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  پيشگفتار
 آهنگ شتابان توسعه صنعتي در كشور روز به روز نياز مبرم به نيروي انسـاني سـالم و تندرسـت را   
متجلي مي سازد زيرا فقط با اتكاء به نيروي انساني كه از لحاظ جسمي ، رواني و اجتمـاعي سـالم   

  .باشند ميتوان گذر از جامعه سنتي به جامعه صنعتي را در زماني معقول تحقق بخشيد
در كشور ما همانند ساير كشورهاي در حال توسعه ، رشد صنعتي به عنوان شاخص اقتصـاد ملـي    

شد ولي متاسفانه همين منبع خير و بركت براي نيروي انساني ، در صورت عدم رعايت مطرح مي با
پيامد هاي ناخوشاند و نـامطلوبي در بـر دارد ايـن    )  HSE(اصول بهداشت ايمني و محيط زيست 

حوادث زيانبار عالوه بر آنكه سهم عظيمي از دستاوردهاي توسعه را بر باد مي دهد به اصلي تـرين  
  . ، يعني نيروي انساني آسيب فراوان وارد مي سازد محور توسعه 

هزار نفـر فقـط بـر     200حاكي از آن است كه هر ساله )  WHO(گزارش سازمان بهداشت جهاني 
 125اثر حوادث ناشي از كار در سراسر جهان جان خود را از دست ميدهنـد و در مجمـوع سـاالنه    

م آن حوادثي است كه منجر به نقص عضو ميليون حادثه كاري در جهان رخ مي دهد كه سهم اعظ
  .و جراحات گوناگون شده و زيان هاي مالي و ضايعات انساني متفاوتي را در بر دارد 

و و آسيب بـه محيط زيست  براي پرسنل ، مردم انجام فعاليت هـا با كمترين ريسك خطربنابراين 
ارآمد را مي طلبدكه درآن هر بـرقراري يك سيستم مديريت كـ، تجهيزات و نهايتا شهرت سازمان 

يك از سه مقوله ايمني ، بهداشت و محيط زيست در عين بهره برداري از آن ، اهـميت خاص خود 
مي باشند و در اين راستا پيمانكاران شركت نيز هم راسـتا  بـا شـركت گـاز نيـز مسـئوليت        را دارا

و كاهش مخاطرات بهداشـتي  داشته و مي بايست كليه فعاليت هاي خود را با هدف حذف ، كنترل 
  .و ايمني و جنبه هاي زيست محيطي طرح ريزي و اجرايي نمايند

جاري مورد استفاده در سطح  مقررات ، استاندارد ها در اين دوره آموزشي سعي شده با استفاده از 
و مطالب علمي مرتبط ، موارد بصورت كاربردي و جامع در اختيار همكاران و شركت ملي گاز ايران 

  .  يمانكاران محترم قرار گيردپ
  
  

                                                                                   
  

                                                                                                                     

  
  شهرام مداح حسيني

 1394خرداد ما ه 
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در آن تمامي عوامل آسيب رسان شناسايي ، ارزيــابي ، حــذف و يـا     ايجاد محيطي ايمن كه

كنترل گرديده تا سـالمـت و امنيت افراد اعم از كار كنان ، پيمانكـاران و مشـاوران ، بازديـد    
كنندگان ، مشتريان ، همسايگان و ناسيسات گوناگون را تضمين نمايد از اولويـت هـاي وزارت   

  . نفت مي باشد 
  

  : آرمان ما 
  حذف تمامي حوادث و اثرات سوء بر افراد و محيط زيست 

  
  :حركت ما 

در جهت توسـعه پايدار ، افزايش بهره وري ، رشـد و بالندگي نيروي انساني با فراتر رفتن از 
  استاندارد هـاي روز

  . مي باشد  
  

  : تعهدات ما 
 نفتدر اولويت قرار دادن موضوعات بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت *

 ايجاد نگرش جديد و فضاي ارتباطي باز و سازنده بين مديران ، كار كنان و عموم جامعه*

 تخصيص منابع مالي ، انساني و سازماني مورد نياز *

 رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي *

 استفاده بهينه از انرژي و منابع*

هاي نظام مديريت  شها و برنامهارزيابي به منظور بازنگري و بهبود مستمر خط مشي ، رو*
 و محيط زيست  بهداشت ، ايمني

 شفافيت در گزارش دهي *

 ارائه آموزش هاي الزم بصورت مستمر*

 شناسايي ، ارزيابي ، حذف و يا كنترل موثر مخاطرات در شرايط معمول ، تغيير و بحران*

 حمايت از تحقيقات ، شناسايي و استفاده از خدمات نيروهاي متخصص*

  شويق افراديكه در توسعه و بهبود نظام مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست نقش دارند ت*
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  HSE قوانين و مقررات/سيستم مديريت /آشنايي با مفاهيم
HSE:  

  
H:  

Health             علمي است از بهداشت كه با مسائل بهداشتي و درماني افرادي كه بكار گمارده : بهداشت حرفه اي               
S  :                               مي شوند سر وكار دارند                   .    

              Safety حفاظت نسبي در مقابل خطرات مي باشد  ايمني ميزان درجه دور بودن از خطرات يا     : ايمني.  
E :            

   Environment كره زمين است كه در آن حيات وجود دارد و شامل تمـام   محيط زيست بشر بخشي از  : محيط زيست
  .آبها ، طبقه نازكي از هوا و خاك و همه موجودات زنده است 
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              گاز طبيعي
 گاز طبيعي گازي است بي بو، بي رنگ و بي شكل كه قابل اشتعال

 عيبوده و از هيدروكربورهاي مختلف تشكيل شده و به طور طبي 

 در مخازن زير زميني موجود مي باشد ، بيشترين درصد هيدرو  

 ربن هاي تشكيل دهنده گاز طبيعي متان بوده و يك قسمت كمك

 نيز از ديگر هيدرو كربن هاي سنگين مانند اتان ، پروپان ، بوتان 

  .مي باشد .... و 
ـ      بخشـي از  . بـه وجـود آمـد    .... ات مـرده  گاز طبيعي ميليونها سال قبل بر اثر تجزيـه وفاسـد شـدن گياهـان و حيوان

  .موادارگانيك بر اثر انباشته شدن ماسه ، گل وساير رسوبات به صورت فشرده در آمده و به نفت و گاز تبديل شده اند
  الي گاز طبيعي گچ

، ولي به دليل هيدروكربنهاي سـنگين در گـاز طبيعـي     55/0ن بر ابر است با االي گاز متگهمانطور كه مستحضريد چ
پس ميتوان گفت اين گاز از هوا سبك تر و در صـورت نشـت   . متغير مي باشد  65/0الي  60/0چگالي آن حدوداً بين 

از مخازن يا تاسيسات و لوله ها به طرف باال حركت مي كند و در صورت نشت در منزل مسكوني قسمت اعظم آن در 
  .زير سقف جمع خواهد شد 

  انواع گازها
سيار زيادي بوده و عده اي از آنها در بعضي از توليدات صنعتي به مقدار قابل مالحظه اي به ي تنوع ب گازها دارا 

مصرف مي رسند و برخي نيز در اثر فعل و انفعاالت شيميايي در پروسه توليد مواد در صنايع مختلف آزاد مي گردند ، 
شند ، بعضي از آنها داراي ار قابل تشخيص مي بااغلب گاز ها داراي بوي نافذ بوده و مقادير ناچيز آنها نيز پس از انتش

خاصي بوده و در غلظت هاي معين اين رنگ را مي توان تشخيص داد مثالً  رنگ گاز كلر ، سبز رنگ بوده و  رنگهاي
بعضي از گازها هستند كه . بوي آن نافذ و خفه كننده ، رنگ اكسيد ازت زرد خرمائي و محرك و سرفه آور مي باشد 

وبوي خاصي نيستند پس به آساني قابل تشخيص نمي باشند و بسيار هم خطرناك هستند مانند گاز منو  داراي رنگ
   .اكسيد كربن

تريليون متر مكعب ،با پشت سر  7/33ايران براي نخستين بار با داشتن ذخائر حدود  در حال حاضر
 .هان معرفي گرديد دارنده ذخائر گاز ج ترينگبزر)تريليون متر مكعب  9/32با (گذاشتن روسيه 

  
  :گاز طبيعي  هاي مهم كاربرد

 در، ... )توليد الستيك ، توليد محصوالت متنوع پتروشيمي و (  طبيعي كاربرد هاي زيادي در صنايع شيميايي گاز
،   )گرمايش ، گرم كردن آب ،پخت وپز و روشنايي (تامين سوخت نيروگاه ها و صنايع ، در اماكن تجاري و مسكوني

                                                                                                        .دارد  ... و ) CNG(سوخت خودروها تاميندر
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  گاز از توليد تا مصرف
آتش هاي جاويدان بوده است  از دير بـاز مـي شـناخته انـد ، لـيكن      مردمان باستان گاز طبيعي را كه روشني بخش 

استفاده از آن به عنوان سوختي مطبوع و فراگير از اوايل قرن بيستم شروع شـد ،ايـن رونـد طـي چنـد دهـه اخيـر        
گسترش خيره كننده اي داشت بطوريكه امروزه گاز طبيعي در بخش عمده اي از كره زمـين بـه يـك منبـع انـرژي      

 . هم و حياتي مبدل شده است بسيار م

  يعني ساده ترين ) CH4(گاز طبيعي عمدتا از متان 
  نوع هيدروكربن تشكيل شده است كه گازي است بي رنگ ، 
  بي بو با شعله اي كم رنگ كه تميزترين نوع سوخت 
  كيلو 8600فسيلي است ،ارزش حرارتي گاز طبيعي حدود  
  گـاز طبيعي.ي بـاشد كالري به ازاي هرمتر مكعـب استاندارد م 
  هـمچون نـفت خـام ميليونها سـال قبل در اثـر تـجزيه و 
  فـاسد شدن گـياهان و حـيوانـاتي كه اجـسادشان در 
قسمت هاي زيرين درياها و اقيانوسهاي قديمي و زير اليه هاي رسوبي و سنگ ها مانده بود به وجود آمده بنابر اين  

  . زمين و در ال به الي سنگ هاي متخلخل وجود دارد  منابع گاز يا نفت عمومادر اعماق
ير زير زمينـي در خشـكي و   پس از شناسايي مخازن گاز عمليات حفاري انجام مي گردد و گاز استحصال شده از ذخا

لوله هاي قطور به واحدهاي جمع آوري هدايت و راهي پااليشگاه مي شود ، در پااليشگاه ناخالصـيهاي   يا دريا توسط
از آن جـدا   )نم زدايي و شيرين سازي( توسط فرايند بهسازي  ...نند دي اكسيد كربن ، سولفيد هيدروژن و گاز ما

گاز طبيعي پس از پااليش توسط هزاران كيلومتر خطوط لوله راهي نيروگاههـا، صـنايع ، منـازل ، و سـاير     . مي شوند
بب كاهش ميزان فشار و جريان آن مي گردد، با جريان يافتن گاز در خط لوله ، اصطكاك س.مراكز مصرف مي گردد 

كيلومتري يكديگر بر پا شده كه با چنـد هـزار كيلـو وات     160تا  80بدين منظور واحد هاي تقويت فشار در فواصل 
قدرت فشار گاز را افزايش مي دهند ، براي جلوگيري از نشت احتمالي گاز خطوط لوله بايد پيوسـته مـورد مراقبـت     

گاز طبيعي با فشـار زيـادي كـه الزمـه خطـوط انتقـال اسـت بـه         . تعمير و نگهداري   قرار گيرد بازرسي و عمليات 
ايستگاههاي شهري تحويل داده مي شوند ، ولي سيستم توزيع شهري فشار بسيار كمتري را طــلب مـي نمايـد كـه     

ايستگاههاي تقليل فشار  در )  T.B.S، C.G.Sايستگاههاي( . ايـن امر در ايسـتگاه تقليل فشار انجام مي پذيرد 
فشـار  . ، گاز ابتدا در داخل هيتر گرم شده و سپس طي مراحل مختلف فشار آن شكسـته شـده و تقليـل مـي يابـد      

 1050 الـي  400حـدودا بين  ) City Gate Stationايستگاه دروازه شهـري C.G.S( ورودي به ايـستـگاه 
توسط خطوط تغذيه   CGSگاز خروجي از ايستگاه . مي باشد پونـد  250پـوند و فشار خـروجي از ايستگاه حـدود 

هدايت شده و طي مراحـل مختلـف   Town Border Station) ايستگاه درون شهري TBS(به ايستگاههاي 
پـوند مي  60پوند و فشار خـروجي از ايستگاه TBS 250فشار ورودي به ايستگاه.فشار آن شكسته و تقليل مي يابد 

