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        پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار

امكانـات، ابـزار، آمـوزش كاركنـان و      آوردنفـراهم  " را به  طور خالصه مي توان اين گونه بيان كرد :  ايمني

 هبـ  ميل و رغبـت  امنيت جسماني و رواني، عالوه بر تأمين  رعايت ضوابط قانوني در محيط كار بگونه اي كه

ايمني ضامن سالمتي نيروي كار، حفاظت از اموال و سـرمايه هـاي مـادي، معنـوي و      ."نيز افزايش يابد  كار

، بايد مديران از عرصه تئوري و شـعار  فقيت در اجرا و پياده سازي ايمنيبراي مو زيست محيطي كشور است.

 خارج شده و به صورت عملياتي اصول ايمني را اجرا نموده و بر اثرگذاري آن نظارت همه جانبه داشته باشند.

 را مناسـب  شود تا اثر بخشـي ر ضمير ناخودآگاه كاركنان نهادينه ددانسته هاي ايمني بايد با آموزش مستمر 

اول خود اهميت ايمني را به خوبي دريافته باشند تا بتوانند كاركنان خود  بايد  راهبران سازمان داشته باشند.

را به كار ايمن تشويق كنند. ايمني ضرورت اجتناب ناپذير پيش روي ماست كه اگـر ايـن ضـرورت را جـدي     

  نگيريم تاوان سنگيني ممكن است بپردازيم.

م در راستاي تاكيد مجدد بر حفظ ايمني فضاهاي كاري زيـر مجموعـه هـاي خـود،     شركت پشتيباني امور دا

 براي اجرا را تهيه و و فضاهاي ذخيره سازيرفاهي ني در ساختمان اداري و چكيده اي از موارد بسيار مهم ايم

در ايـن  همه كاركنان نهايت اهتمام را بـه ايمنـي    به پيوست ابالغ مي نمايد، اميد است كه مديران محترم و

  فضاهاي كاري داشته باشند.

  

  شهرام كياني                                                                                       

  ن پشتيباني توليد و سرمايه گذاريمعاو                                                                        
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        بخش اول بخش اول بخش اول بخش اول 

پادپادپادپاد    فضاهاي اداري و رفاهيفضاهاي اداري و رفاهيفضاهاي اداري و رفاهيفضاهاي اداري و رفاهيو ضوابط ايمني در و ضوابط ايمني در و ضوابط ايمني در و ضوابط ايمني در اصول اصول اصول اصول     
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        كميته ايمني كميته ايمني كميته ايمني كميته ايمني     وووو    آموزشآموزشآموزشآموزش----1111----1111

با محوريت مديركل جهت مقابله با حريق و حـوادث احتمـالي    در هر اداره كل استاني كميته ايمني •

را تشكيل و با برگزاري جلسات مستمر و ارزيابي ميداني از وضعيت تأسيسات و ...، همواره كاركنـان  

. ايـن  ( حفـظ مسـتندات الزامـي اسـت)    در آمادگي الزم جهت مقابله با حوادث احتمالي قرار دهنـد 

 وظيفه در ستاد بر عهده مدير كل امور اداري خواهد بود.

يا مشاور ايمني و آتش نشاني باشد و اين فرد به طور مسـتمر  داراي مسئول  اداره كل هر استان بايد •

 پايش و مشكالت ايمني را به كميته ايمنيرفاهي و ذخيره سازي  را  –موارد ايمني فضاهاي اداري 

 گزارش نمايد.

تمامي كاركنان شركت بايد آموزش هاي الزم در خصوص مقابلـه بـا حريـق، حـوادث و  بكـارگيري       •

 تجهيزات خاموش كننده را گذرانده باشند.

مورد بازبيني مسئول يـا   بصورت دوره اي بايد  آتش تأسيسات و تجهيزات امدادي و خاموش كننده •

  مشاور ايمني آتش نشاني قرار بگيرد.

        ايمني راه هاي خروج اضطراري ايمني راه هاي خروج اضطراري ايمني راه هاي خروج اضطراري ايمني راه هاي خروج اضطراري     ----2222----1111

 خروج مجزا و دور از هم باشد.در  دوداراي حداقل  بايد هر طبقه در ساختمان هاي طبقاتي   •

 داشته باشد. امتداد بايد حداقل يكي از پلكان هاي خروج تا باالترين طبقه ساختمان(پشت بام) •

داراي نشـانگر طبقـه و عالئـم خـروج اضـطراري       ج عمومي و اضطراري ساختمان بايـد راه هاي خرو •

باشند. نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن مسير خروج بصـورت شـبرنگ متناسـب بـا مسـير      

 كيد مي باشد.ضروري و مورد تأ، خروج 

سام مزاحم (ميز، جوقات خالي از موانع و ادر تمام ا ج عمومي و اضطراري ساختمان بايدراه هاي خرو •

 صندلي، سطل آشغال و ... ) باشند.

