاله های مختلف النوع را جهت جلوگیری از بروز
حوادث ناشی از خطرات احتمالی کار تهیه و به کارکن مندرج ماده ( )۳این مقرره توزیع نماید.
ماده پنجم:
برای کارکن مندرج ماده ( )۳این مقرره که در شرایط غیر عادی کار می نماید وسایل تحفظی کار ،این مقرره که در
شرایط غیر عادی کار می نماید وسایل تحفظی کار ،با نظر داشت نورم های معین ،مشخصات کار ،قواعد مصوونیت کار

و تخنیک ایمنی و سفارشات صحی از طرف اداره به موافقه شورای نماینده گان اتحادیه صنفی ،تهیه ،توزیع و در معرض
استفاده قرار داده میشود.

فصل دوم
شرایط توزیع و استفاده از البسه عادی کار
ماده ششم:
اداره مکلف است لباس عادی کار بهاری و زمستانی را با نظر داشت شرایط کار تهیه و جهت استفاده به کارکن به ترتیب
ذیل توزیع نماید:
 -۱برای زنان دو دست کرتی دامن یا پیراهن ،دو عدد دستمال سر ،یک جوره بوت چرمی دو جوره جراب ،دو ثوب چپن
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یا پیشبند در هر سال و یک ثوب باال پوش برای مدت دو سال.

 -۲برای مردان دو دست کرتی و پطلون یا لباس یک لخت و یا جمپر و پطلون ،دو ثوب پیراهن دو طاقه کاله ،یک جوره
بوت چرمی ،دو ثوب چپن یا پیشبند در هر سال و یک ثوب باال پوش برای مدت دو سال.
ماده هفتم:

( )۱زمان توزیع لباس عادی کار بهاری و زمستانی اول ماه ثور و عقرب هر سال بوده که کارکن مکلف با استفاده از آن
در موعد معینه میباشد.

( )۲اداره مکلف است برای کارکن جدید التقرر بال فاصله لباس کار توزیع نماید.
ماده هشتم:

مدت استهالک البسه عادی کار با نظر داشت نوعیت آن ذیال تثبیت میگردد:
 -۱چپن ،پیشبند ،کرتی و پطلون ،جمپر و پطلون ،کرتی دامن ،دستمال سر ،کاله جراب ،پیراهن ،و دریشی یک لخت ()۶
ماه.
 -۲بوت چرمی یک سال.
 -۳باال پوش دو سال.

ماده نهم:
در صورتیکه البسه کار قبل از موعد مندرج ماده هشتم در جریان کار غیر قابل استفاده گردد از طرف اداره بموافقه
شورای نمایندگان اتحادیه صنفی مربوط البسه مذکور تجدید میگردد.
ماده دهم:
در صورت تبدیلی یا انفصال کارکن از کار قبل از تکمیل دوره معینه استهالک ،لباس توزیع شده به اداره اعاده یا با
نظرداشت مدت با قیمانده استهالک قیمت آن توسط کارکن پرداخته میشود.
ماده یازدهم:
استفاده از لباس کار در خارج ساحه کار جواز نداشته و کارکن در پاکی و تنظیف و استعمال درست آن مکلف میباشد.
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ماده دوازدهم:

اداره مکلف است بصورت مداوم از استفاده مناسب لباس کار و تنظیف آن مراقبت نماید.
ماده سیزدهم:

در صورت استفاده از لباس مستعمل مندرج ماده دهم این مقرره اداره قبل از توزیع مکلف به تنظیف و در صورت امکان
تعقیم آن میباشد.
ماده چهاردهم:

البسه کار برای کارکن بصورت یونیفورم به مصرف اداره به موافقه سازمان اولیه اتحادیه صنفی مربوط تهیه و توزیع
میگردد.

