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ايمنی در صحنه جرم

دكتر محمد رضا كریمي  

تاریخ دریافت: 87/12/10        تاریخ پذیرش:�1/�/88

چکيده
 در برخي مواقع، كاركنان شاغل در واحد هاي بررسي صحنه جرم، بر اساس پيچيدگي صحنه 
جرم و وس��عت آن مي بایس��تي س��اعت ها در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشند. اما چنانچه 
تيم نكات ایمنی را رعایت ننمایند، چه مخاطراتي آنها را تهدید مي كند؟ چه مشكالتي در این 
خصوص پدید مي آید؟ و... هدف از نگارش این مقاله، یادآوري به همكاران تيم بررس��ي صحنه 
جرم به برخي از آلودگي هاي موجود در صحنه مي باش��د كه در صورت عدم رعایت آنها موجب 
خس��ارت جبران ناپذیر به خود و س��ازمان خواهد نمود. لذا ضرورت دارد اعضاي تيم بررس��ي 
كننده از تجهيزات مورد نياز )كه تعدادي از آنها در مقاله حاضراشاره شده است( بهره مند باشد 

تا حداقل از انتقال برخي از آسيب ها جلوگيري و در امان باشند .    

كليد واژه : 

صحنه جرم، پردازش، آزمایشگاه، ایمني، آلودگي 
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مقدمه
بررس��ی و پردازش دقيق صحنه جرم از جمله راه هاي کش��ف سریع جرائم محسوب مي شود. 
این به جز در سایه حضور سریع و به موقع و اثربخش در صحنه هاي وقوع جرم حاصل نمي شود 
و الزم است تا کارشناسان بررسی صحنه جرم اعم از کارآگاه جنایی، كارشناسان بررسی صحنه 
جرم، متخصصين آزمایش��گاه هاي تحقيقات جنایی، متخصصين پزش��کی قانونی و... جزئيات 
صحنه وقوع جرم را با حوصله کامل مورد بررس��ی و جس��تجو قرار دهند. این به معنی ضرورت 

حضور بيشتر کارشناسان در صحنه هاي وقوع جرم می باشد. 
هر چه صحنه وقوع جرم ؛ پيچيدگی و وس��عت بيش��تری داشته باشد زمان حضور بيشتری را 
می طلبد و اینجاست که تمامی اعضای تيم بایستی حداکثر نکات ایمنی را در مواجهه با موارد 
خط��ر س��از موجود در این گون��ه صحنه ها رعایت نمایند تا از هر گون��ه خطر و آلودگی مصون 

باشند. 
از آنجایی که به هنگام بررس��ی و پردازش صحنه جرم مس��ئوليت هایی در زمينه ش��ناخت 
مخاطرات بيولوژیکی، شيميایی و زیست محيطی بر عهده کارکنان مربوطه و دخيل در بررسی 
صحنه می باش��د، الزم اس��ت تا اطالعات کافی را در این زمينه کس��ب نموده و در حين عمليات 

به کار ببرند. 
اولين و مهم ترین گام آش��نایی با راه هاي مختلف ورود عوامل خطرزا به بدن و در واقع نحوه 
امکان آلودگی افراد می باش��د. در اینجا به مهم ترین روش هاي آلودگی اش��اره و س��پس برخی 
روش هاي رایج پيش��گيری از بروز خطرات و آلودگی ها به هنگام بررس��ی صحنه مختلف وقوع 

جرم ارایه خواهد شد. 

استنشاق� 
استنشاق عبارت است از ورود مواد سمی از طریق دستگاه تنفسی. آلودگی هاي موجود معلق 

�. Inhalation 
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در ه��وا ممک��ن اس��ت به صورت گ��رد و غبار، مخلوط گاز و هوا، دود، بخ��ا1ر، گاز یا مواد تبخير 
ش��ونده2  باش��ند. مواد ممکن اس��ت به فرم جامد یا مایع بوده ولی به دليل ایجاد بخارات، غبار و 

مواد تبخير شونده، همچنان از نظر استنشاقی خطرناک باشند. 
اس��تفاده از وس��ایل ایمني مناس��ب و تهویه کافی می تواند خطر استنشاق مواد آلوده موجود 
در هوا را به حداقل برس��اند.به همين دليل توصيه مي ش��ود  هنگام کار در محيط هاي آلوده از 

ماسك هاي مخصوص استفاده شود.  