  .باشد
پوند توسط شبكه هاي شهري به درب منازل و مكان هاي مصرف هدايت شـده و بـا توجـه بـه نيـاز       60گا زبا فشار 

پونـد   4/1فشار گاز براي منازل حدود ( . توسط رگالتورهاي منصوبه بر روي علمك ها ، فشار آن تقليل مي يابد 
  .  )بر اينچ مربع مي باشد

  

5 



                       

    
     

 :ايستگاه تقويت فشار 

  مقصد مي بايستي مسافت زيادي را از گاز طبيعي براي رسيدن به 
  ، از سويي گرفتن انشعاب برايپااليشگاهها تا مبادي مصرف طي نمايد

  باعث افت فشار در خطوط مصارف صنعتي و يا شهرهاي در مسير 
  گاز با فشار مورد نظر به محلهاي انتقال خواهد شد به منظور اينكه 
  160تا  80حدود مصرف برسد ايستگاههاي تقويت فشار در فواصل  
  كار اين ،كيلو متر از يكديگر بر روي خط مذكور  تعبيه  شده اند  

   .ايستگاهها تقويت فشار گاز مي باشد 
 ) Flammable limit(حدود قابل اشتعال 

          قابـل انفجـار يـا سـوختن      مخلـوط با هوا قـادر بـه تشـكيل     اختالط نسبت هاي ي ازگاز طبيعي فقط در محدوده خاص
   .ي باشدم

  .پس مي توان گفت حداقل و حداكثر غلظت بخار يا گاز قابل اشتعال در هوا را حدود قابل اشتعال گويند 
  .مي نامند  محدوده قابليت اشتعالرا براي هر نوع سوخت  دو حدمحدوده بين اين  

  .مي گويند يا حد پايين اشتعال     Lower Flammable limit ( LFL)  حد پايين اين محدوده را  *
  .يا حد باالي اشتعال مي گويند     Upper Flammable limit ( UFL)  اين محدوده را يحد باال *
  . درصد حجمي مي باشد  15درصد حجمي و حد باالي اشتعال را  5در گاز طبيعي حد پايين را  *

                  .درصـد حجمـي مـي باشـد      11الـي  10بينن حالت براي انفجار گاز طبيعي يعبارتي خطرناك تربه بهترين حالت يا 
  :جدول ذيل حد باال و پايين چندين گاز را نشان ميدهد 

حد پايين  نام ماده
  اشتعال

حد باالي
  اشتعال

 دماي احتراق
C  

        متان
CH4

5  15  595  

  C2H6         3  5/12  515اتان 
  C3H8    2  5/9  470پروپان

  C4H10 9/1  4/8  405    تانبو
  

 ) Combustion(احتراق 

اشتعال يا احتراق وقتـي  .احتراق يك واكنش اكسيد اسيون بوده و باعث ايجاد گرما به همراه شعله و حرارت مي باشد 
بـا هـم موجـود باشـد و اگـر       دماي مناسبو  همراه اكسيژنگاز يا بخار به  ماده سوختنيبه وقوع مي پيوندد كه 

  .اين زنجيره سه تايي حذف شود ديگر احتراق نخواهيم داشت  يكي از
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   ) Explosion(انفجار
فـرق بـين احتـراق و    .با سرعت زياد آزاد مـي كنـد    را انفجار اشتعالي است كه يك حجم زياد انرژي به طور ناگهاني

كيلـو   11500احتراق بنـزين   انفجار مربوط به مقدار انرژي توليدي نمي باشد بلكه مربوط به سرعت توليد است مثالً
  .كالري انرژي توليد مي نمايد كيلو  2674فقط  TNTماده منفجره وكالري 

  

  آشنايي با مناطق و زون بندي ها
 IECكميسيون بين المللي الكترو تكنيك 

International Electrotechnical commission  
ل و زمان تداوم آنها در محوطه هـاي صـنعتي بـه    فضاهاي خطرناك را برحسب مقدار مواد قابل اشتعا IECسازمان 

  .ناميده است  Zoneسه منطقه تقسيم كرده و آنها را 
  :ها به اختصار به قرار زير است  Zoneتعاريف 

1- Zone O     بـراي  منطقه يا فضا ئيست كه مخلوط گاز و هواي قابل اشتعال در آن فضا دائماً موجود اسـت و يـا
تجربيات صنعتي ، مدت طوالني را زمان بيش از يك هـزار سـاعت در سـال را    (مدتهاي طوالني وجود دارد 

  ).تعيين نموده است 
   مثل برج هاي تقطير پااليشگاهها

2-   Zone 1     منطقه يا فضائيست كه مخلوط گاز و هوا به مقدار قابل اشتعال در شرايط عـادي بهـره بـرداري بـه
يات صنعتي  اين مدت راده تا هزار ساعت در سال پـيش  تجرب( .طور متناوب در آن فضا وجود خواهد داشـت  

به عبارت ديگرفضاهائيكه گازهاي قابل اشتعال غالباًبه علت كارهـاي تعميراتـي و بـه    ) بيني نموده است
قرار گرفته و انتشار  ZONE Oعلت نشت مواد در آن فضا وجود داشته باشند و يا فضائي كه در مجاورت

مي باشد ، مگر اينكه توسط دستگاه هوا ساز و ايجاد فشـار مثبـت از ورود     گازها به آن فضا امكان پذير
  . ناميده مي شود  1گاز ها جلو گيري شود زون 

3-  Zone 2 مخلوط گاز و هوا به مقدار قابل اشـتعال درآن  بي خطرند و  منطقه يا فضائيست كه در شرايط عادي
تجربيـات صـنعتي   (براي مدت كوتاهي تداوم خواهد داشت  فضا وجود ندارد و اگر هم به داليلي به وجود آيد ،

 ) اين مدت را بين يك ساعت تا ده ساعت در سال بيش بيني نموده است

  
 . گويند Safe Areaيا  ، منطقه ايمنفضاي خارج از فضاهاي ياد شده  را زون بي خطر*  
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  :ايستگاه تقليل فشار 
پوند بر اينچ مربع مي باشد براي اينكه گاز انتقـال داده شـده در    1050الي  400فشار گاز ورودي به مبادي مصرف حدود 

ايستگاههاي تقليـل  . مصارف خانگي ، تجاري ، صنعتي قابل استفاده باشد مي بايستي فرايندهايي بر روي آن انجام پذيرد 
  :به دو دسته مي باشند  عموما فشار

مواقع تركيبـي از ايـن دو ايسـتگاه كـه معـروف بـه ايسـتگاههاي        و در بعضي T.B.Sو ايستگاههاي C.G.Sايستگاههاي 
  .تركيبي مي باشند 

   :C.G.Sايستگاههاي 
  پوند 1050تا  400ايستگاههايي هستند كه فشار ورودي به آنها حدود 

  پوند بر اينچ مربع مي باشد ، 250وفشار خروجي از آنها  بر اينچ مربع 
  :مي گردد در اين ايستگاه فرآيند هاي ذيل انجام  
  گرم كردن گاز                                                           -2فيلتر و تميز كردن گاز                                -1

  بودار كردن گاز -4شكستن يا تقليل  فشارگاز                          -3
  

  بودار كردن گاز
به آن افزوده شود ، ايـن عمـل سـبب     )اودرانت ( قبل از مصرف بايد مواد بوداركننده گاز طبيعي بدون بو است بنابراين  

  .  مي شود كه نشت گاز حتي  به مقدار نا چيز هم براي مصرف كنده قابل تشخيص باشد 
  : تركيبات مواد بودار كننده گاز طبيعي  كه در حال حاضر از آن استفاده مي شود عبارتند از 

1- TBM                                         80تري بوتيل مركپتان%    
كه ازخواص آن مي توان به پايين بودن آستانه پديدار شدن بو ، قدرت                                                                           

  .نفوذ پذيري در خاك و مقاومت در برابر اكسيده شدن را نام برد                                                              
2- MES                                           20متيل اتيل سولفيد %        

  ري مركپتان ،كاهش جذب توسط خـاك وضد يخ افزايش پايدا                                                              
          

  .  بـودن از خواص ويژه متيل اتيل سولفيد است                                                                   
  

   :T.B.Sايستگاههاي 
  پوند بر اينچ مربع 250ايستگاههاي هستند كه فشار ورودي به آنها 

  پوند بر اينچ مربع مي باشد، در اين ايستگاه 60آنها خروجي از و فشار 
  :فرآيند هاي ذيل انجام ميگردد  
   شكستن يا تقليل فشار گاز-2         فيلتر و تميز كردن گاز-1
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  :موارد ايمني در ايستگاههاي تقليل فشار 
ند باعث بروز خسارات س به هر علتي مي توايبا توجه به اهميت نقش ايستگاهها ، خارج شدن آنها از سرو

  : جبران ناپذيري گردد  لذا مي بايستي  موارد ذيل را رعايت نماييم 
  .از ورود افراد متفرقه به داخل ايستگاه جلو گيري نماييم -1
وواحـد ايمــني   )بهره بـردار ( از ورود ماشين آالت سبك و سنگين بدون حضورو هماهنگي مسئـولين محــوطه -2

 .تگاه جلو گيري نماييم محوطه ايس به داخل

شامل دستكش ايمني ، كاله ايمني ، پوتين ايمني ، لباس كـار  ( از ورود افراد بدون وسايل استحفاظي فردي -3
 .با توجه به نوع كار به داخل ايستگاه جلو گيري نماييم ...)و 

 .از روشن كردن هر نوع آتش روباز در محوطه ايستگاه جلو گيري نماييم -4

كار گرم  در محوطه ايستگاهها و يا برروي وسايل و يا دستگاهها  بدون در دست داشتن پرميـت كـار گـرم    هر نوع -5
از انجـام  )كه ايجاد حرارت  مي نماينـد  ... از قبيل برس كاري ، سنگ زني ، جوشكاري ، برشكاري ، و(ممنوع مي باشد 

 .اين قبيل كارها قبل از صدور پرميت مربوطه جلو گيري نماييم 

هر نوع كار سرد در محوطه ايستگاهها و يا بر روري وسايل و دستگاهها بدون در دسـت داشـتن پرميـت كـار سـرد      -6
هر كاري كه شامل كار گرم نشده و همچنين ورود به داخل دستگاهها ، حفاري در محوطه ( ممنوع مي باشـد  

  .وطه جلو گيري نماييم از انجام اين قبيل كارها قبل از صدور پرميت مرب...). ، محوطه سازي و 
  .از ريختن هر گونه مواد قابل اشتعال در محوطه ايستگاه جلو گيري نماييم -7
  حوادث و آسيب هـا  
  ACCIDENT       حادثه 

حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل و يا عوامل خـارجي در اثـر عمل يا اتفاق ناگهـاني 
  . ـي بر جسم يا روان انسان مي گردد رخ مي دهـد و موجـب صدمات

   INCIDENT      رخداد   
  .رخداد اتفاقي است كه مي افتد و ميتواند منجر به بروز حادثه بشود و يا نشود 

   NEAR MISS   شبه حادثه  
   .گفته مي شود   near missچنانچه رخدادي اتفاق افتد و منجر به بروز حادثه اي نشود به آن شبه حادثه يا 

  انواع حوادث و آسيب ها 
  :وادث به دودسته كلي تقسيم مي شوند ح
  حوادث طبيعي مانند سيل ، طوفان ، زلزله و عوامل جوي *
حوادث غير طبيعي مانند آتش سوزي ، تصادف ، انفجار ،بمباران، حوادث گوناگون صنعتي و بيماري هاي  *

  . ناشي از كار 
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  :آسيبهاي ناشي از كار آماري *
  )در ساعت انجام كار (  وارد آيد شي از حوادثي كه در حين انجام وظيفه و يا ناشي از انجام وظيفه به كاركنان نا

  :آسيبهاي ناشي از كار غير آماري *
بستگي بـه  ( از حوادثي كه حين رفت وآمد بين منزل و محل كار ، ساعت صرف ناهار و موارد مشابه روي دهد ناشي 

  ).ل كار از هم دارد فاصله محل سكونت و مح
  :آسيبهاي غير ناشي از كار *

  . ناشي از حوادث خارج از ساعات كار و ايام تعطيل مي باشد 
  :آسيبهاي جزء*

.                                                         به آسيبهائي اطالق مي شود كه با كمكهاي نخستين و اوليه بتوان آنها را مداوا نمود 
  :آسيبهاي ناتوان كننده *