 عرض پله ها و پاگرد ها و مسير راه خروج نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد. •
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        ضوابط ايمني اعالن حريقضوابط ايمني اعالن حريقضوابط ايمني اعالن حريقضوابط ايمني اعالن حريق    ----3333----1111

حريـق   بـه سيسـتم اعـالن    مأمورسرا و ... بايد ،مهمانسرا  ،كليه ساختمان هاي شركت اعم از اداري  •

  دستي يا خودكار مجهز باشند.

  در كليه قسمت هاي ساختمان نصب گردد. سيستم اعالن حريق بايد •

در قسمت پذيرش نصـب گردنـد و    آژير در ساختمان هاي اداري بايدو  حريق اعالندستگاه مركزي  •

در ساير ساختمان ها در صورتي كه داراي سرايدار باشد بهتر است دستگاه مركزي در محل استقرار 

  سرايدار نصب گردد.

  طوري طراحي گردد كه در مواقع قطع برق، قادر به ادامه كار باشد. سيستم اعالن حريق بايد •

 شاسي اعالن حريق دستي نيز در طبقات نصب گردد. بايد ،قوعالوه بر سيستم اعالن حريق ف •

انجـام  زيرنصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصـات   •

 شود:

 سانتي متر 40�30ابعاد تابلو  .1

 زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانتي متر در پيرامون تابلو .2

 نوشته متن به رنگ سفيد .3

حريق ، در اسرع وقـت بـا حفـظ خونسـردي      نبه محض شنيدن آژير عمومي اعال ": متن تابلو  .4

 "پله از ساختمان خارج گرديد. راهمحل واحد خود را ترك نموده و از مسير 

        ده هاي دستي و چرخ دار آتش نشانيده هاي دستي و چرخ دار آتش نشانيده هاي دستي و چرخ دار آتش نشانيده هاي دستي و چرخ دار آتش نشانيتجهيزات خاموش كننتجهيزات خاموش كننتجهيزات خاموش كننتجهيزات خاموش كنن    ----4444----1111

  است. يمجاور تابلو اصلي برق ضرور CO)2(كيلويي دي اكسيد كربن  6نصب خاموش كننده  •

  نصب خاموش كننده پودر و گاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباري ها ضروري است. •

با زيربنـاي سـاختمان و كـاربري آن      خاموش كننده هاي دستي (كپسول آتش نشاني و...) متناسب •

  زير نظر كارشناسان آتش نشاني تعبيه، نصب و مورد استفاده قرار گيرد.

بـه    مصرف خاموش كننده هاي مورد استفاده بررسي و  و ءبطور مرتب وضعيت اعتبار و تاريخ انقضا •

 روز رساني شوند.
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        آبي ثابتآبي ثابتآبي ثابتآبي ثابت    خاموش كنندهخاموش كنندهخاموش كنندهخاموش كنندهتجهيزات تجهيزات تجهيزات تجهيزات     ----5555----1111

بنا به نظر كارشناسان آتـش  ، مهمانسرا، مأمورسرا و ... بايد كليه ساختمان هاي شركت اعم از اداري •

  كشي آب آتش نشاني باشند.نشاني مجهز به سيستم لوله 

و نوع بناي برخي از ساختمان ها، ممكن است كارشناسان آتش نشاني : با توجه به وضعيت زيربنا تبصره

تأييديه آتش نشاني اخذ و در  كه در آن صورت بايدندانند حريق را الزم خاموش كننده اين نوع سيستم 

  مستندات شركت نگهداري شود.

و خارج از ساختمان با متعلقـات   هاجنب در Fآتش نشاني، نصب جعبه  در صورت تاييد كارشناسان •

  صورت گيرد. ت لوله الستيكي فشار قوي لوله نواري و داخل سالن ها با متعلقا

با متعلقات لوله نواري ، داخل سـالن   Fاز يكديگر سي متر ( نصب جعبه  Fهايحداكثر فاصله جعبه  •

  ) پذيردصورت  بر حسب نظر كارشناس آتش نشاني

امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از پشت بام تا پايين ترين ارتفاع ساختمان و اتصال آن به آب شهر  •

  و منبع ذخيره هوايي آتش نشاني مستقر در پشت بام ضروري است.

لوله اصلي و ظرفيت منبع ذخيره آب زير نظر كارشناسان آتش نشاني و دبـي خروجـي بـراي     اندازه •

  زمان رسيدن نيروي عملياتي آتش نشاني در نظر گرفته شود. دقيقه تا  10مدت 

) زير نظر كارشناسان سـازمان آتـش   هيدرانت آتش نشاني(شير ايستاده آتش نشاني در صورت لزوم  •

 نشاني مشخص و نصب مي گردد.

