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NNoottiioonn  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  bbrruuiittss    
  
LLee  mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  ddee  rréédduuiirree  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssuurrddiittéé  eesstt  ddee  rréédduuiirree  
llee  bbrruuiitt  àà  llaa  ssoouurrccee..  CCeeppeennddaanntt,,  cceeccii  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ppoossssiibbllee..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  aauuddiittiivvee  ddooiivveenntt  êêttrree  uuttiilliissééss  
ppaarr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..    
  
LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddooiivveenntt  uuttiilliisseerr  uunn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  lloorrssqquuee  llee  nniivveeaauu  
ssoonnoorree  ddééppaassssee  8855  ddéécciibbeellss  ppoonnddéérrééss  AA  oouu  ddBBAA11..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llee  
nniivveeaauu  ppoonnddéérréé  ««  AA  »»  eesstt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  àà  uunn  ssoonn  ddoonntt  ll’’iinntteennssiittéé  eesstt  
ccoonnssttaannttee  eett  ccoonnttiinnuuee  ppoouurr  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ttrraavvaaiill  ((88  hhrreess))..  PPaarr  
aaiilllleeuurrss,,  llee  nniivveeaauu  ssoonnoorree  ppoonnddéérréé  ««  AA  »»  nnee  ddooiitt  ppaass  ddééppaasssseerr  111155  ddBB,,  
àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  bbrruuiittss  dd’’iimmppaacctt  ((bbrruuiittss  dduurraanntt  mmooiinnss  dd’’uunnee  sseeccoonnddee)),,  
qquuii  eeuuxx  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ddééppaasssseerr  llee  nniivveeaauu  ssoonnoorree  ddee  114400  ppoonnddéérréé  
««  CC  »»..  
  

QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  ssoouurrcceess  ddee  bbrruuiittss  ddééppaassssaanntt    
llee  nniivveeaauu  ssoonnoorree  ddee  8855  ddBB  ppoonnddéérréé  ««  AA  »»  

112200--115500  AAvviioonnss,,  AAéérrooppoorrtt  110000--111100  AAuuttoorroouuttee  ssaalllleess  ddeess  
mmaacchhiinneess,,  llooccoommoottiivvee  
ddiieesseell,,  rriivveetteeuusseess  

111155--113300  MMiinneess  9955--110055  GGrraanndd  ttrraacctteeuurrss  
111100--112200  MMaarrtteeaauu--ppiiqquueeuurrss  9955--110000  FFaaççoonnnnaaggee  ddee  ttôôllee,,  

bbrruuiittss  dd’’uussiinnee  eenn  
ggéénnéérraall  

110055--112200  MMaacchhiinneess  
ffoorreessttiièèrreess  

8855--110000  TToonnddeeuussee  àà  ggaazzoonn  

111100--111155  BBééttoonnnnaaggee,,  uussiinnee  
mmééttaalllluurrggiiqquueess,,  
uussiinnee  ddee  tteexxttiilleess  

8855--9955  PPeettiittss  ttrraacctteeuurrss  

  
IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  ttoouujjoouurrss  ppoorrtteerr  lleeuurrss  
pprrootteecctteeuurrss  aauuddiittiiffss..  DDee  pplluuss,,  iillss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppoorrttééss  ccoorrrreecctteemmeenntt  
sseelloonn  lleess  ddiirreeccttiivveess  dduu  mmaannuuffaaccttuurriieerr..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cceelluuii--ccii  nnee  ddeevvrraaiitt  
ppaass  êêttrree  mmooddiiffiiéé..  LLoorrssqquu’’uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  rreettiirree  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ssoonn  
pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  ddaannss  uunn  mmiilliieeuu  bbrruuyyaanntt,,  cceelluuii--ccii  ss’’eexxppoossee  àà  uunnee  
ssuurreexxppoossiittiioonn  aauu  bbrruuiitt..  PPaarr  eexxeemmppllee  uunnee  ssuurreexxppoossiittiioonn  ddee  55  mmiinnuutteess  
ssuurr  uunn  qquuaarrtt  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  88  hheeuurreess  rréédduuiitt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  3300  ddBB  àà  2200  
ddBB  ssooiitt  uunnee  ppeerrttee  ddee  1100  ddBB..  DDee  mmêêmmee,,  lloorrssqquuee  ccee  ttrraavvaaiilllleeuurr  pprreenndd  
ccoonnggéé  ddee  ssoonn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  ppeennddaanntt  uunnee  hheeuurree  ppaarr  jjoouurr,,  iill  eesstt  
pprraattiiqquueemmeenntt  iinnuuttiillee  ddee  llee  ppoorrtteerr..  LLaa  ssuurreexxppoossiittiioonn  ss’’eesstt  ddééjjàà  pprroodduuiittee..  
  