  .آسيبهائي است كه در نتيجه آن كاركنان قادر نباشند وظائف مقرره را بنا به تشخيص مقامات بهداري انجام دهند 
  :آسيبهاي بدني عمدي *

  .آسيبهاي ناشي از كار محسوب نمي  شودآسيبهائي كه شخص در حين انجام وظيفه عمداً بخود وارد آورد اين آسيبها جز 
  

  :  خسارات ناشي از حوادث
  لجه، خساراتي كه در نگاه اول مي توان به آنها پي برد مثل غرامت ، معا  :مشهود                                           

  تعمير دستگاهها                                          خسارات مادي) الف  
          هزينـه    خساراتي كه با نگاهي عميق تر مي توان به آنها پي برد مثل :غير مشهود                                  

  شهرت  رفتن   كار ،كاهش توليد، از بين  آموزش كار گر جايگزين ، پائين آمدن راندمان
    و يا معلـول شـدن نـان آور خـانواده هـا ، بـي سرپرسـت         مثل از بين رفتن انسانها              خسارات غير مادي) ب   

  در اهالي آن خانواده ها به علت فقر و يا بي سرپرستي  و احتمال افزايش بزهكاري و فساد ماندن خانواده ها
   
  :سوانح به دنبال يك رشته رويدادهاي قابل پيش بيني بروز مي كنند  
  ي پروائي و تند مزاجي و غيره ب مانند  :رفتار و گرايشهاي انساني )الف  

  مانند فقدان حفاظ اطراف ماشين آالت و غيره : شرايط كاري غير ايمني  )ب
  مانند شوخيهاي نامناسب ، چرت زدن و غيره :           اعمال خطرناك  )ج
  مانند آتش و انفجار، تصادفات و غيره    بروز حوادث               )د
  مانند شكستگيها ،بريدگيها ، سوختگيهاو غيره       :        ايجاد صدمات  )ه
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  :از وقوع حوادث مي توان بدين ترتيب پيشگيري نمود 
  ايجاد تمايل در كاركنان در جهت رعايت مقررات ايمني ، چه از نظر فنون كار و چه روشهاي كاري ايمن  )الف 
  دادن گزارش بفوريت و تصحيح شرايط كار ناايمن  تعمير و نگهداري ابزار و دستگاهها در شرايط كاري ايمن ، )ب
تحصيل مقررات ايمني شركت و روشهاي ايمن عملياتي كه توصيه شده انـد ، برنامـه ريـزي و سـاماندهي كـار در       )ج

  جهت كسب اطمينان از عملكرد منظم و ايمن 
  . در معرض صدمات كاسته شوداستفاده از وسائل حفاظتي مانند ، عينك ، كفش ايمني و غيره تا از واقع شدن  )د
  استفاده از كمكهاي اوليه جهت جلوگيري از عواقب جدي سوانح )ه

  مبارزه با حوادث 
  :مبارزه با حوادث از دو طريق بشرح زير انجام مي گيرد 

  پيشگيري ) الف 
و نظـارت را مـي   انضـباط   –تمرين  –آموزش  –تدابير فني  –وضع و اجراي قوانين و مقررات و استاندارد هاي ايمني 

  .  ركن اساسي براي پيشگيري و مبارزه با حوادث صنعتي نام برد 6توان 
  :جلوگيري از تكرار حوادث ) ب

مخالفت و تضاد بـين رئـيس و مرئـوس و     –فراموشي  –معموالً بعلت دخالت عوامل انساني در كار شامل سهل انگاري 
ميگيرد بنابراين باز هم حوادثي در محيط كار رخ مي دهد كـه  غيره، پيشگيري به نحو كامل و صد در صد موثر انجام ن

بايد با تحقيق علل آنها و برطرف نمودن نواقص اعم از فني يا آموزش يا روابط انساني يـا در اختيـار گذاشـتن البسـه و     
يقـات و توصـيه   لوازم ايمني از وقوع مكرر آنها جلوگيري گردد و در موارد يكه حادثه قابل اهميت باشد بايد نتيجه تحق

هاي مربوط به كار گاههاي مشابه بخشنامه شود و اين نحوه عمليسـت كـه در صـنعت گـاز بـراي جلـوگيري از تكـرار        
  .حوادثي كه اتفاق مي افتد انجام ميگيرد 

براي حصول ايمني كافي در هر مكاني مانند كارگاه ، انبارها ي بزرگ ، موسسه ، سـازمان ، شـركت و   
  :زير ضروري به نظر مي رسد  غيره عوامل سه گانه

              وسائل و تجهيزات حفاظتي كافي و موثر و قابل اطمينان -2 و ورزيدهمسئوالن و ماموران ايمني آموزشي ديده -1

  سيستم اعالم خطر و متناسب با نوع فعاليت مربوطه-3
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 HSEآشنايي با مسئوليت هاي حقوقي و قرار دادي در خصوص 
  

  :انكار بايدپيم
  ضمن انجام مطالعه كامل نسبت به محل اجراي كار و فعاليت ، آشنايي -
   .و شناخت الزم را نسبت به محل داشته باشد 
  از عمليات مربوط به خود ، كار فرما و ساير پيمانكاراني كه در محدوده- 
  در حين انجام كار و يا مجاور و همچين خطراتي كه ممكن است عملياتي  
  .تي كه با آنها روبرو شود ، آگاه گردد خدما 
تابع نظارت كار فرما بوده و ضمن همكاري كامل چنانچه در محل خطراتي مشاهده گردد پيمانكار بايد متناسباً    -

  .شيوه ي عمليات خود را تغيير دهد 
  .ر داد را كسب نمايد اطالعات الزم در مورد دستگاهها و مواد مورد نياز و خطرات مربوط به عمليات موضوع قرا -
نقطه نظرات ، پيشنهادات و دستورات بهداشت ، ايمني و محيط زيست كار فرما را در طول اجراي پيمان مد نظر  -

) در صورت وجود و مرتبط  با قرار داد( قرار داده ، ضمن رعايت كامل آنها موارد را عيناً به پيمانكاران فرعي خود 
  .آنها توسط اين پيمانكاران نظارت نمايند منتقل نموده و بر رعايت كامل 

/ و اجراي اين دستور العمل بايد در هنگام مناقصه HSEليست اقالم و فعاليت هاي مورد نياز جهت رعايت تعهدات -
  .                         استعالم بها تعيين و و ضميمه اسناد مناقصه قرار گيرد 

  :تذكر 
وي از فراهم نمودن تجهيزات حفاظت فردي ، ابزار آالت و تجهيزات موردنياز جهت درصورتي كه پيمانكار به هر نح-

قصور نمايد، كار فرما مي تواند  HSEايمن نمودن محيط كار و انجام اقدامات و فعاليت هاي الزم جهت رعايت مقررات 
رصد هزينه باالسري از صورت نسبت به تامين و انجام موارد مذكور اقدام و هزينه هاي تمام شده را به همراه پنج د

  .وضعيت پيمانكار كسر نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت 
خود  HSEتعداد نماينده يا نمايندگان / پيمانكار موظف است قبل از آغاز فعاليت اجرايي پروژه حسب موضوع پيمان -

ي داراي تحصيالت تخصصي در زمينه بهداشت ، ايمني و نامبرده بايست. را تعيين و كتباً به كار فرما معرفي نمايد 
  محيط زيست و يا رشته هاي مرتبط و داراي تجربه كافي باشند و با تاييد كتبي نماينده كار فرما ، شروع به كار نمايند 

اين افراد پيمانكار نمي تواند به هيچ وجه از . موضوع پيمان به كار گرفته شود  HSEنامبرده بايستي صرفًا در امور -
  .در ساير فعاليتهاي موضوع پيمان استفاده نمايد

پيمانكاران كه به پكيج مناقصه پيوست مي باشد  HSEتوضيح كامل  بندهاي مذكور و ساير موارد در دستور العمل *
  .،درج گرديده است
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  :پيمانكار HSEوظايف نماينده 
ي الزم ، در مدت انجام پيمانكاري مسئوليت كامل كاركنان پس از طي دوره هاي آشنائي با محيط كار و آموزش ها -

  .بر عهده خواهد داشت  HSEآموزش و الزامات   پيمانكار را ازنظر
محيط كار خود  HSEبايستي در كليه جلسات هماهنگي دوره اي كار فرما و پيمانكار حضور يافته و گزارش وضعيت -

  .را جهت اتخاذ تصميمات مقتضي ارائه نمايد 
در ضمن كار ، HSEمسئووليت آموزش كليه نفرات پيمانكار را در رابطه با آموزشهاي الزم از قبيل رعايت مقررات -

برنامه هاي مديرت بهداشت ،روش هاي اطفاء حريق ،جنبه هاي زيست محيطي ، برنامه مديريت محيط زيست و 
  .اقدامات الزم در زمان اعالم وضعيت اضطراري ، به عهده خواهد داشت 

 مصوب تضمين ميكند،HSEپيروي از الزامات را متناسب با ماهيت كار و بر اساس نظام نامه مربوط به خط مشي - 
لباس كار ،كاله ايمني ، كفش ايمني ، پنجه فوالدي  ده اجباري از تجهيزات حفاظت فردياين الزامات شامل استفا

تجهيزات در ضمن بايد. مي باشد )شمناسب ، دستكش و همچنين وسايل حفاظتي مناسب براي چشم و گو
براي مشاغل  )نظير لباس هاي ضد آتش براي افرادي كه با هيدرو كربن ها سرو كار دارند( حفاظت فردي ويژه
  .خاص فراهم گردد 

  .بايستي روزانه رونوشت گزارش عملكرد خود را به نماينده كار فرما تحويل نمايد   -
نگاتنگ با نماينده كار فرما را در صورت اعالم وضعيت اضطراري در كارگاه به بايستي هماهنگي و همكاري الزم و ت -

  .عمل آورند 
بايستي كليه شئونات اخالقي را هنگام برخورد و تذكرات الزم به كاركنان پيمانكار رعايت نموده و در صورت مشاهده -

مراتب را  HSEست و مغاير با مقرراتهرگونه شرايط يا اعمال غير بهداشتي ناايمن ، مخاطره آميز براي محيط زي
  .سريعاً به نماينده كار فرما منعكس نمايد 

  :نمونه هايي از اتفاقاتي كه حسب موضوع پيمان ،بايد به نماينده كار فرما گزارش شود عبارت است از 
ريزش و حتي  )به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ( هرگونه آلودگي و تخريب زيست محيطي ناشي از فعاليت-

  .مواد به بيرون از مرزهاي محدوده فعاليت 
  .هر گونه آسيب زيست محيطي به ساكنان و همسايگان سايت - 
  هر گونه مسموميت افراد - 
  هر گونه بيماري مكرر افراد - 
، تا قبل از سه ساعت  )بهداشت ، ايمني و محيط زيست ( با يستي در صورت بروز آتش سوزي و يا حوادث مهم  -

مندرج در دستور العمل ارسال فوري گزارشات آتش سوزي ها و حوادث مهم بهداشتي ، ( جع ذيربط ، مرا
  .كارفرما و نماينده كار فرما را مطلع نمايد HSE،واحد ) ايمني و محيط زيست 

محيط  بايستي در صورت وقوع هر نوع حادثه براي كاركنان پيمانكار يا حادثه اي كه داراي تبعات مخاطره آميز براي-
  .كار فرما و نماينده كار فرما اقدام نمايد  HSEزيست باشد ، سريعاً نسبت به تهيه گزارش كامل حادثه و ارسال آن به 

موظف مي باشند تا در صورت مشاهده هر گونه اقدام ناايمن كه امكان بروز حادثه ناتوان كننده در آن بوده و يا  -
باشد و تذكرات و تمهيدات معمول در مرتفع كردن آن كار ساز نباشد عملياتي كه داراي مخاطرات زيست محيطي 

  .بالفاصله كار را متـوقف و تا قبل از رفع و رجوع مشكل ، مجوز ادامه كار داده نشود 
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،تكميل پرسشنامه ها و ساير موارد HSEباعملكرد موظف است نسبت به گرد آوري اطالعات و آمارمرتبط- 
  .اقدام نمايد HSEص درخواستي كار فرما در خصو

  آشنايي با  سيستم ايمن كارو وظايف  ايمني ، بهداشت   و محيط زيست
  :در استاندارد واژه ايمني به صورت زيرتعريف شده است 

  .حالتي كه در آن احتمال خطر آسيب به اشخاص ياخسارت مادي به ميزان قابل قبول محدود شده باشد 
كار گاهي و پيشگيري از خطرات در راستاي حفظ جان كاركنان و ايمني در صنعت به منظور كاهش حوادث 