تماس پوستی 
آلودگي هاي پوستي در صحنه هاي جرم از جمله مسایل غير قابل انكار است كه ممکن است 
نتيجه تماس مستقيم یا جذب باشد. شدت آسيب می تواند وابسته به غلظت ماده آلوده کننده و 
مدت زمان تماس با آن باشد. زمانی که این مواد از طریق پوست جذب و در سراسر بدن منتشر 
گردند، می توانند آثاری همچون سرگيجه، رعشه، حالت تهوع، تيره شدن دید، آسيب کبدی و 
کليوی، شوک و تشنج و یا غش ایجاد نمایند. با استفاده از تجهيزات ایمني شخصی )همچون 
دس��تکش، عينک ه��اي ایمن��ی، عينک هاي حفاظ دار، روپوش و محافظ چهره و پوش��ش هاي 

حفاظت کننده( می توان از بروز خطرات احتمالي پيشگيری كرد ]2[.

بلعيدن3 
بلعيدن عبارت اس��ت از ورود مواد آلوده از طریق دهان به درون بدن. خوردن و آش��اميدن 
می تواند آس��يب هاي جدی به دهان، گلو و دس��تگاه گوارش وارد نماید. به منظور پيشگيری از 
ورود مواد آلوده به بدن بایس��تی خوردن، نوش��يدن و اس��تعمال دخانيات در صحنه هاي وقوع 

جرم اکيداً خودداری نمود. 

� . Aerosol 
� . Fume 
� . Ingestion
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تزریق� 
تزریق مس��تقيم مواد آلوده به درون بدن، خواه به وس��يله تزریق یا س��وزن و خواه به صورت 
ایجاد جراحت هاي مکانيکی به وس��يله ظروف، فلزات و یا س��ایر اش��يای تيز و آلوده می تواند 
عوارض حادی را ایجاد نماید. آلودگی هایی که مستقيمًا به درون جریان خون وارد گردیده اند، 
می توانند به سرعت انتشار یابند. هنگام کار با اشيایی که لبه هاي تيز یا ناهموار دارند، بایستی 

مراقبت هاي ویژه صورت گرفته و در تمام مدت از دستکش کار استفاده شود.

شكل 1

در هنگام بررس��ی اجس��اد مصرف کننده احتمالی مواد مخدر باید بی نهایت مراقب بود.زیرا 
سرنگ هاي یافت شده در جيب ها)مانند شكل 1( یا پنهان شده در زیر لباس می تواند گوشت 
یا دس��تکش الس��تيکی را سوراخ کند و موجب عفونت و بروز بيماري هاي مختلف از جمله ایدز 
به  مأمور بررس��ی کننده منتقل ش��ود. پيشنهاد می شود بررسي جسد ابتدا از روی لباس جسد 
انجام گرفته تا از عدم وجود سرنگ و یا وسایل برنده اطمينان حاصل شود و همچنين؛ ترتيب 

�. Injection 
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بازرس��ی از اثاثيه منزل، کش��و لباس ها و یا در هر جای دیگری که بتوان سرنگ یا وسایل برنده 
را پنهان کرد نيز مي بایست این نكته رعایت شود]1[. 