CCoonnssuulltteerr  llee  ttaabblleeaauu  11  ppoouurr  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss..  
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PPRROOTTEECCTTIIOONN  MMAAXXIIMMAALLEE  OOBBTTEENNUUEE  LLOORRSS  DD’’UUNN  PPOORRTT  
IINNTTEERRRRRROOMMPPUU  DDUURRAANNTT  UUNN  QQUUAARRDD  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  88  HHEEUURREESS22

 

TTEEMMPPSS  EENN  MMIINNUUTTEE  
SSAANNSS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  

%%  DD’’UUTTLLIISSAATTIIOONN  PPRROOTTEECCTTIIOONN  
MMAAXXIIMMAALLEE  OOBBTTEENNUUEE  

224400  5500  33  ddBB  
119900  6600  44  ddBB  
114422  7700  55  ddBB  
9955  8800  77  ddBB  
4466  9900  1100  ddBB  
2222  9955  1133  ddBB  
55  9999  2200  ddBB  
00  110000  3300  ddBB  

  
  
RRéédduuccttiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  pprrootteeccttiioonn  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  %%  dd’’uuttiilliissaattiioonn33    
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33  EExxttrraaiitt  ddee  pprrooggrraammmmee  pprréévveennttiiff  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  
pp994488664499  
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LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  
  
LLeess  bboouucchhoonnss  dd’’oorreeiilllleess  
  
FFaaiitt  pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  PPVVCC,,  eenn  ppoollyyuurréétthhaannee  oouu  eenn  ssiilliiccoonnee..  IIllss  
ss’’iinnssèèrreenntt  ddaannss  llee  ccoonndduuiitt  ddee  ll’’oorreeiillllee  eexxtteerrnnee..  CCeess  bboouucchhoonnss  ssoonntt  
jjeettaabblleess  ((PPVVCC  eett  ppoollyyuurréétthhaannee))  oouu  rrééuuttiilliissaabblleess  ((ssiilliiccoonnee))..  LLaa  pplluuppaarrtt  
ddeess  mmooddèèlleess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aavveecc  ddeess  ccoorrddeess..  NNiivveeaauu  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  
ddee  2299  àà  3333  ddBB..  
  

                                    
    BBoouucchhoonn  eenn  ppvvcc          BBoouucchhoonn  eenn  ppoollyyuurréétthhaannee        BBoouucchhoonn  rrééuuttiilliissaabbllee    
                                                                                          aavveecc  ccoorrddee                            eenn  ssiilliiccoonnee  aavveecc  ccoorrddee  
  
IIllss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppaarr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquuii  ssoonntt  eexxppoossééss  àà  ddee  lloonngguuee  
ppéérriiooddee  ddee  bbrruuiitt..  LL’’aattttéénnuuaattiioonn  mmaaxxiimmaallee  ddee  cceess  ddiissppoossiittiiffss  eesstt  ddee  3300  
ddBB..  DDee  bboonnnnee  mmeessuurree  dd’’hhyyggiièènnee  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  
iinnffeeccttiioonnss..  IIllss  ssoonntt  ccoonnffoorrttaabblleess  ppoouurr  ddeess  eennvviirroonnnneemmeennttss  cchhaauuddss  eett  
ssoonntt  ppeeuu  ddiissppeennddiieeuuxx..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoorrrreecctteemmeenntt  iinnsséérrééss  ppoouurr  ooffffrriirr  
llaa  pprrootteeccttiioonn  aaddééqquuaattee..  
  