تاسيسات و بازدهي بيشتر و باالبردن سطح توليد ،تعريف و اجرا ميشود ، در اين راستا شركتهاي گاز استاني تمام 
مانكاران به كار مي برد و پي... تالش خود را براي حفظ محيطي ايمن براي كاركنان ، تامين كنندگان ، همسايگان ، و

  .شركت نيز مي بايستي در اين خصوص اقدامات الزم را به عمل آورند
  :از جمله اين اقدامات عبارتند از  

  مديريت ايمني و آتش نشاني 
از . اقدام كند ك هاي ايمني انوع خطرات محيط كارخودريسپيمانكار بايد نسبت به شناسايي ،ارزيابي و كنترل  -

  : جمله اين خطرات عبارتند از
  . خطرات ناشي از موادشيميايي و اجسام/ خطرات ناشي از ارتفاع/ حرارتي / الكتريكي / خطرات مكانيكي -
  .پيمانكار بايد براي انواع خطرات شناسايي شده ، تدابيري به منظور پيشگيري از وقوع حوادث محتمل اتخاذ نمايد  -
ر نسبت به تهيه و نصب عالئم هشدار دهنده مربوط پيمانكار موظف است با توجه به خطرات موجود در محيط كا-

  .اقدام نمايد 
، ) از نظربهداشت ، ايمني و محيط زيست ( به منظور حصول اطمينان از عملكرد مناسب تجهيزات و ماشين آالت  -

  .پيمانكار موظف است يك برنامه مدون براي زمان تعمير و نگهداري تدوين و اجرا نمايد 
هداري تجهيزات پيمانكار بايد به صورت مستمر با هماهنگي نماينده كار فرما مورد بازنگري قرار برنامه تعميرو نگ-

  .گيرد 
پيمانكار موظف است در صورت فقدان ، خرابي يا آسيب ديدگي تجهيزات ايمني و آتش نشاني خود ، نسبت به -

ايمني و آتش نشاني كار فرما را به نماينده  ضمناً سريعاً ميبايست فقدان تجهيزات. تعويض يا تعمير آن اقدام نمايد 
  .كارفرما منعكس و در خواست رفع نقص يا تعويض تجهيزات را بنمايد 

پيمانكار موظف است بسته به نوع فعاليت ، دستو رالعمل هاي ويژه ايمني ماشين آالت را تهيه و به مورد اجرا در -
  . آورد

  .اه به كارگاه ، تمامي نواقص برطرف گردند الزم است قبل از ارسال هر گونه دستگ: تذكر 
  .پيمانكار بايد ابزار مناسب و سالم به منظور انجام فعاليت هاي كاري فراهم كند - 
  . پيمانكار بايد  ليست تجهيزات ضروري و تاييديه سالمت آنها را قبل از ورود به سايت ارائه نمايد- 
  :نمونه هايي از اين تجهيزات عبارتست از  
  سايد بوم –گريدر -جرثقيل  - لودر  - بولدزر -ماشين آالت بتن ساز ي  -خازن وتجهيزات سند بالست م- 
  ماشين آالت سبك وسنگين  )نس و ژنراتور  ترا(موتور جوش -ماشين خم كاري و وسائل نقليه باربري - 
  ماشين آالت مربوط به آزمايش هيدرو استاتيك-
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ذيربط وتاييد به اخذ مجوز از واحدجهت كارگاه يا انبارپيمانكارمنوط فضا  استقرار هرگونه كانتينر و ياتخصيص-
  .مي باشد نماينده كار فرما  

قبل از شروع به كار ، پيمانكار بايستي  از محل كار بازديدي به عمل آورده  تادر صورت عدم و يا كمبود تجهيزات -
بنابراين پيمانكار مسئول تدارك تجهيزات ايمني و . د اطفاء حريق  نسبت به تدارك تجهيزات آتش نشاني اقدام نماي

اين تجهيزات بايد به تاييد .در حيطه  فعاليت هاي خود است) از جمله خاموش كننده هاي دستي (آتش نشاني 
  .نماينده كارفرما رسيده باشند

ائل حفاظتي تحويلي پيمانكار موظف است به نحوي برنامه ريزي نمايد كه كليه كاركنان تحت سرپرستي او از وس-
برخوردهاي انضباطي آمده در ، و در صورت عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي توسط كاركنان پيمانكار.استفاده نمايند 

  .پيمانكاران اعمال خواهد گرديد  HSEدستور العمل 
  مديريت بهداشت 

ور ناشي از فعل يا ترك فعل جريمه هاي احتمالي از طرف وزارت بهداشت ، درمان و ديگر متوليان بهداشتي كش
  .كاركنان پيمانكار به عهده پيمانكار خواهد بود 

  بهداشت حرفه اي 
مي  ن آورمحيط كار به عهده پيمانكارمسئوليت تمامي مراحل شناسايي ، اندازه گيري ، ارزيابي و كنترل عوامل زيا-

تقسيم .... كار ، نوع خطر ، محل انجام عمليات وموارد مذكور را مي توان بر اساس نوع فعاليت ، فرآيند انجام . باشد 
  .بندي نمود 

مل فيزيكي ، شيميايي ، عوا(كار پيمانكار بايد برنامه اي مدون به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط- 
  .داشته باشد ) بيو لوژيكي و ارگونوميكي  مكانيكي ،

وزارت نفت به عنوان حداقل الزامات HSEرائه شده از سويدر انجام اين شناسايي بايد راهنماي شناسايي مخاطرات ا -
  .مورد استفاده قرار گيرد 

پيمانكار موظف است عالوه بر انجام اندازه گيري هاي معمول آالينده هاي محيط كار ، نسبت به شناسايي مواردي -
  .كه داراي پتانسيل آسيب هاي بهداشتي هستند اقدام نمايد 

  .نده هاي محيط كار بايد ثبت و به طور پيوسته پايش شود نتايج اندازه گيري آالي -
  .پيمانكار بايد بسته به نوع ريسك هاي بهداشتي شناسايي  شده ، نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد-
   )براساس تكنيك هاي مختلف و با اولويت مستندات ارسالي از سوي نماينده كار فرما ( 
پيشگيرانه مناسب را به منظور حذف يا كاهش ريسك هاي بهداشتي ، و عوامل زيان  پيمانكار بايد اقدامات كنترلي و-

  .آور محيط كار تدوين و اجرا نمايد 
چنانچه نتايج اندازه گيري آالينده هاي محيط كار بيانگر غير مجاز بودن ميزان آالينده ها در محيط باشد ، پيمانكار -

   .ش آالينده ها و ايجاد شرايط محيطي مناسب به عمل آوردبايد اقدامات الزم را به منظور حذف يا كاه
عالوه بر اين . به طور كلي حذف يا كاهش آالينده ها در منبع ايجاد و يا مسير انتقال صورت مي گيرد  :1تذكر 

  .استفاده از تجهيزات حفاظت فردي به منظور كاهش آثار آالينده ها در محل دريافت  الزامي است 
وزارت بهداشت ، درمان و ( و همچنين آئين نامه ها و مقرات ملي قانون كار92ف است مطابق با ماده پيمانكار موظ-

براي  ....)اوليه ودوره اي و( رادر رابطه با معاينات پزشكي...)آموزش پزشكي ، وزارت نفت ، شركت ملي گاز و
  .د نگهداري نمايد كاركنان خود اجرا نموده و نتايج آن را در پرونده بهداشتي  كاركنان خو
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ز سازمان بهداشت و درمان انجام معاينات شغلي بايستي توسط مراكز بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا مراك-
  .انجام گردد  )با هزينه پيمانكار (  تصنعت نف

طابق با نظر نوع آزمايشات و زمان معاينات شغلي دوره اي با توجه به نوع عوامل زيان آور موجود در محيط كار و م -
  .پزشك طب كار و كار شناس بهداشت حرفه اي تعيين مي شود 

و دوره اي مختص تمامي رانندگان وسايل نقليه و سرويس هاي  )قبل از شرو ع به كار ( آزمايشات و معاينات اوليه- 
به مواد مخدر براي آزمايشات مربوط . اياب و ذهاب بايد مطابق دستور العمل هاي مربوطه به طور منظم انجام پذيرد 

  . رانندگان مورد تاكيد قرار مي گيرد
پيمانكار موظف است گزارش انجام معاينات شغلي كاركنان خودرا با ذكر تعداد كاركنان معاينه شده و آمار مربوط به -

كار فرما زمان ارسال آمار با هماهنگي نماينده ( . بيماري هاي شغلي براي هر ماه به نماينده كار فرما ارسال كند 
  ).مي باشد 

....) نظير تكرار حوادث ، غيبت ها و تاخيرهاي مكرر ، اختالل در روابط كار و( در موارد خاص  :2تذكر 
  .پيمانكار موظف است به منظور پيشگيري از تاثيرات نامطلوب ، به بررسي عوامل رواني مذكور بپردازد 

هيه پرونده بهداشتي مطابق با دستور العمل تهيه پرونده  بهداشتي پيمانكار مي بايستي براي كاركنان خود اقدام به ت -
  .بنمايد 

  بهداشت محيط 
فعاليت هاي پيمانكار بر عهده پيمانكار است و بايد مطابق با مقررات )عمومي ، فردي و محيط ( مسئوليت بهداشت-

HSE  باشد.  
به بهداشت عمومي ، محيط و فردي آن را  پيمانكار بايد تاسيسات بهداشتي به همراه شرايط و ضوابط مربوط -

همچون آشپزخانه ، محل غذا خوري ، انبار مواد غذايي ، حمام ، توالت ، دستشويي، نمازخانه ، محل سكونت ، رختكن 
براي كاركنان خود فراهم ...) دستور العمل، روش اجرايي ، راهنما، فرم و( را مطابق با مقررات .... ، آب آشاميدني و

  .نمايد 
شرايط و ضوابط بهداشت  مواد فردي ، عمومي و محيط مربوط به اماكن و افراد در اختيار پيمانكار بايد مطابق با  -

  .باشد  HSEمقرات 
محيط كار پيمانكاران بايد تميز و مرتب بوده و پاكيزه و منظم نگهداري شود به اين منظور بايد محلي براي ذخيره و -

قانون ضبط و ربط در همه فرآيندها ، اعمال ، فعاليت ها و مشاغل بايد رعايت . ته شود نگهداري تجهيزات در نظر گرف
به عنوان بخشي . ضبط و ربط براي اين فرآيند ها يك بخش  جانبي نبوده بلكه بخش تكميل كننده آنها است . شود 

  .مع آوري شود از كار ، مواد زائد و زباله ها بايد از منطقه  فعاليت ، به صورت مرتب و مستمرج
  كمك هاي اوليه 

پيمانكار موظف است مركزي را براي استفاده فوري بيماران يا كارگران آسيب ديده تحت نظر يك يا چند پزشك و -
  .در محل و يا نزديك محل  كار پيش بيني نمايد ) بسته به تعداد كاركنان و به تشخيص نماينده كار فرما ( پزشكيار 

تناسب با تعداد كار گران و نوع خطرات كار گاه جعبه كمك هاي اوليه مجهز به تجهيزات و پيمانكار مكلف است م -
  .داورهاي الزم تهيه و در نقاطي كه دسترسي فوري به آنها براي كارگران ميسر باشد نصب نمايد 

آموزش كمك هاي الزم است متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات كار گاه حداقل دو نفر از كاركنان پيمانكار -
  .اوليه را براي عكس العمل سريع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به نماينده كارفرما معرفي گردد 
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پيمانكار موظف است به محض ابتالء يكي از كار گران به امراض واگير دار مراتب را به نماينده كار  HSEمسئول - 
  .فرما گزارش دهد 

  .بايد براي كليه كاركنان شناخته شده باشد  محل استقرار خدمات پزشكي- 
  مديريت محيط زيست 

  .فعاليت هاي پيمانكار نبايد موجب بروز آلودگي و تخريب زيست محيطي در منطقه شود -
چنانچه بروز برخي آلودگي ها به لحاظ نوع مواد و فرآيندهاي توليدي اجتناب ناپذير باشد پيمانكار موظف است  -

  .به منظور كاهش اثرات آلودگي انجام دهد اقدامات الزم را 
پيمانكار . در محدوده فعاليت پيمانكار بر عهده پيمانكار است )آب ، هوا و خاك ( كنترل و مديريت هر گونه آالينده- 

  .موظف است كليه قوانين و استاندارد هاي ملي و محلي در اين خصوص را رعايت كند 
 )اسيد ، باز ، هيدرو كربن ها و موارد مشابه ( ه همراه داشته و يك آالينده پيمانكار بايد در حوادثي كه نشتي ب-