ایمنی 
ایمنی در برابر عوامل بيماری زای خونی 

اس��اس اس��تانداردهای مربوط به عوامل بيماری زای خونی، اصل اقدامات احتياطی جامع و 
فراگير اس��ت. این اصل مکانيس��م اوليه جهت کنترل عفونت و آلودگی می باش��د و نيازمند آن 
است که افراد به کار گماشته شده با کليه نمونه هاي خونی، مایعات و یا سایر موادی که بالقوه 
احتم��ال آلودگ��ی دارند، ب��ه گونه ای رفتار نمایند که گویی آلوده ب��ه بيماری هاي خونی نظير 
ویروس هپاتيت B )HBV(، ویروس هپاتيت C )HCV( و ایدز )HIV( می باشد. به منظور 
اجتناب از تماس مستقيم با موادی که بالقوه آلوده می باشند، بایستی معيارهای حفاظتی ذیل 

را رعایت نمود: 
é در ص��ورت احتم��ال بروز تماس با مواد بالقوه آلوده، از پوش��ش هاي حفاظتی مانع از ورود 

آلودگی، همچون دستکش، باالپوش و روکفشی هاي یکبار مصرف استفاده شود. 
é هنگامی که دس��تکش ها پاره و یا س��وراخ گردیده یا قابليت عمل آن به عنوان یک محافظ 

و حایل به خطر افتاد، آنها را تعویض نمود. 
é برای حفاظت در برابر افش��انه ها و مواد آلوده پاش��يده شده از پوشش هاي حفاظتی مناسب 

جهت چشم و چهره استفاده كرد. 
é پس از برداشتن و بر طرف نمودن دستکش و یا سایر تجهيزات حفاظت شخصی، دست ها 
را به دقت شس��ت. دس��تکش و سایر تجهيزات حفاظت ش��خصی را به گونه ای درآورد که 

منجر به آلودگی پوست یا لباس نگردد. 
é در جاهایی که با وجود پوش��يدن پوش��ش هاي حفاظتی، احتمال حضور خون یا مایعات 
انس��انی و یا س��ایر مواد بالقوه آلوده وجود دارد، از خوردن، آش��اميدن و س��يگار کش��يدن 

اجتناب نمایيد. 
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é هنگام انتقال یا دور ریختن، اشيای تيز آلوده را در ظروف مناسب و مقاوم در برابر سوراخ 
ش��دن، ضدتراوش و قابل بس��تن قرار داد. بر روی ظرف برچس��ب اخطار زیستی1 را نصب 

نمود. 
é از خم نمودن، برداش��تن حفاظ و یا س��ایر کارهای دس��تی با اشيای تيز یا سوزن هاي آلوده 

اجتناب كرد. 
é عالوه بر احتياط هاي جامع و فراگير، کنترل فنی و شيوه هاي کاری محتاطانه ممکن است 
منجر به کاهش یا عدم تماس با مواد بالقوه آلوده گردد. از جمله موارد کنترل فنی می توان 
به کاربرد ظروف نگهداری مقاوم در برابر سوراخ شدن جهت امحا و دور ریختن اشيای تيز 
و یا کاربرد آینه هاي با دسته بلند جهت تعيين موقعيت و بازیابی شواهد موجود در فضاهای 

پنهان و یا محصور اشاره نمود.

ایمنی در برابر مواد شيميایی 

رعایت ایمني در برابر مواد شيميایي بسته به نوع ماده شيميایی که با آن سر و کار داریم،است 
. زیرا انواع مختلفی از خطرات )در صورت ایمنی و حفاظت ( ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د. 

برخی از این مخاطرات به صورت گروه هاي زیر شناسایی شده اند: 
é س��اليان متمادی شناس��ایي خون با اس��تفاده از بنزیدین انجام مي ش��ده است. اما اكنون 
س��رطان زا بودن بنزدین آش��کار شده و مواد جدیدی جایگزین استفاده از بنزدین شده اند 
که از جمله آنها می توان به لوکوماالشيت سبز و فنل فتالئين اشاره نمود. اگر چه این مواد 
سرطان زا شناخته نشده اند اما آنها نيز مواد شيميایی فعالی می باشند كه ممكن است در 

آینده خطر استفاده از آنها این ثابت شود. 
é برخی از شيوه هاي مورد استفاده برای انگشت نگاری نيز خطراتی را همراه دارند. از جمله 
سيانو اکریالت اتيل )سوپرگلو( مورد استفاده در بررسی هاي صحنه جرم کاربرد دارد.  این 
ماده زمانی که در محدوده هاي بدون تهویه به کار گرفته شوند، موجب بروز حساسيت هاي 