ساختمان وجـود   عات شبانه روز تا نزديكشرايط امكان حضور خودروهاي آتش نشاني در تمامي سا •

 د.داشته باش

بـراي مواقـع    حتي المقدور شرايط ورود و اسـتقرار خودروهـاي سـنگين و باالبرهـاي آتـش نشـاني       •

  فراهم گردد. اضطراري

        هاي اداريهاي اداريهاي اداريهاي اداري    ساختمانساختمانساختمانساختمان    هايهايهايهايايمني انبارايمني انبارايمني انبارايمني انبار    ----6666----1111

  متر بايستي داراي دو راه خروج دور از هم باشند. 15انبارهاي با طول دسترسي خروج بيش از  •
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آتـش  مراقبت الزم صورت پذيرد كه مصالح اسـتفاده شـده در ديـوار، سـقف و كـف انبـار در برابـر         •

 آتـش در بناي ساختمان از مصالح استاندارد مقاوم در برابـر  زم را داشته باشند.اگر احياناً استقامت ال

  در اولين فرصت اقدامات اصالحي صورت پذيرد. است بايد استفاده نشده

كاالهـا  و نـوع  از تهويه مناسب و متناسب با وسعت بنـا و حجـم    دهاي مورد استفاده بايانبار يا انبار  •

  برخوردار باشند.

حتماً در چينش كاالها رعايت فاصله ايمن و استاندارد تا ديوارهـا ، سـقف و منـابع روشـنايي و      دباي •

  حرارتي لحاظ و مورد توجه جدي قرار گيرد.

  از المپ هاي بدون حرارت و داراي حباب و توري استفاده شود. الزاماً براي روشنايي انبارها بايد •

حريق دستي در انبار ها مورد اسـتفاده قـرار   خاموش كننده يكي از سيستم هاي اعالن يا بايد حتماً  •

  گيرد.

        ايمني آسانسور ايمني آسانسور ايمني آسانسور ايمني آسانسور     ----7777----1111

 .الزامي است مطابق استانداردهاي جاري كشور رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور •

ها توسط افراد فني مجاز يا نمايندگي شركت ايمني آسانسور  بازرسي و سرويس دوره اي  تجهيزات •

  هاي مربوطه انجام و مستندات نگهداري شود.

عبور هرگونه لوله هاي تأسيسات آب سرد، گرم، دودكش ها، لوله هاي گاز و كابل هاي برق از داخل  •

  است.ممنوع  جز تجهيزات آسانسور)ه چاه آسانسور (ب

سانتي متر روي پنجره و روزنه هاي اتـاق موتورخانـه    2×2نصب مشبك فلزي با خانه هايي به ابعاد  •

  آسانسور.

ولـت   12كابين آسانسور به آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي ، زنگ خطر، تهويه، روشـنايي  تجهيز •

  .ي با شارژ رله اتوماتيك تغذيه از باتر

  :بايد انجام شودزير با مشخصات نصب تابلو هشدار دهنده داخل كابين •

زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يـك سـانتي متـر در     -سانتي متر 30×20ابعاد  .1

  پيرامون تابلو نوشته متن به رنگ سفيد.

  "زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسوراستفاده نگردد. در" :متن تابلو .2

  اضطراري متصل باشد.آسانسور به برق  دقت شود كه •
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  تجهيز آسانسور به زنگ خطر اضافه بار و قفل ضد سقوط. •

 باشد. CO2  آسانسور داراي خامو.ش كننده حتما بايد •

  

        ايمني تأسيسات برق ساختمان ، سيستم برق كامپيوتر و ميزهاايمني تأسيسات برق ساختمان ، سيستم برق كامپيوتر و ميزهاايمني تأسيسات برق ساختمان ، سيستم برق كامپيوتر و ميزهاايمني تأسيسات برق ساختمان ، سيستم برق كامپيوتر و ميزها    ----8888----1111

  از داخل داكت باشد.آن يا عبور استاندارد بوده واز جنس كابل  برق كشي روكار ساختمان بايد •

  از كليد و پريزهاي درپوش دار (باراني) استفاده شود. يدروباز ساختمان با در محوطه هاي •

  .از تعمير شوندو در صورت ني و بازبيني قرار گرفته يمرتباً تمامي كليد و پريزها مورد بررس •

  از داكت هاي مجزا استفاده شود. بايدسيسات برقي و مكانيكي تأ عبور جهت •

كـامپيوتر و ... بايـد   تمامي سيم ها و رابط هاي اسـتفاده شـده جهـت كابـل هـاي بـرق، تجهيـزات         •

  استاندارد باشند.

چيدمان كابل برق كامپيوتر ها به گونه اي طراحي و نصب گردد كه به هيچ وجه در مسير تردد افراد  •

  قرار نگيرد.