به هوا ، خاك ، آبهاي سطحي و زيـر زميني راه مي يابد ، سـريعاً نشتي را متوقف نـموده و منطقه آلوده راپاكسازي 
  .كرده و نماينده كارفرما را بالفاصله مطلع نمايد 

دفع مـواد آلـوده و جايگزيـني منطقه آلوده شـده با خاك و مـواد تميز و            تـمام هزينـه هاي جمع آوري و  -
  .جريمه هاي قانوني احتمالي بر عهده پيمانكار خواهد بود 

تخليه هر گونه فاضالب صنعتي و بهداشتي تصفيه شده به محيط ممنوع بوده و محل و روش دفع فاضالب ها بايد با -
  .فرما باشد  نظارت كامل نماينده كار

پيمانكار بايد حداكثر تالش خود را براي كاهش توليد زائدات ناشي از سوخت و ساز فعاليت هاي بهره برداري صرف - 
پيمانكاراني كه با زائدات خطرناك يا زائدات با حجم زياد سرو كار دارند به منظور  اطمينان از به كار بري . نمايد 

ينده كار فرما برسانند  نماينده كار فرما هماهنگ بوده و برنامه خود را به تصويب نما روشهاي دفع مناسب بايد كامالً با
پيمانكار بايد براي تعيين روش . خطرناك توليده شده توسط پيمانكارنبايد همراه ساير زائدات دفع شود زائدات -

  دات خطرناك بر عهده پيمانكار استهمچنين هزينه دفع زائ. مناسب دفع اين مواد با نماينده كار فرما  تماس بگيرد 

محل هاي مشخص شده در نقشه اجرايي بدون مجوز نماينده كار تصرف در زمين هاي بكر به غير از گونه دخل و هر-
  .فرما ممنوع است 

پيمانكار موظف به بازسازي مناطق تخريب شده ناشي از فعاليت خود بوده و برگرداندن محيط تخريبي به وضعيت  -
  .كسب نمايد نماينده كار فرما را در اين خصوص حد امكان مي باشد و بايد رضايت ذينفعان و  اوليه تا

رالعمل اجرايي آن در طول انجام پيمان مي باشد و هزينه جراي قانون مديريت پسماند و دستوپيمانكار ملزم به ا-
  .مرتبط از اجراي ناقص يا عدم اجراي آن متوجه پيمانكار مي باشد 

ر بايد از بدو شروع به كار بر اساس گزارش ارزيابي زيست محيطي پروژه و همچنين گزارش بازرسين  معتمد ، پيمانكا-
  .اقدامات الزم را جهت كاهش اثرات ناشي از اجراي پروژه بر محيط زيست منطقه به عمل آورد 

و صورتجلسه مجوز              پيمانكار بايد حسب مورد و نوع كار مطابق گزارش ارزيابي زيست محيطي تهيه شده- 
زيست محيطي صادره از سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به اقدامات الزم جهت كاهش اثرات ناشي از اجراي 

  .پروژه بر محيط زيست منطقه مطابق گزارش ارزيابي زيست محيطي اقدام نمايد 
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ف است قبل از شروع عمليات اجرايي نسبت به در پروژه هايي كه نياز به ارزيابي زيست محيطي دارند پيمانكار موظ -
عقد قرارداد با يكي از بازرسين معتمد سازمان حفاظت محيط زيست و بر اساس شرح خدمات ارائه شده  توسط اين 
سازمان اقدام و كليه فعاليت هاي اجرايي پروژه را از بدو شروع تحت پايش بازرسين معتمد محيط زيست قرار دهد 

و موقعيت سايـت و اينكه در زمـان ريزش و نشتـي چه بايد كرد از وظايف و مسئوليت هاي پيمانكار  آشنايي با نقـشه.
  .است 

در صورت كشف آثار تاريخي و باسـتاني در حيـن عمليات اجرايي ، پيمـانكار موظف است آثار تـاريخي كشف شده  -
ثار را ندارند و اگر ناخواسته يك اثر تاريخي ، پيمانكاران حق تعرض به اين آ.را توسط حصار مناسب محصور نمايند

تخريب شده و يا پيمانكار حدس مي زند اثر جديدي را كشف كرده است بايد كار را بالدرنگ متوقف كرده و موضوع را 
  .به نماينده كار فرما اطالع دهد 

ا يا روستاها انجام مي شود چنانچه فعاليت اجرايي موضوع پيمان در مجاورت اماكن عمومي ، مناظق مسكوني شهره- 
حادثه ، تمهيدات الزم را به ضمن پيشگيري از بروز هر گونه  HSEار موظف است با رعايت كامل مقرراتپيمانك

راهنمايي هايي اين طرح بايد حاوي .توجه قرار دهنداضطراري خود مورد منظور مواجهه با حوادث احتمالي در طرح 
  .امداد و نجات عمومي باشد  براي تخليه افراد غير مسئول و نيز

كنترل ذرات و گردو غبار ناشي از فعاليت پيمانكار بر عهده وي مي باشد در مكان هايي كه به علت خاكي بودن  -
محيط كار، پتانسيل ايجاد گردو غبار وجود دارد بايد برنامه آب پاشي مرتب با هماهنگي كامل نماينده كار فرما صورت 

  .گيرد 
كان هايي كه هم  زمان چندين پيمانكار مشغول به فعاليت هستند و پتانسيل آلودگي هوا با گردو براي م :تذكر  

  .غبار وجود دارد نماينده كار فرما برنامه آب پاشي سايت را مديريت و هزينه ها را بين پيمانكاران سرشكن خواهد كرد 
فاضالب هاي بهداشتي و صنعتي خود برنامه  پيمانكار بايد در طرح مديريت زيست محيطي خود ، براي جمع آوري- 

  .مشخصي داشته و به اجرا در آورد 
عملكرد و پرسنل پيمانكاران فرعي به منزله عملكرد و پرسنل پيمانكار محسوب شده و كليه ضوابط اين دستور العمل -

 تماميHSEهايبراي آنها نيز جاري بوده و لذا در اين خصوص پيمانكار مسئول پاسخگويي در مورد عملكرد 
  .پيمانكاران فرعي خود است 

، ايجاد شرايط  ايمن ، نقص در دستگاههاي   HSEچنانچه پيمانكار و كاركنان آن بر اثر غفلت ، عدم رعايت ضوابط  -
مورد استفاده و انجام نادرسـت كار موجب بروز خـساراتي به جان و مال كـاركنان پيـمانكار ، كار فرما و شـخص 

ضمناً . يسات و محيط زيست گردد ، پيمانكار مسئول پرداخت جرائم و جبران خسارات وارده مي باشد ثالـث ، تاس
كار فرما ، كافي نبوده و پيمانكار بايستي از صدمات احتمالي به كاركنان خود ، كار فرما ،  HSEصرف رعايت مقررات 

ماينده پيمانكاردر خالل انجام كارهاي گرم شخص ثالث و مخاطرات زيست محيطي جلو گيري نمايد و در اين راستا ن
  .و سرد مي بايستي ذيل پروانه هاي انجام كار را امضاء نمايد
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  گزارش حوادث 
  ،  )near  miss(پيمانكار ملزم به گزارش دهي شبه حوادث -

  .رويدادها و حوادث ، طبق روش كار فرما مي باشد 
  مورد تمامي  پيمانكاران ملزم به اطالع رساني سريع در -

  حوادث  حوادث بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي حاد از قبيل
  منجر به فوت ، خسارات مالي قابل توجه و يا آلودگي هاي

  .مي باشند  "مطابق دستور العمل ثبت و ارائه گزارش حوادث مهم "زيست محيطي وسيع  
اشتي ، ايمني و زيست محيطي و شبه حوادث مربوط پيمانكاران اصلي ملزم به ثبت و ارائه گزارش  و آمار حوادث بهد-

  .به خود و پيمانكار فرعي مطابق با دستور العمل گزارش حوادث به نماينده كار فرما مي باشند 
پيمانكار دفتر مخصوص براي ثبت خصوصيات تمام معالجات جزئي كه توسط كاركنان خود در محل كار گاه انجام -

همچنين موظف است در صورت بروز حادثه ناتوان كننده يك نسخه از گزارش . كرد  مي گيرد تهيه و نگهداري خواهد
اين گزارش موارد ذيل را شامل  مي . اداره بيمه را براي نماينده كار فرما ارسال داشته و نسخه ديگري را بايگاني نمايد 

  :شود 
  درس هاي حادثه  -     اقدامات اصالحي      -حوادث                -       شبه حوادث     -  
پيمانكار بايد ضمن اطالع رساني در انجام اين بررسي . كار فرما بررسي شود HSEتمامي حوادث بايد توسط نماينده -

  .و رفع مشكالت موجود ، همكاري الزم رامبذول دارد تا تمامي اعمال و شرايط نا ايمن فوراً اصالح شوند 
تجزيه و تحليل حوادث با هماهنگي نماينده كار فرما نتايج آن را به منظور پيمانكار بايد در اسرع وقت پس از - 

  .پيشگيري از وقوع حوادث مشابه به صورت مقتضي در اختياركليه افراد قرار دهد 
  جنبه هاي زيست محيطي / مخاطرات ايمني و بهداشتي 

با مخاطرات ايمني، بهداشتي و جنبه هاي بر اساس استاندارد تمامي كاركنان  پيمانكاران طرف قرار داد مي بايستي 
زيست محيطي شركت آشنا باشند و همگي موظفند جهت حذف ، كنترل وكاهش پيامدهاي ايمني و زيست محيطي 

  .حاصل از فعاليتهاي شركت با توجه به نوع فعاليت خود ، همكاريهاي الزم  را با شركتهاي گاز استاني مبذول دارند 
  ايمني بهداشتي و جنبه هاي زيست محيطي شركتهاي  گاز استاني  نمونه هايي از مخاطرات 
  ... نشت گاز و آتش و انفجار در زمان احداث خطوط تغذيه، شبكه ، انشعاب ، تعميرات و يا حفاريها و-
  ...سقوط  در كانال در زمان احداث خطوط تغذيه ، شبكه ، انشعابات و- 
  ....در زمان انجام عمليات تعميرات ، بو دار كردن آن ، پرتو نگاري وتهديد سالمتي كاركنان و بازديد كنندگان - 
  ...حوادث در زمان انبارش شامل خطر سقوط اشياء ، سقوط از ارتفاع و - 
  خاكبرداري در جنگلها و مراتع  -
ت تعميرات ريختن اضافات دورريز و مواد زائد در زمان احداث خطوط تغذيه ، شبكه ، انشعاب در زمان انجام عمليا- 
  ...و
  ....ايجاد سرو صدا در زمان انجام عمليات تعميرات يا احداث خطوط تغذيه ، شبكه ، انشعاب و -
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  پيمانكاران  HSEنظارت ، مميزي و بازرسي 
در پروژه   HSEبه منظور حصول اطمينان از لحاظ شدن الزامات  HSEپيمانكار بايد برنامه هاي منظم و بازرسي -

اين برنامه بايستي مكتوب بوده و شامل دامنه ، تناوب ، مسئوليتها ، نگهداري سوابق و اقدامات اصالحي داشته باشد 
 .گردد 

 .عالوه بر برنامه هاي دوره اي مميزي ، بايد بازديدهاي اتفاقي از محل انجام كار به عمل آيد  -

 .در صورت وقوع حوادث نيز انجام شود  HSEبازرسي هاي غير دوره اي -

بازرسي و مميزي به صورت رسمي و غير رسمي توسط كارفرما در هر زمان از تاسيسات ، تجهيزات و نيروي انساني  -
تصحيح وظف است مورد را به سرعت برطرف و، پيمانكار م HSEپيمانكار به عمل آيد در صورت مشاهده موارد مغاير با

 .نمايد 

  .كار فرما را در هر زماني تهيه و  ارائه نمايد  پيمانكار موظف است اسناد و مدارك مورد درخواست -

  پيمانكاران  HSEارزيابي عملكرد 
كارفرماو پس  HSEپيمانكاران چك ليست پيوست تهيه گرديده كه توسط بازرسان  HSEبه منظور ارزيابي عملكرد 

يري پيمانكاران در پروژه از بازديد ، براي هر پروژه اي تكميل مي گردد كه نتيجه در اخذ جرائم وهمچنين به كار گ
  . هاي بعدي تاثير گذار خواهد بود 

بار در طول اجراي پروژه مي باشد بديهي است در صورت  يكاز هر پروژه و كار گاه مربوطه حداقل  HSEبازديد  -
  .تشخيص كارفرما تعداد بازرسيها بيشتر خواهد بود 
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  اطالعات عمومي
  :نام شركت پيمانكاري   /...):ناحيه / طقه من/ شركت ( نام كار فرما 