�.BIOHAZARD 
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تنفس��ی می ش��وند. استنش��اق گاز ید، نه تنها موجب بروز حساسيت می شود، بلکه سمی 
نيز هس��ت. حالل هایی چون ناین هيدرین و آميدوبالک که در ظهور آثارانگش��تان پنهان 
استفاده می شوند آتش زا هستند. همچنين برخي حالل ها موجب کاهش اکسيژن محيط 
شده و خطر خفگی را در پی دارند. پودر و برس هاي استاندارد مورد استفاده برای انگشت 
نگاری به س��بب وجود ذرات ریز موجب برخی مش��کالت و التهابات تنفس��ی می ش��وند. 
پودرهای ویژه ای از قبيل پودر آلومينيوم به سبب اندازه بسيار کوچک ذرات موجود در آن 
مشکالت بيشتری را به وجود می آورند. كه استفاده از ماسک ضدغبار این خطرات را کاهش 
می دهد.بنابر این در زمان اس��تفاده از پودر آلومينيوم در محيط هاي بسته، برای محافظت 

کافی از کارشناس صحنه جرم، وجود یک کپسول هوا الزم به نظر می رسد. 
é مواد قابل اشتعال یا سوختنی مانند بنزین، استون و اتر اگر در معرض هوا و منبع احتراقی 

همچون جرقه یا شعله قرار گيرند، به سادگی مشتعل می شوند. 
é به مرور زمان، برخی از مواد منفجر شونده مانند نيتروگليسرین مواد منفجره ساخته شده 
بر پایه نيتروگليس��رین تخریب گردیده و از نظر ش��يميایی ناپایدار می گردند. همچنين در 
اطراف دهانه مخزنی که در آن اتر نگه داشته می شود، پراکسيدهایی تشکيل می گردد که 

نسبت به حرارت، شوک و اصطکاک حساس می باشند. 
é مواد آتش زایی مانند فس��فر، س��دیم و باریوم می توانند به حالت مایع و یا جامد باش��ند و 
ممکن است در دماهای کمتر از 130 درجه فارنهایت )54 درجه سلسيوس( بدون نياز به 

منبع احتراق مشتعل شوند. 
é مواد اکسيد کننده ای مانند نيترات ها، پراکسيد نيتروژن و اسيد سولفوریک غليظ گروهی 
از ترکيبات شيميایی هستند که به سادگی اکسيژن الزم جهت اشتعال را فراهم می نمایند. 

از نگهداری این مواد همراه با مواد قابل اشتعال و سوختنی جدا خودداری شود. 
é مواد خورنده می توانند موجب تخریب و نابودی بافت ها و اش��يایی همچون چوب و فوالد 

گردند. ميزان آسيب بستگی به غلظت و مدت زمان تماس دارد. 
تذكر: در هنگام کار با مواد شيميایی از ویژگی هاي خطرناک مواد، تکنيک هاي امحاء و انهدام 
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آنها، حفاظت شخصی، روش هاي بسته بندی و حمل و نقل و آمادگی هاي ضروری جهت مقابله 
با آنها آگاهی داشته باشيد. این آگاهی ها از طریق اطالعات مربوط به برگه اطالعات ایمنی مواد 

و نيز تمرین و آموزش هاي مقتضی به دست می آید ]3[ .

ایمنی در برابر منبع نور  

هنگام اس��تفاده از نور فرابنفش، ليزر و یا س��ایر منابع نوری باید از چش��م ها در برابر پرتوهای 
مستقيم و غيرمستقيم حفاظت نمود. )مانند شكل 2( همه پرتوهای ليزری مرئی نبوده و ممکن 
اس��ت در نتيجه قرار گرفتن در معرض نور مس��تقيم و یا پرتوهای غيرمس��تقيم انعکاس یافته، 
آسيب هاي غير قابل ترميمی به چشم وارد گردد. همچنين بایستی از قرار گرفتن طوالنی مدت 

پوست نيز در برابر آنها اجتناب نمود.