حريق خودكـار باشـد و اسـتانداردهاي     به سيستم اعالنمراقبت شود كه اتاق سرور ساختمان مجهز  •

 .بخش انفورماتيك در ستاد هماهنگي شود) از با( در صورت نياتاق سرور رعايت گردد

        ايمني گاز و سيستم گرمايش ساختمان ايمني گاز و سيستم گرمايش ساختمان ايمني گاز و سيستم گرمايش ساختمان ايمني گاز و سيستم گرمايش ساختمان     ----9999----1111

 .در نظر گرفتن لوله دودكش مجزا جهت هر منبع حرارتي تا پشت بام •

 بر روي لوله هاي دودكش در پشت بام. )  Hنصب كالهك ( •

 در نظر گرفته شود: ودكش براي هر منبع حرارتي بشرح زيرسايز لوله هاي د •

 cm15بخاري گازي معمولي، هود آشپزخانه: قطر داخل لوله دودكش  .1

 cm15شومينه، پكيج، آبگرمكن، داخل لوله دودكش  .2

 گاز سوز بايد به يك دودكش مجزا مجهز گردد. هر بخاري و يا وسيله •

متر از سطح پشت بام باالتر باشد و از ديوار هاي جـانبي نيـز    1حداقل  دانتهاي كليه دودكش ها باي •

 حداقل يك متر فاصله داشته باشد.
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 .خروج لوله هاي دودكش استفاده شود براي ساختمان از درز انقطاع به هيچ وجه نبايد •

 دودكش درون اتاق ها با نظر كارشناسان آتش نشاني نصب گردد. •

 بخاري يا اجاق ها داراي بست مناسب و محكم باشد. مراقبت شود كه شيلنگ هاي گاز •

 مراقبت شود كه انشعاب ورودي گاز ساختمان مجهز به شير قطع كن گاز حساس به زلزله باشد. •

        ساختمانساختمانساختمانساختمان    هايهايهايهاي    موتورخانهموتورخانهموتورخانهموتورخانه    ايمني ايمني ايمني ايمني     ----10101010----1111

 باشد.خارج از ساختمان حتي المقدور  موتورخانه ساختمان بايد •

 طراري باشد.خروج اض داراي در بايدموتورخانه  •

 شود. براي موتورخانه استفاده فلزي  هايدر از حتماً بايد •

 يا اطفاء حريق دستي يا خودكار باشد. موتورخانه بايد مجهز به يكي از سيستم هاي اعالن •

 خاموش كننده دستي باشد. كپسول هاي مجهز به بايدموتورخانه  •

 ي بخار يا آب داغ قرار داشته باشند.خارج از شعاع حرارتي لوله ها الزاماً بايدكابل هاي برق  •

 داكت مستقل براي لوله هاي تأسيسات ، كابل هاي برق و دودكش ها در نظر گرفته شود. •

 بصورت توكار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند. كابل هاي برق موتورخانه بايد •

 عال باشد.عاري از هرگونه كاال يا اجناس غير ضروري و قابل اشت فضاي موتورخانه بايد •

 مجهز به كف شوي باشد و حداقلبايد موتورخانه ساختمان  •
�

�
منظـور   آزادآن بصورت فضاي فضاي   

 شود.

 از نوع مخصوص حفاظ دار باشد. ي موتورخانه بايدروشنايي ها •

ساختمان حتي المقدور داراي ژنراتور برق اضطراري باشد و مراقبت شود كه ژنراتور به نحو مناسـبي   •

محكم شده باشد.ضمناً منبع سوخت ژنراتور برق اضـطراري در مكـان مناسـب تعبيـه     در جاي خود 

 شده باشد.

        مهم در ايمنيمهم در ايمنيمهم در ايمنيمهم در ايمنيساير موارد ساير موارد ساير موارد ساير موارد     ----11111111----1111

ماه يكبار مانور مقابله با زلزله به صورت هماهنگ  شش با توجه به زلزله خيز بودن كشور ، حداقل هر •

 در تمام فضاهاي مربوط به اداره كل برگزار و مستندات نگهداري شود.
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داراي جعبه كمك هاي اوليه محتوي داروهـاي مـورد نيـاز شـامل گـاز       رفاهي بايد -فضاهاي اداري •

 دندر فضاي مناسب باشاستريل،پماد سوختگي، بتادين، چسب زخم و...  با تاريخ مصرف معتبر 

حـداقل   باشـد، بايـد   نفـر مـي   50در صورتي كه ساختمان داراي سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از  •

 داراي دو در دور از هم باشد.

 بيرون بازشو باشد.بايد در سالن اجتماعات  •

ترتيبي اتخاذ كرد كه در صورت  از شيشه استفاده شده است، بايد در صورتي كه در نماي ساختمان •

 شكست يا ريزش، معابر عمومي مورد تهديد قرار نگيرد.

 خاموش كننـده   سامانه حتماً باشد بايد در صورتي كه ساختمان داراي پاركينگ محصور و بسته مي •

 حريق اتوماتيك مورد استفاده قرار بگيرد.