:تاريخ خاتمه پيمان :تاريخ شروع پيمان   :نوع پيمان  

  ):خالصه( موضوع فعاليت 

  :نام نماينده كار فرما

  

:پيمانكار   HSE نام و شماره تلفن مسئول    

    :آدرس و شماره تلفن پيمانكار  :كار فرما HSEنام نماينده

  :هدر ما HSEتعداد بازديد

  اطالعات آماري
  :تعداد حوادث

   

:تعداد افراد فوتي   
  

  :تعداد افراد از كار افتاده 

  

:تعداد آزمايش مثبت مواد مخدر  
  

  :تعداد اخطار كتبي

  

:تعداد اخطار شفاهي  
  

  :از سوي مراجع قانوني  HSEميزان اعمال جريمه براي مشكالت 

  :نفر روز كاري پيمانكار 

  

:رفته  نفر روز كاري از دست  
  

  داشته است ؟ HSEآيا توقف اجرايي به علت عدم رعايت مقررات 

  ):ريال( مبلغ پيمان 

  
):ريال ( پيمان   HSE   هزينه  

  جدول ارزيابي

ف
ردي

  

رد  شرح شاخص هاي ارزيابي
رب
 كا
ون

بد
  

  عملكرد

خيلي 
  ضعيف

  خوب  متوسط  ضعيف
خيلي 
  خوب

  %100تا85  %85تا65  %65تا35  %35تا 15  %15تا 0

  امتياز4  امتياز3  امتياز2  امتياز1  امتياز0

             HSEچگونگي پيروي از خط مشي   1

             چگونگي اجراي طرح هاي مديريت بهداشتي ، ايمني و محيط زيستي 2

             )مديريت ريسك(HSEچگونگي ارزيابي و بازنگري خطرات 3

و به موقع ) HSE(و ارائه نتايج  چگونگي گزارش حوادث و شبه حوادث ، تجزيه و تحليل  4
  بودن آن

            

             )شركتي و كشوري(HSEچگونگي همكاري با بازرسين و مميزين مرتبط با 5

             HSEچگونگي تهيه رويه هاي مستند براي شناسايي ، پيشگيري و كنترل خطرات   6

يا كاهش ريسك هاي  چگونگي انجام اقدامات كنترلي و پيشگيرانه مناسب به منظور حذف  7
HSE 

            

              و ارائه نتايج به كار فرما در فواصل زماني معين HSEچگونگي بازنگري عملكرد   8

             ...ها وMSDS، همچون تابلوها ،HSEچگونگي تهيه و نصب عالئم هشدار دهنده 9

             چگونگي استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط براي فعاليت هاي مختلف 10

، كمك هاي اوليه  HSEبه كاركنان همانند رعايت مقررات  HSEچگونگي آموزش موارد   11
  ...،اطفاء و
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دوره اي ، گزارش دهي ، آغاز به (  HSEچگونگي برگزاري و حضور در جلسات مرتبط با   12
  ..)كار و

            

               HSEچگونگي فعاليت هاي مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ  13

             HSEچگونگي تبعيت از مصوبات مراجع قانوني در ارتباط با   14

توسطHSEو مميزي و بازرسي منظمHSEچگونگي گزارش آمار و عملكرد مرتبط با 15
  پيمانكار

            

چگونگي تهيه طرح واكنش در شرايط اضطراري و ارائه روش هاي كار ي بدون خطر در   16
 HSEزمينه 

            

              HSE انجام مانورهاي عملياتي چگونگي  17

              چگونگي ارائه برنامه مدون جهت شناسايي عوامل زيان آور محيط كار  18

             چگونگي پايش عوامل زيان آور محيط كار و ارائه نتايج 19

             براي كاركنان...چگونگي انجام معاينات پزشكي اوليه ، دوره اي و 20

              ميل پرونده بهداشتي براي كاركنانچگونگي تهيه و تك  21

چگونگي فراهم نمودن موارد بهداشتي مطابق شرايط و ضوابط بهداشت عمومي ، محيط و   22
  فردي

            

             چگونگي تامين آب آشاميدني بهداشتي كاركنان 23

             چگونگي پيش بيني مركزي براي استفاده فوري بيماران و كاركنان آسيب ديده 24

             )استفاده از تاسيسات و دستگاه هاي ايمن(چگونگي تامين ايمني ابزار آالت و تجهيزات 25

             ...چگونگي فراهم نمودن تجهيزات ايمني و آتش نشاني از جمله تجهيزات حفاظت فردي و 26

             چگونگي تدوين و اجراي برنامه مدون جهت تعمير و نگهداري 27

             ستفاده كاركنان از وسايل حفاظت فردي تحويليچگونگي ا 28

             چگونگي فعاليت هاي مربوط به عدم بروز آلودگي و تخريب زيست  محيطي 29

             چگونگي پاكسازي ، بهسازي و عادي نمودن شرايط محل كار پس از انجام كار 30

             ليتچگونگي مديريت آالينده هاي آب ، خاك و هوا در محدوده فعا 31

             چگونگي پاكسازي مناطق آلوده در اسرع وقت و اطالع به كارفرما 32

33  
چگونگي فعاليت هاي مربوط به عدم تخليه هرگونه فاضالب بهداشتي و صنعتي تصفيه

  شده به محيط
          

  

             چگونگي كاهش توليد زائدات ناشي از سوخت و ساز فعاليت هاي بهره برداري 34

             ونگي جداسازي زائدات خطرناك از ساير زائداتچگ 35

             چگونگي بازسازي مناطق تخريب شده ناشي ازفعاليت پيمانكاري 36

             چگونگي اجراي قانون پسماند و دستور العمل اجرايي آن در طول پيمان 37

38  
كن عمومي وچگونگي تمهيدات الزم به منظور مواجهه با حوادث احتمالي در مجاورت اما

  مناطق مسكوني
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  پيمانكاران شركت ملي گاز ايران HSEي عملكرد چك ليست ارزياب               

امتيازات داده شده در هر مورد بايستي با مستندات موجود مطابقت داشته : در جدول ارزيابي : 1توضيح 
  .باشد 

) رديف ها ( در صورتي كه تمام موارد ) B(در جدول نتايج ، حداكثر امتياز قابل اكتساب : 2توضيح  
امتياز است ، بنابراين براي هر مورد ي  180مورد نظر كاربرد داشته باشند ، برابر جدول ارزيابي در پيمان 

عالمت زده شده و امتياز آن در جدول نتايج ،  "بدون كاربرد  "كه در پيمان كاربردي ندارد ستون 
  .لحاظ نمي گردد ) B( قسمت حداكثر امتياز قابل اكتساب 

با توجه به نوع پيمان و  "اطالعات آماري  "جود درقسمت اطالعات مو: در جدول ارزيابي : 3توضيح  
درصد كاهش داده و  100همچنين شّدت وحدت موارد ، مي تواند امتياز كسب شده توسط پيمانكار را تا 

اين تصميم توسط كميته اي با عضويت باالترين مقام . عملكرد پيمانكار را به مرحله خيلي ضعيف برساند 
، نماينده كارفرما در پيمان مذكور و رئيس )دبير كميته (  HSE، رئيس ) رئيس كميته ( مربوط به كارفرما 

  .امور پيمان هاي كارفرما گرفته مي شود 
  
  

  

             چگونگي فعاليت هاي مرتبط با كنترل ذرات گردو غبار ناشي از فعاليت پيمانكار 39

             چگونگي فعاليت ها براي جمع آوري فاضالب بهداشتي و صنعتي 40

41  
چگونگي جمع آوري مواد زائد و زباله و اجراي ضوابط مربوط به ضبط و ربط در

  ها فعاليت
          

  

             چگونگي مديريت مناسب مواد شيميايي و هيدروكربن ها 42

             چگونگي جمع آوري و ساماندهي يا دفع مواد شيميايي مصرف نشده پيمانكار 43

  جدول نتايج

A( امتياز     :                                                                           جمع كل امتيازكسب شده  
خيلي 
  ضعيف

  خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف

B(امتياز:                                                        حداكثر امتياز قابل اكتساب از اين جدول 

    A    ×100درصد                 .........:.....................................درصد امتياز كسب شده )C  %100تا85  %85تا65  %65تا35  %35تا 15  %15تا 0

                                                                                                                               B 

  .ارزيابي مي گردد......................................درصد امتياز كسب شده................................................................... ......باHSEبنابراين عملكرد اين شركت از نظر

 ):كار فرما/...(ناحيه/منطقه/شركت  HSEنام و امضاء رئيس 

  :تاريخ 

  

  ):كار فرما ( نام و امضاء مدير مربوطه 

  :تاريخ
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  عوامل زيان آور محيط كار
  ان آور ـكي زيـزيـيـل فـوامـع
 صــدا. 1

  از نقطه نظر روانشناسي ، سر وصدا عبارت است از يك صوت  
  و نا خواسته و از نظر علمي سر و صدا مخلوطينامطلوب نا خوشايند 

است از صوتهاي مختلف با طول موجها و شدت هاي متفاوتي كه تركيب مشخص و معيني نداشته و براي گوش نا  
بطور كلي بر اساس مطالعات انجام يافته صداهائي كه بلندي . واحد شدت صوت دسي بل است . خوشايند مي باشند 

تقريبا صداهاي طبيعي مي باشند و انسان را آزرده نمي كند و به نظر صداهاي عادي و  ،است دسي بل  55تا  35آنها
تا  500 هرتز وفركانس صحبت روزمره انسان بين20000تا   20 شنوائي انسان بين فركانس هاي. معمولي مي آيند 

س گوش داخلي را از بين برده و براي فركا نس زياد و طول موج كوتاه دارند سلول هاي حسا كهامواجي .اشدبمي  هرتز8000
               .گوش دردناك مي باشند 

  جدول حد مجاز يا استانداردآ لودگي صوتي
  )صبح  7شب الي  7( شب 

Db 

 شب10صبح الي7روز
Db

 نوع منطقه

  منطقه مسكوني  55 45

  مسكوني –منطقه تجاري  60  50
  منطقه تجاري 65  55
  صنعتي  –منطقه مسكوني  70  60
  منطقه صنعتي 75  65

  اثر سر و صدا بر روي افراد 
عبارت است از هرگونه كاهش در قدرت شنوايي شخص نسبت به فرد سالم كه ممكن  :كاهش قدرت شنوائي  *

اگر . دسي بل است نقص در مكالمه ظاهر خواهد شد 30با نشنيدن صدائي كه شدت آن .است موقت يا دائم باشد 
 85دسي بل توسط شخص شنيده نشود وي دچار سنـگيني گـوش است و اگر صدائي با بلندي  45 صداهائي با بلندي

 .دسي بل شنيده نشود شخـص دچـار كـري شده اسـت 

اين اثر به نـسـبت بلندي صوت زيـاد تر مي شود و با وزوز كردن و سوت كشيدن پرده گوش  :خستگي شـنوائي *
 . هـمراه است 

وشياري شنوائي است و وقتي گفته مي شود كه رسـائي و قابليـت شـنيـدن يـك صـدا كاهش ه :ماسكه كردن *
 . وقتي سر و صداي زياد وجود دارد  كم مي شود 

 تغيير تعداد ضربان قلب  *

  تاثير بر روي ميزان جريان و فشار خون*
راندمان كار كاهش پيدا . د كاردر محيط پر سر وصدا باعث آثار منفي روي خواب و دقت مـي شو:آثار رواني صدا  

   مي كند ، باعث تحـريك اعصاب و ناراحتي رواني شـده و شخص در تطـابق بين محل كار و خانواده دچار اشـكال
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درصد از اشتباه ماشين  29درصد ازصداي كار گاه به ميزان  5/14بر اسـاس تـحقيقات انجام شده با كاهش . مي شود 
 .   درصدي شده است  8كارسايركارگران نيز توام با افزايش  نويس ها كاسته شده و راندمان

  كـنـترل ســر و صــدا
  :سه راه حل اصلي براي كنترل سر و صدا وجود دارد كه عبارتند از  

  كاهش صدا در منبع توليد صدا*
اقدامات موفقيت قاعده كلي براي اين كار موجود نيست و فقط نمونه هايي از . موثر ترين راه كنترل صدا مي باشد  

  : آميز جهت كاهش صدا در منبع توليد نام برده مي شوند 
نگهداري و كنترل و تعمير درست و دقيق وسايل و ابزارها ، محكم كردن صفحات و قسمـت هاي شـل ، نصب خفه 