شكل 2
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در نزدیکی منبع نور، کليه پرس��نل بایس��تی از محافظ هاي چش��می متناسب با آن استفاده 
نمایند. عينک هاي محافظ بایستی مواد حفاظت کننده مناسبی داشته و اندازه آنها به گونه ای 
باشد که از ورود نور با هر زاویه ای جلوگيری نماید. محافظ هاي ليزری چشم بایستی از چگالی 
نوری مناس��بی برخوردار باش��د تا بتواند در برابر حداکثر طول موج عمل کننده منبع نوری از 

چشم محافظت نماید]3[.

ایمنی در فضای بسته 

فضاهای بس��ته جهت ماندن و حضور مس��تمر و پيوس��ته طراحی نگردیده اند )مانند مجاری 
فاضالب، چاه ها و تانکرها( فضاهای محصور ش��ده ممکن اس��ت كاركنان را در معرض خطراتی 
همچون گازهای س��می، مواد منفجر ش��ونده و خطر برق گرفتگي و كمبود اكسيژن و فرو رفتن 

در زميني ) مثل چاههاي قدیمي ( قرار دهند. 
شرایط موجود در یک محيط محصور شده بایستی خطرناک در نظر گرفته شود و نباید تا هنگامی 
که مجوز ورود به آنجا صادر نشده، اقدام به ورود نمود. بایستی به طور مستمر اکسيژن، مونوکسيد 
کربن، گازها و بخارات قابل اشتعال و مواد آلوده و سمی موجود در هوا را به وسيله یک ابزار کاليبره 
ش��ده که بتوان به طور مس��تقيم مقادیر مربوطه را در آن مشاهده نمود، تحت کنترل قرار داد. تنها 

پرسنل متخصص جهت کار در فضاهای بسته، می توانند در این اماکن کار کنند. 
هنگام کار در یک محيط محصور بایستی دستورالعمل هاي زیر را رعایت نمود: 

é هرگ��ز پي��ش از آنک��ه کليه خطرات مربوط به هوا، مواد غرق کننده و مخاطرات مکانيکی و 
الکتریکی شناسایی، ثبت و مستند نشده اند، وارد این اماکن نشد. 

é با برقرار كردن و اطمينان حاصل كردن از تهویه اي مناس��ب و مطمئن ش��د که تجهيزات 
مربوط به تهویه، مسيرهای ورود، خروج و یا راه نجات را مسدود نكرده اند. 

é موانعی ایجاد نمود تا به وس��يله آنها پرس��نل فاقد مجوز را از خطر آگاه نموده و افراد وارد 
شده را ایمن از مخاطرات بيرونی نگاه دارد. 

é ارتباط مس��تمر و ثابتی ميان كاركنان وارد ش��ده به فضای محصور و سرپرست یا همراهان 
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برقرار كرد. 
é پيش از ورود بایس��تی امکانات مربوط به پش��تيبانی از کارکنان وارد ش��ده در محل وجود 

داشته باشد. 
é از تجهيزات حفاظت ش��خصی مناس��ب مانند دس��تگاه تنفس��ی کامل محافظ سر و سایر 

تجهيزات ضروری استفاده كرد. 
é هرگز اقدام به نجات نشود، مگر آنکه عضو یک تيم نجات آموزش دیده بدین منظور بود. 
 )CPR( کارکنان متخصص جهت کمک هاي اوليه مسلط به روش هاي احيای قلبی- ریوی é

باید در محل حضور داشته باشند. 

 X ایمنی در برابر اشعه

با پيروی از موارد زیر قرارگيری در معرض اشعه X را در حداقل مقدار ممکن و معقول نگاه داشت. 
é از ابزار مربوط به اش��عه X، اش��يای مش��کوک و کاربر یا متصدی دس��تگاه با پوشش هایی 

حفاظت كرد. 
é کليه کارکنان غيرمرتبط را از ميدان اشعه X خارج نمود. 