 .ضروري استا آسانسور و ويلچربر و ...)ايجاد فضا سازي الزم ويژه تردد معلولين ( رمپ، باالبر ي •

 عايق بندي ستون هاي اصلي و فلزي ساختمان با مصالح مقاوم در برابر حرارت. •

 بيمه آتش سوزي داشته باشند. الزاماً بايد ساختمان يا ساختمان ها •

سانتي متر از كف تمام شده اطراف پشـت بـام، تـراس، بـالكن،      80پناه با ارتفاع حداقل  احداث جان •

 .انجام شود اطراف داكت هاي واقع در پشت بام

پناه مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نـرده،   استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جان •

 سانتي متر از يكديگر باشد. 10حفاظ ها بصورت عمودي و با فاصله حداكثر 

 .استفاده شود از كوپل طلق دار به جاي شيشه قسمت نورگير باالي خرپشتهدر  •

زيـر نـورگير از قسـمت     بايـد  ،ته از شيشه استفاده گرديـده در صورتي كه جهت نورگير سقف خرپش •

 داخل توري مناسب نصب گردد.

 .ممنوع است استفاده از شيشه در قسمت باالي كتيبه باالي در اصلي ورودي به واحد ها •
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        بخش دوم بخش دوم بخش دوم بخش دوم 

        در سردخانه هاي پاددر سردخانه هاي پاددر سردخانه هاي پاددر سردخانه هاي پادل ايمني صنعتي و بهداشت محيط كار ل ايمني صنعتي و بهداشت محيط كار ل ايمني صنعتي و بهداشت محيط كار ل ايمني صنعتي و بهداشت محيط كار اصواصواصواصو    
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 پيشگيري از آتش سوزي پيشگيري از آتش سوزي پيشگيري از آتش سوزي پيشگيري از آتش سوزي     و و و و ايمني ايمني ايمني ايمني ----1111----2222

الزم است در هر سردخانه بسته به موقعيت , وسعت و نوع سرمازاي مصرفي با نظر كارشناسان سازمان آتش 

نشاني پايگاه آتش نشاني تأسيس , تجهيزات مناسب نصب و مواد خاموش كن ( پودر خشك , يا دي اكسيد 

 د .  هاي مناسب در دسترس باش كربن يا مواد كف ساز ) به ميزان مناسب تهيه و در محل

 American National Fire Protection( مريكـا آنشاني  با توجه به استاندارد انجمن ملي آتش نكته: •

Association(  18كـه كپسـول هـاي بـا وزن كمتـر از       باشدبه اين گونه كپسول آتش نشاني ارتفاع 

ولـي   .گيرنـد متر از سطح زمين قـرار  1/ 5حداكثر در ارتفاع باالي كپسول آتش نشاني كيلوگرم سر 

حداكثر در كپسول آتش نشاني است سر  وگرميلك18 هايي كه وزن آنها بيش ازكپسول آتش نشاني 

به انضـمام نـام كنتـرل    تاريخ شارژ كپسول آتش نشاني  متر از سطح زمين قرار گيرد. 1ارتفاع باالي 

  بر روي كپسول درج گردد.  كننده بايد

لوله كشي آب نيـز بايـد تعبيـه     ، ز تجهيزات پيشگيري باالدر هر سردخانه براي مبارزه با آتش غير ا •

  گردد .  

لوله كشي آب آتش نشاني بايد مجهز به تعـداد مناسـب قرقـره شـيلنگ در راهـروي ارتبـاطي ( در        •

 اي كه بتوان از دو نقطه با آتش مبارزه نمود .   جاهاي باالي صفر درجه ) باشد به گونه

ن نشت گاز آمونياك و لباس و ابـزار مناسـب جهـت كنتـرل آن     سردخانه بايد مجهز به سيستم اعال •

باشد و هرسال يك نوبت تمام تجهيزات سردخانه بايد مورد بازرسي فني قرار گرفته و مسـتندات آن  

 نگهداري شود.

        ايمني كاركنان سردخانهايمني كاركنان سردخانهايمني كاركنان سردخانهايمني كاركنان سردخانه    ----2222----2222

 در هر سردخانه حداقل دو دستگاه سيلندر هواي فشرده با ماسك بـراي تـنفس افـراد بـا گنجـايش       •

 بايد موجود باشد و نيز ماسك , حفاظ چشم , لباس و دستكش مخصوص دقيقه  45حداقل فعاليت 

  ( ضد آب ) به تعداد مناسب ضروري است .  

 كـاله  و كفـش ,  پشمي كاله و تكشدس,  گرم لباس شامل حفاظتي لباسهاي وجود سردخانه هر در •

   .است ضروري نگهداري هاي سالن كاركنان تعداد به ايمني
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هاي مناسب براي حفاظت سيستم شنوايي افرادي كه در معرض صـداي   ها و گوشي الزم است پالك •

 دسي بل هستند به تعداد مناسب تهيه گردد.   85بيش از حد مجاز 

آمـوزش كـافي و الزم داده شـود و     به كاركنان سردخانه بايدبراي جلوگيري از بروز سوانح و حوادث  •

هاي ساالنه در اين د. بازآموزي مستمر و انجام مانورگواهي آموزش در مستندات سردخانه بايگاني شو

 خصوص ضرورت دارد.

شـامل گـاز اسـتريل،پماد     داراي جعبه كمك هاي اوليه محتوي داروهـاي مـورد نيـاز    سردخانه بايد •

  سوختگي، بتادين، چسب زخم و...  با تاريخ مصرف معتبر در فضاي مناسب باشد.