،تغيير كننده بر  روي اگـزوز هـا يا قـسمت هاي خروجـي بخار و هـوا ، بـكار بردن پايه هاي فنري و الستيكي
  كار،جايگـزين سازي ، طراحـي سيستم هاي خنك سازي 

  .... ديگر بجاي تهويه يا حد اقل كاهش سرعت تهويه ، استفاده از كاور و يا محافظ دستگاهها و 
 :جلوگيري از انتقال صدا *

ين افراد و منبع توليد در مواقعي كه مقدور است فاصله ب: جلوگيري از انتقال صدا مي تواند با اقدامات زير نتيجه بدهد 
هر چه ديواره هاي سد ضخيم تر باشد بهتر مي . صدا را بايد افزايش داد ، بايد بين منبع صدا و افراد سد ايجاد كرد 

تواند مانع انتقال صدا شود در صورت امكان ميتوان براي منبع توليد صدا محوطه بسته اي به صورت اتاقك در نظر 
بع صدا را در محوطه بسته اي قرار دهيم مي توان براي متصدي مربوطه اتاق كنترل مجهز گرفت ، اگر قادر نيستيم من

استفاده از مواد جاذب صوت مثل پشم شيشه و سفال هاي آكوستيكي در كف و سقف كار .( به عا يق صدا ساخت 
  )گاه
  حفاظت فردي *

لي نمي توان تراز صدا را تا حد بي ضرر حفاظت فردي بدين دليل توصيه مي شود كه در اغلب صنايع با روش هاي قب
كه در . و قابل قبول پائين آورد در آنصورت بهترين و آخرين راه چاره  اين است كه افراد به حفاظ گوش مجهز گردند 

  . .اين مورد به تفصيل در بخش لوازم حفاظت فردي  توضيح داده شده است 
    

  پس به طور كلي جهت كاهش آلودگي صوتي
  ماشين آالت  و ابزار هاي دستي مواردناشي از  

  :زير پيشنهاد مي گردد 
  جدا سازي محل كار با ابزار هاي پر سر و صدا از قسمت هاي ديگر*
 سرويس مرتب ماشين آالت و ابزار ها *

تعويض اگزوز موتور جوشها و ايجاد و استفاده از كاور مناسب جهت حايل نمودن موتور با محيط به منظور كاستن *
 ي ناهنجار مـوتور جوشها  صدا

 آنها )اگزوز ( استفاده از موتور جوش هاي  برقي در محوطه هاي كار گاهي و يا ترجيحا تعويض منبع كاهنده صدا *

 ...استفاده از چكش هاي برقي و استفاده از كاتر  جهت از بين بردن صداي ناشي از روشن بودن موتور كمپرسور و*
  . هنگام كاراستفاده از گوشي ايمني در *
 

25 



                       

    
     

  موتور جوش فاقد كاور و اگزوزمناسب                             موتور جوش داراي كاور و اگزوز مناسب

                                                      
  نــــــــور -2

مـهم براي ايـجاد يك محيط كار روشنايي مناسب نه تنها براي ديدن اشياء و استفاده از آن ضروري است بلـكه عاملي 
ميزان روشنايي درصورت كفايت و متناسب بودن با كار بر كارائي افراد افـزوده و كمك . مطـبوع و دلپذير اسـت 

از نقطه نظر فـيزيكي نور عبارت از امواج الكترومغناطيسي مي باشد كه طول موج .بزرگي به تقلـيل حوادث مي كند 
  . ي ميكرون قرار دارد ميل 780تا  380آنها بين 

زيرا كمبود روشنائي .امروزه مساله روشنائي براي محيط كار و كار خانجات وصنايع اهميت ويژه اي پيدا كرده است
. درمحيط كارعالوه بر ايجاد خستگي اعصاب ، صدمات ديگري به سالمت و بينايي كار گران و كار كنان وارد مي كند 

  : و مناسب در محيط هاي كاري را به شرح زير مي توان خالصه نمود بطور كلي اثرات مثبت نور كافي 
  . ميزان حوادث حين كار كاهش پيدا مي كند *
 .رغبت به كار در كار گر افزايش پيدا مي كند *

 . دقت عمل در كار افزايش پيدا مي كند *

 .سيستم بينايي كارگر سالم مانده و مانع خستگي عصبي كار گر مي شود *

  . ورت راحت تر و دقيق تر انجام مي شود كار بص*
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  ميزان نور مناسب براي كارگاهها
  هنسبت مساحت پنجره به مساحت كف كار گا

 
 نوع كار

  كار هاي ظريف 5/1تا 3/1
 

 كار هاي معمولي 7/1تا 5/1
 

 انبار ها و راهرو ها 10/1
 

 

  براي بعضي از مشاغل  ميزان نور مناسب

  
  

عالوه بر مسائل روشنائي در واحد هاي صنعتي ، در برخي از مـحيط هاي كار ، وجود نور شديد نيز كه اغـلب از كوره 
هاي مخصوص و بعضي از عمليات صنعتي ايجاد گرديده و يا از تابش بيش از حد نور خـورشيد مي باشد زيانبـخش 

  زان روشنايي استانداردمي  محل كار
 نقشه كشي–ماشين نويسي 

  لوكس 600  

  ماشين افزار
  لوكس 600  

  حسابداري
  لوكس 600  

 مكانيكي ما شين
  لوكس 500  

  كار روي ميز
  لوكس 200  

 راهرو ها ،پلكان
  لوكس 200  

 ...)انبارها ، راهروهاو(عموميروشنائي 
  لوكس 200  

 ماشين آالت چوب بري
  لوكس 150  
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ن از اثرات سوء اشعه مادون قرمز و اشعه ماوراء بنفش بوده و عوارض مختلـف ايجـاد مـي نمايد كه تحت اين عنوا
  :صحبت مي شود 

  ش ـفـنــاوراء بــه مـعــاش
ين اشعه مي تواند منجر به سوختگي پوست ، سرطانهاي پوستي ، ناراحتي چشم ، ريزش اشك ، خارش و ترس از نور ا

ادي كه تحت تابش اشعه حاصل از جوشكاري افرادي كه به اقتضاي شغلي در زير نور آفتاب كار مي كنند و افر. شود 
جهت پيشگيري از عوارض اين اشعه از وسايل حفاظت . الكتريكي هستند در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دارند 

جوشكاران نيز بايد از عينك ها و يا سپر هاي حفاظتي كه شيشه هاي آن . استفاده نمود مي توان  سايبان هافردي و 
  .                              ماوراء بنفش مي باشد استفاده كنند قادر به جذب اشعه 

  اشـعـه مـا د ون قـرمـز 
آب . اين اشعه مي تواند به عدسي چشم اثرگذاشته ، درجه حرارت آن را باال برده و آب مرواريد يا كاتاراكت ايجاد كند

اين اشعه بيشتر كار گراني را در معرض .است مرواريد حاصل از اشعه قابل تشخيص از آب مرواريد حاصل از پيري 
مانند كار گران صنايع شيشه و ذوب فلزات و ( خطر قرار مي دهد كه مجبور به نگاه كردن به اشياء گداخته هستند

براي پيشگيري از اين امـر الزم است كليه افـراد تحت تابش اشعه مادون قرمز از عينك هاي ايمني ). ريخته گري 
 .                                                                    عه استفاده كنندمخصوص اين اش

  گـــرمــا. 3
گرماي شديد ميتواند منجر به بروز .در بعضي از حرفه ها كار گران مجبور به كاركردن در معرض گرماي شديد هستند

يزيكي وشيميايي درمقابل گرماي محيط مبارزه ناراحتيهاي جسمي شديد و حتي مرگ شود بدن انسان به دوطريق ف
مبارزه فيزيكي بدن ازدوطريق پوست وريه ها مي باشد پوست از طريق تشعشع و هدايت و از همه مهمتر .مي كند

ريه ها عمل خنك سازي بدن را از طريـق دفع بخار .بوسيله تعريق به دفع حرارت و خنك شدن بدن كمك مي كند 
رزه شيـميايي بدن عليه گرما به وسيله كاهش سوخـت و سازعضالني ودر نتيجه توليد حرارت مبا.آب انـجام مي دهند

  . كمتر است 
درجه طي يك شبانه روز فقط سه چهارم ليتر عرق دفع مي كند در 20يك شخص بالغ در حال استراحت و در حرارت

ازدست رفتن آب بدن از راه كليه ها  وقتي.ليتر برسد 12الي  8حاليكه درحرارت هاي باال اين مقدارممكن است به
بيش از مـقدار آب مصرف شده باشد اختالالت مربوط بدان  )تعريق ( و سرانجام پوست  )باز دم(و ريه ها  )ادرار(

درصد وزن بدن رسيده بازده كـار شخص شروع به كاهش كرده وشخص 8تا  5وقتي اين نقصان به.بروز مي كند
وتحريك پذيري مي كندكه با خواب آلودگي،عطش فراوان ، باال رفتن حرارت  بدن و  احساس خستگي توام با نا آرامي

درصد وزن بدن برسد شخص ديگر قادر به 10اگركاهش آب به. تند شدن نبض و كم شدن مقدار ادرار نيز همراه است
بطوريكه ميدانيد . درصد وزن بدن مرگ را به دنبال دارد 15انجام هيچ كاري نخواهد بود و كاهش آب بدن به ميزان

از دست رفتن .گرم برسد20الي10همراه با آب مقدار زيادي نمك نيز از بـدن دفع مي شود كه ممكن است مقدار آن به
اگر هواي محيط مرطوب بوده ودرجه .اين مقدار نمك در صورتيكه جبران نشود باعث اختالالت زيادي  مي گردد

.                                شده وخنك شدن بدن با مشكالت فراوان روبرو مي شود رطوبت آن زياد باشد عمل تعريق دچاراختالل 
بطور كلي كار كردن درمحيط گرم عالوه برتوليد خستگي،تحريك پذيري ،كاهش ظرفيت جسماني و رواني،عدم رغبت 

ي هاي ناشي از گرما و تحليل قوا مي شود  و ناراحتي هايي را نيز به محيـط كارو افزايش حوادث سبب بروز آثار بيمار
 . به دنبال دارد 
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  : تدابير حفاظتي و پيشگيري از خطرات گرما 
براي حفاظت كارگران ازخطرات ناشي ازگرما در محيط هاي كاري گرم بايد به حرارت محيط وگرماي متابوليسمي 

گرماي متابوليسمي حاصل از كار بايد كارگراني براي كاركردن در محيط  در مورد توجه به.  حاصل از كار توجه داشت 
همچنين بايد استراحت هاي كوتاه مدت در مـحيط . هاي گرم انتخاب شوند كه استعداد تحمل گرما را داشته باشند 

در مورد . هاي خنك و استفاده ازآشاميدنيهاي خنك و نمك بـويژه براي آنهايي كه تعريق زياد دارند توجه داشت
) در آن محيط كلي گرم ( گرماي محيط كار بايد سعي كرد در محلي كه كار گر كار مي كند محيط كوچـك مناسبي 

مثال اگرگرم بودن محيط ناشي ازگرماي تشعشعي است مي توان با قرار دادن موانعي بين كارگرومنبع گرما .بوجود آورد
                                                                                      .      مانع رسيدن گرماي زيـاد به كار گر شد 

                                                                                                                       سرما. 4
اين افراد بعلت وضع . در معرض هواي سرد و سرما قرار گيرندمشاغل زيادي هستند كه شاغلين آن مجبورند        
صدمات .. سرما با اثر بر روي عروق ، لخته كردن خون وشغلي خود كم و بيش در معرض سرما قرار مي گيرند  خاص

 .                  زيادي بر اشخاص وارد مي كند 

مازدگي ابتدا لرزشديدي به شخص دست مي دهد كه درسر.از عوارض عمومي سرما مي توان به سرما زدگي اشاره كرد
بـعالوه نبض تند شده و فـشار خون باال مي . با بي قراري و درد هاي شديد عضالني بويژه در پشت گردن همراه است

به تدريج خواب آلودگي .رود و انقباض عروق محيطي شديـدي همراه  با افزايش تهويه ريوي برقرار مي گردد 
سر انجام تمام اعمال حياتي ضعيف . مستولي شده و تيرگي رواني و بي حسي براو چيره مي شود شـديدي به شخص 

 .شده واغماء برقرار مي شود كه در اين حالت معموال شخص بيهوش وبيحركت افتاده و بدن او سفت است 

كليوي ، ريوي ،  خطر كار كردن درسرما عالوه بر سرمازدگي و يخ زدگي مي تواندشامل تاثير روي  بيماريهاي
.                                بعالوه سرما به مقدار زيادي حوادث  ناشي از كار را افزايش مي دهد .  روماتيسمي و غيره  داشـته باشد 