é زمانی را که کارکنان بایستی در محل کار با اشعه X باشند، محدود كرد. 
é همواره ابزارهای مربوط به کنترل و پایش اشعه X را به همراه داشته داشت. 

é مطمئن ش��د که در محل از روش هاي اس��تانداردی جهت کار با اش��عه X استفاده شده و 
رعایت می گردد]2[ .

شكل �
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تجهيزات حفاظت كاركنان 
در کليه صحنه هاي جرم، انتخاب تجهيزات حفاظت ش��خصی بایستی براساس ارزیابی خطر 
ص��ورت پذیرفت��ه و به وس��يله کارکنان آموزش دیده و متخصص تکميل گ��ردد. ارزیابی خطر 

بایستی مواد آلوده کننده احتمالی و خطرات مرتبط با هر یک را شناسایی نماید. 

حفاظت از دست
حفاظت از دس��ت بایس��تی براس��اس نوع موادی که با آنها به صورت دستی کار می شود و نيز 
خط��رات مرتب��ط با مواد انتخاب گردد. اطالعات مفصل را می ت��وان از کارخانه توليد کننده به 
دس��ت آورد. ليس��ت زیر اطالعاتی درباره نوع و نقش مواد به کار برده ش��ده در دس��تکش ارایه 

می نماید.

شكل �

é نيتریل باعث حفاظت در برابر اس��يدها، محلول هاي قليایی، س��ياالت روغنی، محلول هاي 
عکاس��ی، مواد س��وختنی، مواد لغزن��ده کننده روغنی، ترکيبات آروماتي��ک، مواد نفتی و 
حالل هاي ترکيب ش��ده با کلر می گردد. این مواد همچنين باعث مقاومت در برابر برش و 

گره خوردگی می گردد. 

رم
 ج

نه
صح

در 
ی 

من
اي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1�1
دوره دوم
سال دوم
تابستان 88 
ش�ماره 7

é نئوپرن سبب مقاومت در برابر روغن، گریس، اسيدها، حالل ها، بازها و اغلب مواد سرمازا 
می گردد. 

é پلی وینيل کلراید )PVC( نسبت به مواد قليایی، روغن ها و غلظت هاي کم اسيد نيتریک 
و اسيد کروميک مقاوم می باشد. 

é التکس )الس��تيک طبيعی( در برابر مواد ش��وینده، ميکروب کش ها و محلول هاي کتونی 
مقاوم می باشد. اگر التکس در معرض بنزین یا کروزین قرار گيرد، متورم و خراب می شود. 
دس��تکش های��ی ب��ا جنس التکس، هنگامی ک��ه در معرض حرارت طوالن��ی و زیاد یا نور 
مس��تقيم آفتاب قرار گيرند، ممکن اس��ت خراب ش��ده و در نتيجه ماده سازنده دستکش 

یکپارچگی خود را از دست بدهد. 
é دس��تکش هاي بدون پودری که محتوای پروتئينی کمی دارند، خطر پيدایش آلرژی هاي 
مرب��وط ب��ه التکس را کاهش می دهند. افرادی که نس��بت به التک��س آلرژی دارند، اغلب 
می توانند از دس��تکش هایی با جنس نيتریل یا نئوپرن اس��تفاده نمایند)مانند ش��كل 4( 

 .]4[

روش کاربرد دستکش شامل موارد ذیل می گردد: 
é پيش از کار، دستکش ها را از حيث وجود حفره، سوراخ و پارگی ها بررسی نمود. حلقه و یا 

سایر اشيای تيزی را که می توانند باعث پارگی شوند، خارج كرد.
é هنگام کار با اشيا به شدت آلوده، دستکش دو الیه پوشيد. 

é هنگامی که دستکش ها پاره یا سوراخ گردید و یا زمانی که قابليت عمل آنها به عنوان یک 
حائل در خطر قرار گرفت، آنها را تعویض كرد.  