خطر كه در فضاي تاريك به خـوبي ديـده شـود و     هاي نگهداري آژيرهاي اعالن ه سالندر داخل كلي •

وانـد  آماده كار باشد نصب گردد تا هرگاه به عللي شخص داخل سالن نياز به كمـك داشـته باشـد بت   

ها و روي تابلو در محلي كـه   آژير خطر را به صدا در آورد , در ضمن چراغ قرمزي نيز باالي در سالن

تحت مراقبت خدمه سردخانه است روشن شود و شماره اطاقي كه آژير آن به صـدا در آمـده    معموالً

  خطر بايد با برق و باطري كار كند .   سيستم اعالن .است مشخص گردد

هاي خروجي ضروري است و ايـن سيسـتم بايـد بـه صـورت       اري براي نشان دادن راهروشنايي اضطر •

  خودكار بعد از قطع جريان برق با باطري روشن گردد .  

هاي باالي صفر درجه كه از انواع گازها مثل دود گوگرد براي جلوگيري از رشد قارچ در  در سردخانه •

ا شرايط جوي مناسب بايد پيش بيني گـردد  شود پتوي گرم و محل استراحت ب انگور بهره جويي مي

و همچنين شيرهاي آب مخصوص شستشوي دهان, گوش و بيني و مـوادي ماننـد اسـيد بوريـك و     

  هاي اوليه در نظر گرفته شود.   ساير وسايل بهداشتي و كمك

در هر سالن نگهداري خودداري نمايند و قبل  به صورت انفرادي كاركنان حتي المقدور از كار كردن •

  از قفل كردن در هر سالن بايد اطمينان حاصل كنند كه شخصي در سالن باقي نمانده است. 

با مواد خوراكي سر و كار دارند بايد داراي كارت معتبر گواهي سالمت  كه هايي كاركنان در سردخانه •

اي تجديـد   هاي صالحيت دار باشند  و ايـن كـارت بـه طـور دوره     (كارت معاينه بهداشتي) از سازمان

  شود.  

        سردخانهسردخانهسردخانهسردخانهايمني ساختمان ايمني ساختمان ايمني ساختمان ايمني ساختمان         ----3333----2222

   ل بـه زمـين )   شود با توجه به محل و بناي سردخانه سيستم بـرق گيـر حفـاظتي ( اتصـا     توصيه مي •

  پيش بيني گردد .  



 ١٣         …………………….………………....…            رفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پاد- - - - ضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداري

 

13 

 

  ا و داراي تهويه مناسب باشد .  مجزهاي نگهداري  اطاق شارژ باطري از سالن •

شود دقـت الزم در مـورد    در صورتي كه براي دفع فاضالب از چاه معمولي و يا آبكش بهره جويي مي •

 هاي آب مجاور انجام گيرد .  جلوگيري از آلودگي چاه

 

            سردخانهسردخانهسردخانهسردخانه    ايمني تجهيزاتايمني تجهيزاتايمني تجهيزاتايمني تجهيزات        ----4444----2222

كليه تجهيزات نصب شده در فضاي باز بايد نسبت به شرايط اقليمي منطقه مقاومـت كـافي داشـته     •

  باشد .  

هاي متحرك كمپرسور نصب تجهيزات خودكار كنترل  براي جلوگيري از قطع جريان روغن به قسمت •

  فشار روغن ضروري است .  

ه تعيين كرده است ه سر سيلندر كمپرسور در جايي كه سازندنصب تجهيزات قطع كننده فشار باال ب •

  بايد قبل از شير خروجي كمپرسور قرار گيرد .   باشد و  ضروري مي

زمـان  نصب شود تـا در   در مسير جريان آب به كمپرسور بايد تجهيزات سنجش خودكار جريان آب  •

  كمپرسور به طور خودكار متوقف شود .   جريان آب قطع

هـا از نيـروي بـرق     ر مواردي كه براي آب كردن يخ و برفك تجهيزات تبخيـر كننـده  دضروري است  •

پايان برفك زدايي به وسيله ترموستات كه در جاي مناسبي روي كوئل نصب شده  ، شود استفاده مي

  است با يك كليد حساس به فشار انجام شود .  

هاي جدا كننده عالوه بر نصب وسيله مناسب نمايش سطح سرمازا بايد به تنظيم كننده سطح  مخزن •

  نرمال شاره سرمازا و تنظيم كننده سطح حداقل و حداكثر شاره سرمازا مجهز باشد .  

هـاي   شود پيش بيني كنتـرل  هايي كه از پمپ براي فرستادن شاره سرمازا بهره جويي مي در سيستم •

  ضروري است .   حفاظت پمپ

هـاي جـدا كننـده و در     هـاي سـرمازايي مـايع , مخـزن     در مخزنبهره جويي از شير اطمينان دوبل  •

هاي فاقد مخزن سرمازاي مايع آمونياك در روي كندانسور ضروري است .  شير اطمينان بايد  سيستم

  مجهز به لوله تخليه در فضاي باز و در ارتفاع باال تراز سقف ساختمان باشد .