LLeess  pprroottèèggee--ttyymmppaannss  
  
IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ddeeuuxx  bboouucchhoonnss  dd’’oorreeiillllee  mmaaiinntteennuuee  ppaarr  uunn  sseerrrree--ttêêttee,,  
ccoommmmuunnéémmeenntt  aappppeellééss  bboouucchhoonnss  aavveecc  aarrcceeaauu..  LLeess  bboouucchhoonnss  ppeeuuvveenntt  
êêttrree  ffaaiittss  ddee  PPVVCC,,  eenn  ppoollyyuurréétthhaannee  oouu  eenn  ssiilliiccoonnee..  NNiivveeaauu  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  
ddee  2255  àà  2288  ddBB..  
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IIllss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppaarr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurr  ééttaanntt  eexxppoossééss  ssppoorraaddiiqquueemmeenntt  aauu  
bbrruuiitt..  IIllss  ssoonntt  ffaacciilleess  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ccoommmmee  àà  êêttrree  rreettiirreerr..  LLee  
ffaacctteeuurr  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  pprroottèèggee--ttyymmppaann  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  cceeuuxx  ddeess  
bboouucchhoonnss  nnoottaammmmeenntt  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  ffaaiibblleessssee  àà  oobbssttrruueerr  llee  ccoonndduuiitt  
aauuddiittiiff  ccoommmmee  llee  ffoonntt  lleess  bboouucchhoonnss..  
  
LLeess  sseerrrree--ttêêtteess  aannttiibbrruuiitt  nnoottaammmmeenntt  aappppeellééss  ccooqquuiilllleess  
  
IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ccoouussssiinneett  aasssseemmbblléé  ssuurr  uunnee  
ccooqquuiillllee  ccoonntteennaanntt  uunn  iissoollaanntt  aaccoouussttiiqquuee,,  llee  ttoouutt  rraattttaacchhéé  ppaarr  uunn  
aarrcceeaauu..  UUnnee  pprreessssiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ccoouuvvrree  lleess  oorreeiilllleess  lleess  iissoollaanntt  ddeess  
bbrruuiittss  eexxttéérriieeuurrss..  PPlluuss  llaa  ccooqquuiillllee  eesstt  aattttéénnuuaannttee,,  pplluuss  eellllee  eesstt  lloouurrddee..  
EEnn  aauuttrreess,,  33  ttyyppeess  dd’’aarrcceeaauuxx  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ::  eenn  mmooddee  nnoorrmmaall,,  ppoouurr  
uunn  ppoorrtt  aavveecc  ccaassqquuee  ddee  ssééccuurriittéé  oouu  ppoouurr  êêttrree  iinnssttaallllééee  ssuurr  uunn  ccaassqquuee  
ddee  ssééccuurriittéé..  CCeerrttaaiinnss  mmooddèèlleess  ssoonntt  mmuunniiss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddee  rraaddiioo  AAMM//FFMM,,  dd’’aattttéénnuuaatteeuurr  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  bbrruuiitt  
oouu  ddee  bboouuttoonn  ppeerrmmeettttaanntt  ll’’ééccoouuttee  ddeess  ccoonnvveerrssaattiioonnss  eenn  mmiilliieeuu  
bbrruuyyaanntt..  NNiivveeaauu  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddee  2200  àà  3300  ddBB..  
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CCoommmmeenntt  cchhooiissiirr  llee  bboonn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  ??  
  
LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddeevvrraa  sséélleeccttiioonnnneerr  uunn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  ccoorrrreessppoonnddaanntt  
aauu  nniivveeaauu  ddee  bbrruuiitt  eennvviirroonnnnaanntt..  UUnn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  bbiieenn  aaddaappttéé  
rréédduuiirraa  llee  bbrruuiitt  eennttrree  7755  àà  8800  ddBB..  SS’’iill  eesstt  ttrroopp  aattttéénnuuaanntt,,  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  
aauurraa  tteennddaannccee  àà  llee  rreettiirreerr  ppoouurr  eenntteennddrree  lleess  ccoonnvveerrssaattiioonnss,,  lleess  
mmeessssaaggeess  dd’’uurrggeenncceess,,  lleess  vvééhhiiccuulleess  eenn  mmoouuvveemmeenntt..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  
rriissqquuee  uunnee  ssuurreexxppoossiittiioonn  aauu  bbrruuiitt  oouu  mmêêmmee  uunn  aacccciiddeenntt..  SS’’iill  nn’’eesstt  ppaass  
aasssseezz  aattttéénnuuaanntt,,  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ss’’eexxppoossee  àà  uunnee  ssuurreexxppoossiittiioonn  
qquuoottiiddiieennnnee  llaaqquueellllee  ccaauusseerraa  ddeess  ddoommmmaaggeess  ppeerrmmaanneennttss..  
  
PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  iill  ddeevvrraa  cchhooiissiirr  sseelloonn  ssaa  pprrééfféérreennccee  eennttrree  lleess  bboouucchhoonnss;;  
lleess  pprroottèèggee  ttyymmppaann  oouu  lleess  ccooqquuiilllleess..  IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  qquuee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  
aapppplliiccaattiioonnss  qquuee  llee  cchhooiixx  ssooiitt  pplluuss  rreessttrreeiinntt..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ssii  vvoouuss  
ttrraavvaaiilllleezz  ssuurr  uunnee  ppiissttee  dd’’aavviioonn,,  vvoouuss  aauurreezz  àà  uuttiilliisseerr  uunn  sseerrrree--ttêêttee  
aannttiibbrruuiitt  mmuunnii  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  dd’’iinnsséérreerr  ddeess  
bboouucchhoonnss  dd’’oorreeiillllee..  LLee  nniivveeaauu  ddee  bbrruuiitt  ddeess  mmootteeuurrss  dd’’aavviioonn  ééttaanntt  ttrroopp  
éélleevvéé  ppoouurr  qquu’’uunn  sseeuull  ddiissppoossiittiiff  ccoonnvviieennnnee..  
  
PPrrooggrraammmmee  ddee  pprréévveennttiioonn  dduu  bbrruuiitt  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill44  
  
IIll  yy  aa  pplluussiieeuurrss  aavvaannttaaggeess  àà  pprréévveenniirr  lleess  llééssiioonnss  aauuddiittiivveess..  IIllss  ssoonntt  àà  llaa  
ffooiiss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx,,  eett  iillss  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauussssii  bbiieenn  àà  ll’’iinnddiivviidduu,,  
àà  llaa  ccoommppaaggnniiee  qquu’’àà  llaa  ssoocciiééttéé..  LLaa  mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  ddee  pprréévveenniirr  lleess  
ppeerrtteess  aauuddiittiivveess  eesstt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ccoommpplleett  ddee  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee..  CCeellaa  iimmpplliiqquuee  ttoouutt;;  ddee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  zzoonneess  
ddaannggeerreeuusseess  ddee  bbrruuiittss,,  dduu  rreelleevvéé  ddeess  nniivveeaauuxx  ddeess  bbrruuiittss,,  eenn  ppaassssaanntt  
ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eemmppllooyyééss  aaiinnssii  qquuee  llee  ssuuiivvii  dduu  pprrooggrraammmmee  ssooiitt  
ppaarr  ddeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ddeess  zzoonneess  ddee  bbrruuiittss  eett  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  
ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  
  
LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ccoommpplleett  ddee  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  ssoonntt  éévviiddeennttss..  DDeess  ééttuuddeess  ddéémmoonnttrreenntt  qquu’’iill  eenn  
ccooûûttee  1100  ffooiiss  pplluuss  cchheerr  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  aatttteeiinntt  ddee  ssuurrddiittéé  
pprrooffeessssiioonnnneellllee  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  pprréévveennttiioonn..  
DDee  pplluuss,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  qquuee  ll’’oouuïïee  dduu  
ttrraavvaaiilllleeuurr  sseerraa  rrééttaabblliiee;;  eenn  eeffffeett,,  lleess  ddoommmmaaggeess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
aattttéénnuuééss  qquuee  ppaarr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunnee  pprrootthhèèssee  aauuddiittiivvee..  AAiinnssii,,  uunn  
pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  aaiiddee  àà  mmaaiinntteenniirr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  
ddeess  eemmppllooyyééss  eett  iill  ddiimmiinnuuee  aauussssii  lleess  ccooûûttss  rreelliiééss  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  
aauuxx  pprrootthhèèsseess  aauuddiittiivveess..    
  