é به منظور اجتناب از آلودگی پوس��ت یا لباس��ی که پوش��يده و محافظت ش��ده نمی باشد، 
دستکش هاي دور ریختنی را با گرفتن سرآستين آنها و بيرون کشيدن آنها به سمت بيرون 
درآورد. دس��تکش هاي دور ریختنی را در ظروفی که به همين منظور در نظر گرفته ش��ده، 

انداخت. نباید از آنها مجدداً استفاده كرد ]3[.
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حفاظت از چشم 
هنگام کار با مواد بيولوژیکی، ش��يميایی و رادیواکتيو بایس��تی از پوشش هاي حفاظتی چشم 
همچ��ون عينک هاي ایمنی و عينک هاي محافظ اس��تفاده نم��ود. هنگامی که به صورت بالقوه 
احتمال پاش��يده ش��دن ی��ا پرش ضایعات وجود دارد به کارگي��ری حفاظ جهت صورت توصيه 
می شود. )مانند شكل 5( حفاظ صورت بایستی همراه با عينک هاي ایمنی و عينک هاي محافظ 

به کار برد، زیرا به تنهایی از چشم محافظت مناسب و قابل توجهی نمی نماید.

شكل �

اس��تفاده کنندگان از لنزهای تماس��ی، برای حفاظت از چشم بایستی از عينک هاي ایمنی و 
محافظ استفاده کنند. در مورد وقایعی که در آنها مواد شيميایی به درون چشم پاشيده شده اند، 
خارج نمودن لنزهای تماسی جهت شستشوی چشم دشوار می باشد و مواد آلوده کننده ممکن 
اس��ت در پشت لنزهای تماس��ی باقی مانده و موجب صدمه به چشم شوند. عينک هاي محافظ 
بایستی بر روی عينک هاي تجویز شده توسط پزشک قرار داده شوند. می توان عينک هاي ایمنی 

را متناسب با عينک تجویز شده برای فرد کاربر تهيه نمود]2[.
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حفاظت از پا 
کفش هایی که به طور کامل پاها را پوش��انيده و حفاظت نمایند، ضروری می باش��ند.)مانند 
شكل 6( هنگامی که خطر زخمی شدن پا به وسيله افتادن یا غلتيدن اشيا یا سوراخ شدن کف 
پا به وس��يله اش��يای تيز وجود دارد و یا زمانی که پا در معرض خطرات ناش��ی از الکتریکی قرار 

دارد، بایستی پا پوشش هاي محافظ مورد استفاده قرار گيرند]3[.

شكل �

در برخی موارد پوشش هاي نفوذ ناپذیر کفش می توانند به عنوان حفاظ و حایلی برای کفش 
عمل نموده و از انتقال مواد آلوده به خارج از صحنه جرم نيز ممانعت نماید. 

حفاظت تنفسی 
در برخی از صحنه هاي جرم خاص، مانند مناطق بمباران شده و آزمایشگاه هاي زیرزمينی و 
غيرقانونی ممکن اس��ت بخارات خطرناک و س��ایر آلودگی هاي هوایی وجود داشته باشد و افراد 

مربوطه بایستی از محافظ هاي تنفسی استفاده نمایند)مانند شكل7( ]2[.
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شكل 7

حفاظت از سر 
در برخی از صحنه هاي جرم خاص که تخریب هاي س��اختمانی اتفاق افتاده و یا ممکن اس��ت 

بروز نماید، بایستی کاله ایمنی )مانند شكل 8( استفاده شود.

شكل 8
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نتيجه گيري: 
از این مقاله این پيام استخراج مي شود. »باید صحنه جرم را به درستي بررسي كرد اما نباید 
از ایمني غافل شد زیرا هر چيزي كه در صحنه بدست مي آید، باید بر اساس دستورالعمل خود 
جمع آوري و به آزمایش��گاه ارس��ال شود.«  چرا كه  در بسياري از موارد آلودگي هاي موجود در 
صحنه جرم موجب آسيب دیدن ماموران شده و در برخي موارد در صورت عدم رعایت مسائل 

ایمني، موجب ایجاد آسيب هاي جدي و جبران ناپذیري به آنان خواهد شد.  
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