ها به تجهيزات توليـد و توزيـع سـرما ماننـد      نصب شيرهاي قطع و وصل در جاي ورود و خروج لوله •

هاي طوالني نصب شيرهاي قطـع و وصـل در    كمپرسور و كندانسور ضروري است و نيز در لوله كشي

گردد تا در صورت نشست و لزوم تعمير بتوان قسـمت مـورد نيـاز را از     هاي معين سفارش مي فاصله

  جدا نمود .   سيستم
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قبل از شيرهاي كنترل بايد يك عدد صافي كه دسترسي بـه آن بـدون پيـاده كـردن شـير كنتـرل        •

  پذير باشد نصب گردد .   امكان

هاي رفـت سـرمازا از كمپرسـور نبايـد      لوله برگشت ( مكش ) كمپرسور بايد عايق كاري گردد .  لوله •

سوختن افـراد را در پـي   اي باشد كه احتمال  كاري شوند مگر اين كه مسير لوله كشي به گونه عايق

گردد در مواردي كه از گاز داغ براي برفـك زدايـي بهـره جـويي      .  همچنين سفارش ميداشته باشد

  كاري گردد .   گردد لوله كشي مربوطه عايق مي

هـا و آويزهـا    هاي حرارتي بين لوله و محيط بيرون بايد جلوگيري نمود .  بسـت  از به وجود آمدن پل •

ها را با لوله توسط عايق صورت  نبايد با لوله برگشت تماس مستقيم داشته باشند بلكه بايد تماس آن

  گيرد .  

  ها بايد از مواد خارجي تميز شده باشد .   ها , درون آن در موقع نصب لوله •

  پيش بيني الزم براي جلوگيري از انتقال ارتعاشات تجهيزات به شبكه لوله كشي به عمل آيد .   •

آميـزي يـا بـا     رنـگ  بخـار , مـايع , گـاز داغ )    ( ها با حالت سرمازاي داخل آنا متناسب ه كليه لوله •

  نوارهاي رنگي مشخص گردند .  

) اي تخليه سـرمازاهاي قابـل اشـتعال    هاي مورد نياز ديگر بر ها و محل در موتور خانه ( محل مخزن •

  بهره جويي گردد .   ،( موتور بسته ) كنندمي بايد از تجهيزات تهويه كه در حين كار توليد جرقه ن

هـاي نگهـداري ضـروري     ز سـالن نصب سيستم تشخيص نشت شاره سرمازا و اعالم آن در هر يـك ا  •

  .است

هـا و پـاگرد طبقـات بايـد      همچنين پلـه  ها) ها و تسمه رخ طيار , پروانهچ( هاي متحرك كليه قسمت •

  داراي حفاظ باشد .  

        در سردخانهدر سردخانهدر سردخانهدر سردخانهايمني كاال ايمني كاال ايمني كاال ايمني كاال     ----5555----2222

يك حوضچه مورب بالفاصله پس از در ورودي اصلي سردخانه توليدي ساخته شود و ايـن حوضـچه    •

  هاي وسائط نقليه هنگام عبور از آن گندزدايي گردد .   بايد با يك ماده گندزدا پر شود تا چرخ

 ها پس ماه يك بار و در ساير انواع سردخانه شش هاي توزيعي و مبادي ورودي حداقل هر در سردخانه •

 از هر بار تخليه كامل , هر سالن شستشو و گندزدايي گردد .

شـماره  بـه   هـاي پـاد   كـاال در سـردخانه   چيدمانكاال در سردخانه با توجه به دستورالعمل  مانچيد •

  انجام گيرد.     21/01/89مورخ 11453/51/36



 ١٥         …………………….………………....…            رفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پاد- - - - ضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداري

 

15 

 

خصص اين فرد بسته به نوع تحصيالت و تنيز  و اشدبايد داراي مسئول كنترل كيفيت ب  هر سردخانه •

بايـد مـورد تأييـد    صالحيت اين فرد يا افراد براي احراز اين سـمت طبـق قـانون    سردخانه مي باشد 

 باشد .   و سازمان دامپزشكي كل كشور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

هـاي آب   (ويژگي ايران 0531 ها براي آشاميدن بايد با استاندارد شماره آب مصرفي سردخانهويژگي   •

  آشاميدني) مطابقت داشته باشد.  

  ها خودداري شود .   ها بدون انجام عمل تصفيه به رودخانه از ورود جريان فاضالب سردخانه •

در  هـا   ب سـردخانه فاضالب يـا پسـا   زيست محيطي بايد احتمالي شكالتبراي پيشگيري از ايجاد م •

  شرايط محفوظ و بهداشتي دفع گردد.  