                                                                          
44  EExxttrraaiitt  ddee  pprrooggrraammmmee  pprréévveennttiiff  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  
pp994488664499  
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CCoommmmeenncceezz  ppaarr  mmeessuurreerr  llee  nniivveeaauu  ssoonnoorree  ddaannss  ttoouuss  lleess  eennddrrooiittss  dduu  
lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ooùù  iill  yy  aa  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  VVoouuss  ddeevvrriieezz  
mmêêmmee  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  tteellss  qquuee  lleess  ccoorrrriiddoorrss  eett  
lleess  ppiièècceess  ooùù  lleess  ggeennss  nnee  ffoonntt  qquuee  ppaasssseerr..  LLeess  nniivveeaauuxx  ssoonnoorreess  
ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  mmeessuurrééss  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  àà  lleeuurrss  pplluuss  éélleevvééss..  SSii  vvoouuss  aavveezz  
ddeess  ddoouutteess,,  pprreenneezz  lleess  mmeessuurreess  ssuurr  ddee  lloonngguueess  ppéérriiooddeess..  EEnn  
ttrraannssccrriivvaanntt  lleess  rrééssuullttaattss  ssuurr  uunn  ttaabblleeaauu  ssiimmppllee,,  nnoouuss  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  
aavveecc  uunnee  ccaarrttee  dduu  bbrruuiitt,,  llaaqquueellllee  iinnddiiqquuee  qquueell  nniivveeaauu  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  eesstt  
nnéécceessssaaiirree  ddaannss  cchhaaqquuee  zzoonnee  ddee  ttrraavvaaiill..    
  
LLeess  bbrruuiittss  ccoonnssttaannttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmeessuurrééss  aavveecc  uunn  ssoonnoommèèttrree  
oorrddiinnaaiirree..  PPaarr  ccoonnttrree,,  ssii  lleess  bbrruuiittss  fflluuccttuueenntt,,  iillss  ddooiivveenntt  ddaannss  ccee  ccaass  
êêttrree  mmeessuurrééss  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  ssoonnoommèèttrree  iinnttééggrraanntt..  GGrrââccee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  
mméétthhooddee  HHMMLL,,  iill  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  ppoossssiibbllee  ddee  mmeessuurreerr  lleess  nniivveeaauuxx  
ssoonnoorreess  eett  ssiimmuullttaannéémmeenntt  jjuuggeerr  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dd’’uunn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff,,  
eenn  uuttiilliissaanntt  llee  PPeellttoorr--mmeetteerr..  LLee  PPeellttoorr--mmeetteerr  eesstt  uunn  ssoonnoommèèttrree  
iinnttééggrraanntt  qquuii  pprreenndd  ddeess  mmeessuurreess,,  eeffffeeccttuuee  ddeess  ccaallccuullss  eett  vvoouuss  mmoonnttrree  
lleess  rrééssuullttaattss  ssuurr  uunn  ééccrraann..  MMaaiinntteennaanntt,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ffaacciilleemmeenntt  ééttaabblliirr  
llee  nniivveeaauu  ssoonnoorree  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  eett  aaiinnssii  eessttiimmeerr  ssii  
llee  pprrootteecctteeuurr  aauuddiittiiff  cchhooiissii  aattttéénnuuee  ssuuffffiissaammmmeenntt..    
  
EExxeemmppllee  ddee  ccaarrttee  ddee  nniivveeaauu  ddee  bbrruuiitt  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill55  
  

  
  

                                                                          
55  EExxttrraaiitt  ddee  pprrooggrraammmmee  pprréévveennttiiff  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  
pp994488664499  
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PPhhoottoo  ddeess  cceelllluulleess  cciilliiééeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’oorreeiillllee66  
  

  

                                                                          
66  EExxttrraaiitt  ddee  pprrooggrraammmmee  pprréévveennttiiff  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’oouuïïee  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  
pp994488664499  