فصل سوم
مکلفیت های اداره
ماده پانزدهم:
اداره مکلف است حین تهیه و توزیع وسایل تحفظی انفرادی و دسته جمعی کار ،با نظر داشت خصلت کار و شرایط تولید
برای کارکن مندرج ماده ( )۳این مقرره ،مطالب آتی را مد نظر بگیرد:

 -۱برای کارکن که در برابر کوره های ذوب فلزات و آهنگری ،داشها ،جرقه و شعله آتش ،فلزات داغ ،مذاب و امثال آن
کار مینماید البسه و وسایل تحفظی از مواد ناسوز.
 -۲برای کارکنیکه با اسید ها ،قلوی ها ،گازات مضره ،مواد سمی ،مواد مخرب تخریش کننده و مواد رادیو اکتیف سرو
کار دارد البسه و وسایل تحفظی از مواد رابری یا پالستیکی و یا سایر وسایل مشخص و معمول در همچو موارد.
 -۳برای کارکنیکه در بخش های صحی (شفاخانه ،کلنیک ،البراتوار ،دوا سازی) و امثال آن کار مینماید البسه کار و
وسایل تحفظی از منسوجات نخی و رابری با رعایت احکام الیحه یونیفورم پرسونل سرویس های کلنیکی و پرا کلنیکی
وزارت صحت عامه.
 -۴برای کارکنیکه در معرض شعاع ایکس ( )xو امثال آن کار مینماید عالوه از البسه عادی کار وسایل تحفظی از مواد
سربی عایق شعاع ایکس.

عایق برق.

AC
KU

 -۵برای کارکن بخش ساختمانی عالوه از البسه عادی کار که از منسوجات مقاوم تهیه گردیده کاله مقاوم ،سبک ،ناسوز و

 -۶برای کارکنیکه باالی دیوار های مرتفع ،برج ها ،پایه ها و زینه ها کار مینماید عالوه از البسه عادی کار ،کمربند
تحفظی از چرم و الیاف نایلونی مقاوم.

 -۷برای کارکن در مناطقیکه در آنجا کمبود هوا ،فشار بیشتر هوا و قلت اکسیجن محسوس است عالوه از وسایل تحفظی
بالون اکسیجن.

 -۸برای کارکنیکه در مناطق و محالت سرد ،مرطوب و یا بارانی کار مینماید البسه کار و وسایل تحفظی از الیاف پشمی،
پنبه دار و پالستیک ،موزه و دستکش رابری مخصوص.

 -۹برای کارکنیکه در جریان کار با صدای ناهنجار و بلند مواجه است عالوه از لباس عادی کار آالت محافظوی گوش و
یا کاله های مخصوص که گوشها را بپوشاند.
 -۱۰برای کارکنیکه در برابر نور خیره کننده ،پرتاب ذرات ،جرقه های آتش و امثال آن کار مینماید عالوه از لباس عادی
کار عینک های مخصوص و عایقیکه چشم ها را از بروز خطرات احتمالی مصوون نگهدارد.
 -۱۱برای کارکنیکه در تونلها و امثال آن کار مینماید عالوه از لباس عادی کار مطابق به شرایط و خصلت آن وسایل
تحفظی مخصوص.
 -۱۲برای کارکن بخش های پروسس گوشت ،استخوان و کانسرو ماهی ،البسه چرمی یا پالستیکی و دستکش های
مخصوص.

 -۱۳برای کارکنیکه در دستگاه ها و وسایل برقی کار مینماید عالوه از البسه عادی کار دستکشها و پاپوش های رابری و
عایق برق.
 -۱۴برای کارکنیکه در جریان کار با صعود گرد و خاک مواجه است عالوه از البسه عادی کار عینک و ماسک فلتردار.

فصل سوم
احکام نهائی
ماده شانزدهم:
مشخصات البسه کار ،انواع وسایل تحفظی مورد ضرورت ،شرایط استفاده ،استهالک حفظ و مراقبت و تنظیف وسایل
متذکره با نظر داشت احکام این مقرره و نورمهای معین مصوونیت کار ،شرایط اقلیمی و صحی خصلت کار و تولید توسط
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لوایح جداگانه از طرف اداره به همکاری سازمان اولیه اتحادیه صنفی مربوط ترتیب و بعد از تائید کمیته دولتی کار و
تامینات اجتماعی و شورای مرکزی اتحادیه صنفی تطبیق میگردد.
ماده هفدهم:

اداره میتواند با موافقه سازمان اولیه اتحادیه صنفی مربوط برای کارکن خود عالوه از البسه کار و وسایل تحفظی مندرج
این مقرره البسه و وسایل تحفظی مناسب دیگر را با نظر داشت ماهیت و خصلت کار تهیه و توزیع نماید.
ماده هجدهم:

اداره مکلف است البسه کار را با نظر داشت خصلت و شرایط کار از منسوجات مستحکم بشکل ساده طوری تهیه نماید تا
مانع اجرای کار نگردیده و حین بروز حوادث به آسانی کشیده شود.
ماده نزدهم:

این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