دسـتورالعمل اجرايـي    مطـابق بايـد  سردخانه  داخلي و بيروني يري از حشرات در محوطهبراي جلوگ •

مـورخ    112225/51/51مبارزه با پرندگان، جوندگان، حشرات و حيوانات (موذي و مضر) به شماره 

  عمل شود.   07/09/95
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        سومسومسومسومبخش بخش بخش بخش 

        پادپادپادپاد    نهاده هاي دامينهاده هاي دامينهاده هاي دامينهاده هاي دامي    انبارهايانبارهايانبارهايانبارهايدر در در در ايمني ايمني ايمني ايمني     ضوابطضوابطضوابطضوابط
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        پادپادپادپاد    نهاده هاي دامينهاده هاي دامينهاده هاي دامينهاده هاي دامي    ضوابط ايمني در انبارهايضوابط ايمني در انبارهايضوابط ايمني در انبارهايضوابط ايمني در انبارهاي

عدم تماس تابلوهـاي بـرق بـا محمولـه     هداري محموالت فله اي درون سوله، از نكات ضروري در نگ •

 قبل از ذخيره سازي محموالت از اين موضوع اطمينان حاصل نمود.  بايدباشد. لذا  ذخيره شده مي

ط نقليـه  و يا محوطه سـوله،كه بـه علـت تـردد وسـائ      زمينجلوگيري از رهاكردن كابل برق بر روي  •

 پارگي كابل و متعاقب آن خطر برق گرفتگي براي كارگران را به همراه خواهد داشت.

ي توسط لودر و يا تراكتور  به علـت وجـود نقـاط كـور بـرا     بارگيري  و ودر هنگام اجراي عمليات دپ •

       گرانرافـراد و كـا   ،طات موازي و مورب ايـن دسـته از وسـائ   يا تراكتور و ضمن حرك ولودر  رانندگان

 .و يا فاصله ايمني را رعايت كنند از سوله خارج شوند بايد

م تـامين نبـود روشـنايي درون    عـد  دپو در ساعات پاياني روز در صـورت  در اجراي عمليات تخليه و •

 داري شود. دبارگيري در ساعات تاريكي خو از عمليات تخليه وسوله، 

انبـار  كـارگران مشـغول بـه كـار در محوطـه       استفاده از پوشش مناسب( لبـاس شـب رنـگ) بـراي     •

 يت باشند.قابل رؤ  جابجايي كاال براي رانندگان ماشين آالت حمل و تا ضروريست

 دنده عقب باشند.ه و دپو بايد حتماً داراي هشدار استفاده  جهت تخليماشين آالت مورد  •

ايمن كردن سكوي  باسـكول  ، افراد در حين انجام كار و آسيب ديدگي يلغزندگجلوگيري از جهت   •

 ضروريست.يقلي نبودن الزم و از نظر ص

د گي افـرا كه خطر سقوط و آسيب ديد سوله به چارچوب هر گونه پوسيدگي در محل اتصال دررفع  •

 را به همراه خواهد داشت.

بـارگيري و   استفاده كارگران از ماسك بهداشتي براي پوشـاندن دهـان و بينـي در هنگـام تخليـه و      •

 هاي تنفسي الزم مي باشد .يكشي داخل سوله جهت پيشگيري از بيمارجارو

ن لـوازم  در محلي مناسب و قابل دسترس به همراه ضروري تريعبيه كردن جعبه كمك هاي اوليه ت •

 مصرفي در زمان امداد اوليه.

بحرانـي از    شرايطحريق با وزن باال، تا در  خاموش كننده اي كپسولاطمينان از سالم بودن چرخ ه •

 كارايي الزم و مطلوب برخوردار باشد.

قبل از اقدام به باز كردن پوشش  ها، انيزه در صورت گرفتگي كانوايرسوله هاي مكانيزه و نيمه مكدر  •

 از قطع بودن برق داخل تابلو برق اصلي اطمينان حاصل شود. ،نقالهنوار 
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توسط صـفحه محـافظ   بايد در دستگاه ترانسپورتر( نوار نقاله) ، محل اتصال الكتروموتور به نوار نقاله  •

خورد اعضاء بدن و يا لباس كارگران در  زمان روشن بودن دستگاه جلوگيري به تا از برپوشيده شود 

 عمل آيد.

جـك دسـتگاه در   حتمـاً  ري از جمله باالبر و نوار نقالـه  ات و ملزومات انباونگام جابجا كردن اددر ه •

ي از برق گرفتگـي در  ياپايين ترين وضعيت( خوابانده) قرار داده شود. تا ضمن حفظ تعادل در جابج

 ل هاي برق جلوگيري شود.اتصال با دك

يت سطح محموله و بررسـي وضـعيت    رؤهاي سيلوي فلزي جهت داخل كندو نياز به وروددرصورت  •

خطر سقوط و  ل در زير پاي فردايجاد پ با زيرا ز كمربند مهار كننده استفاده شودحتماً ا بايد ،كيفي

 محتمل مي باشد.وس شدن بين دانه بحم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩         …………………….………………....…            رفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پادرفاهي، سردخانه اي و انباري پاد- - - - ضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداريضوابط ايمني و بهداشت در فضاهاي اداري
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