  پيشگيريهاي حفاظتي از خطرات سرما 
ير زير مي توان از خطرات سرما به ميزان قابل براي كار گراني كه در محيط هاي سرد كار مي كنند با بكار بستن تداب

 : توجهي پيشگيري نمود 

 استفاده از غذاهاي گرم و مناسب  - 1

  استفاده از محيط هاي گرم براي غذا خوردن - 2
  كار كردن به طور منقطع و استراحت در محيط گرم - 3
  . جام گيرد مراحل كار بطوري تنظيم شود كه حد اقل ممكن مقدار كار در هواي سرد ان -4
  استفاده از لباسهاي گرم و مناسب و حفظ كامل بادگيرهاي بدن در مقابل سرماي شديد - 5
   ارتعاشات.5

كـار گران چنيـن . از جمله مشاغلي كه در معرض ارتعاشات مي باشند كار با مته برقي يا چكش بـادي مـي باشـد 
ني است پس از مدتي كار توانايي خاص خود را به دليل مـشاغـلي كه بعـضي از عضالتشان تحت اعمال مداوم و طوال

اين حاالت و ضايعاتي كه توضيح . انقباضات عضالني شديد در اثر ارتـعـاشـات مكرر و پي در پي از دست مي دهند 
ن داده خواهند شد در اندامهاي كار كناني كه با لوازم بادي ،  اره هاي زنجيري و ابزار هاي چرخنده به منظور سائيد

:                               از عوارض كار كردن در معرض ارتعاشات  مي توان موارد زير را نام برد. استفاده مي كنند ديده مي شوند 
  

29 



                       

    
     

  ايعات استخوانيض

فقط از طريق پرتو نگاري ، عالئم كم شدن كلسيم استخوانها و پيدا شدن كيست هاي . عالئم باليني مشخص ندارد  
  . استخواني مي توان آنها را تشخيص داد

  ضايعات بافتهاي نرم 
ست از عالئم بيماري درد، تورم و قرمزي د. ماهيچه ها رفته رفته الغر گشته و عصب كوبيتال دست آزار مي بيند 

  .است
  ضايعات مفصلي 

  .عوارض و ضايعات مفصل مچ ، آرنج و شانه كه با درد و تورم ظاهر مي شود با پرتو نگاري قابل تشخيص اند 
  عوارض عمومي 

عدم تمايل به كار، بي حوصلگي ،عصبي و حساس شدن بيمار و اختالل در شنوائي و بيخوابي از جمله عوارض 
 .    رتعاش هستند عمومي ناشي ازا

ابتدا سفيدي كف .اگر ضايعات و عالئم فوق ادامه پيدا كند عوارض عروقي پس از دو تا سه سال ظاهرمي گردد
انگشتها ودست .دست در اثر كمي جريان خـون بوجود آمده وكم كم سفيدي دست جاي خود را به كبودي مي دهد

.                                                                        تشديد مي شود  رفته رفته ناتوان گرديده والغري ماهيچه روز به روز
 الزم به تذكر است كه اختالالت ناشي از ارتعاشات تا مدتي كه كار گر به كار خود ادامه مي دهد بهبودي پيدا نمي

.                                                       كندولي درصورت تغيير شغل اگر اختالالت قطعي نباشد بهبودي امكان پذير است 
  :اصول پيشگيري از عوارض و بيماري هاي ناشي از ارتعاشات   
  . ا به استفاده صحيح از دستگاههائي كه ايجاد ارتعاش مي نمايند آموزش و تعليم كار گران و ملزم ساختن آنه -
  محكم كردن پايه هاي ماشين با فونداسيون  -
بازرسي و كنترل مداوم دستگاهها و قطعاتي كه در حركت هستند يا در مقابل حركات مرتعش مي شوند و سفت و  -

  محكم كردن آنها
  جلوگيري از ارتعاشات زياد و كاهش صداي ناشي از آن استفاده از مته برقي به جاي چكش بادي جهت -
  . برداشتن قطعات لرزان و آزاد ماشين كه ايجاد ارتعاش مي نمايند  -
تر هاي شني و يا ـسـجلوگيري ار انتقال ارتعاش از دستگاه ارتعاش كننده به محيط اطراف خود بوسيله ايجاد ب -

 اشـق ارتعـصفحات عاي

ساز با دستگاه كم ارتعاش مانند تعويض موتور ديزلي به موتور الكتريكي كه مي تواند تعويض دستگاه ارتعاش  -
 .  ارتعاش را به ميزان قابل توجهي كم نمايد

  استفاده از دستكش هاي مخصوص به منظور كاهش ارتعاشات دريافت شده  -
  سنگينكاهش مدت كار روزانه يا منقطع كردن مدت كار به ويژه در پست هاي خطرناك و  -
  .عدم استفاده از اشخاصي كه داراي اختالالت عروقي ، عصبي و عضالني در چنين مشاغلي هستند  -
  معاينات دوره اي مرتب و توجه به عالئم احتمالي -
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  تشـــعشـات.6
 در طبيعت عناصري هستند كه هسته اتم آنها نا پايدار مي باشد و به تدريج شكسته  شـده و ذراتي ازآنها به خارج

اين عناصر را عناصر راديو اكتيو و اين خاصيت يعني خاصيت صادر كردن اشعه را خـاصيت راديو . پرتاب مي گردد 
اين گونه اشعه ها كه از . اجسام راديو اكتيو سه نـوع اشعه آلفا ، بتا ، گاما از خود منتشر مي سازند .اكتيويته مي نامند 

از آن رو است كه اشعه . اير اتم ها در آنها توليد يونيزاسيون مي كنند هسته اتم صادر مي شوند پس از برخورد به س
اما اشعه هائـي مثل نور معمولي يـا اشعه مادون قرمـز و يا اشعه ماوراء . هاي راديو اكتيو را اشعه يونيزان مي گويند 

                                     .                       بنفش چنين خاصيتي ندارند پس اشعه غير يونيزان نام دارند 
و  مواد راديو اكتيو تشعشعات كيهاني مانند منابع طبيعي.مواد راديو اكتيو ازدو منبع  طبيعي ومصنوعي توليدمي شوند

                  .                                     است .. توليد آنها انفجارات هسته اي ، صنعت ، طب ، تحقيقات و كه  مصنوعيمنابع 
  اثرات تشعشعات يونساز

  )حاد ( اثرات زود رس ) الف 
  ضايـعـات مـراكز خـونـساز   - ا

اين ضايعه درمغز استخوان بروز كرده و مغز .راد ظاهر مي شود 200اين ضايعات معموال در پرتو گيري بيش از 
تواند بجاي سلول هاي فرسوده شده خون كه از محيط در نتيجه نمي .استخوان ازسلول هـاي خونساز تهي مي شود 

كارخارج مي شوند سلول خوني ديـگـري جايگزين كند در نتيجه تعداد وگلبول هاي خون به تدريج كم مي شوند كه 
. بدليل كاهش گلبول هاي سفيد خـون ، عفونـت در بدن پـيدا شده و همـچنين قابليت ايمني بدن كم مي گردد 

  .يعه مراكز خون ساز در ظرف چند هفته تا يـكـماه بـعـد از پـرتوگيـري صورت مي گيرد مـرگ در اثر ضا
الزم به ياد آوري است كه حساسترين دستگاه بدن كه با دزكمتري سبب مرگ موجود زنـده مي گـردد دستگاههـاي 

                                                          .                                          سلول هاي خونساز و مغـز استخوان است 
  ضـايـعـات دسـتگاه گـوارش  - 2

راد در نتيجه صدمه به سلـول هـاي پوششي دستگاه گوارش مشاهده مي شود   1000اين ضايعات درپرتو گيري بيش از 
عفونت داخلي است كه معموالدرعرض عاليـم اين ضايـعـه ، اختالالت خوني ،اسهال شديد ، استفراغ ،كاهش وزن و.

  . يكهفته بعد ازپرتوگيري منجر به مرگ مي گردد 
  ضايـعـات سيستم اعـصـاب مـركـزي  - 3

از عالئم اين ضايعه ، تشنج . راد ، دستگاه اعصاب مركزي دچار صدمه مي شود  2000تا  1500در پرتو گيري بيش از 
  .يا چند روز اتفاق مي افتد  ، اغماء و بيهوشي است و مرگ در عرض چند ساعت

  )مــزمــن ( اثــرات ديــررس ) ب
از آنجا كه اثرات ديررس پرتو ها ، سالها پس از پرتوگيري ظاهر مي شوند در نتيجه دوره كمون آنها خيلي طوالني تر از 

ته يا پرتوگيري اثرات ديررس ممكن است در نتيجه يك پرتوگيري حاد در گذش. دوره كمون اثرات حاد پرتو مي باشد 
.                                                                                              روزهاي متفاوت در طول سالهاي متمادي ظاهر شود 

از پرتوگـيري طوالني با دوز كم ، بسيار بيشتر از پرتو از نقطه نظر بهداشت پرتوها امكان بروز صدمات ديـررس پس 
در ميان صدمات ديررس پرتو هاي يونساز ، بروز سرطان در اعضاي . گيري با دوز زياد درمدت زمان كوتاه است 

  .      مختـلف ، آب مـرواريد وانواع صـدمــات ژنتيكي قابل ذكرند 
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  مــقـاديـر مـجـاز پـرتـو گـيـري 
ي مجاز عبارت است از مقدار پرتو دريافتي كه اگر بدن شخص بطور مداوم يا در مدت معيني آن را جذب پرتو گير

براي تعيين مقدار مجاز پرتو گيري افراد جامعه را .كند هيچگونه اثر سوئي در اعضاء و دستگاههاي بدن او ديده نشود
به طور مرتب يا دوره اي در معرض تابش افـرادي كه به واسطه شغل خود ( به دو دسته شاغلين با پرتو ها 
و افراد عـادي تقسـيم بندي مـي نما يند كـه دوز متوسـط پرتو گيري براي تمام ) پرتو هاي يونساز قرار دارند 

                                        .رم در سال تجاوز نمايد  5/0رم و براي افراد عادي از  5كنان با پرتو ها نبايد از كار  بدن در مورد 
  حـفـاظـت  در بـرابـر پـرتـو ها 

منظور اصلي از حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز اين است كه اطمينان حاصل شود دوز جذب شده توسط هر فرد 
براي تامين سالمت افراد و حفاظت آنها از خطرات اشعه ، اصول زير . وز مجاز نبوده و يا حداقل ممكن باشد بيش از د

  :                را بايد در نظر گرفت 
  بطور كلي ممانعت از رسيدن هر گونه اشعه يونساز به بدن ولو با كمترين مقدار آن  - 1
متر الزامي مي باشد و نفرات نبايد در امتداد كانال 10-15يت حداقلدر هنگام راديو گرافي در كانـال حفظ رعا - 2

  .  قرارگرفته باشند 
 50 عرعايت حد اقـل شعا )ترجيحا اين كار انجـام نشود ( در صورتـي كه راديو گرافي خارج از كانال باشـد  - 3

  . مـتـري از محل راديوگرافي الزامي است 
ن مـقدار الزم در مورد بيماران و مراقبت در اينكه اشعه فقط به عضو يا محل تنظيم و تجويز دوز اشعه با كمتري -4

                                                                                      .سمت ها از اشعه ثانوي مصون بماندمورد نظر بتابد و ساير ق
در وضع كارمندان و افراديكه با اشعه سر و كار دارند و تشكيل پرونده مخصوص براي آنان بطوريكه ميزان مراقبت  - 5

  . اشعه ماهانه و ساالنه و روز هاي اتفاقي جمع آوري و ثبت شود 
كارگراني كه درمراكزومحوطه هاي مرتبط مشغول به كار مي باشند، بايسـتي از پوششهاي حفاظتي ضخيم  -6

  . بدون وسيله حفاظتي با اين پرتو ها روبرو نشوند   نمايند و حتي يك لحظهاستفاده 
ضمنا موقعيكه خراشيدگي و زخم يا جراحتي در .با داشتن زخم هاي باز هيچ نوع كاري با مواد پرتو زا نبايد داد  -7

  . ضمن كـار توليد شود بايد دقت و احتياط زيادي بعمل آورد كه از آلودگي دور بماند 
مشاهده كم خوني راهنماي خوبي براي كار گران شاغـل است و بايستي هر .  انجام آزمايش هاي مكرر خون  - 8

  . شش ماه يكـبار تكرار گردد 
بهتر است افرادي كه كار راديوگرافي را انجام مي دهند پس ازاتمام كـار دست هاي خود را بشويند و لـباسهاي   - 9

  . خويش را تعويض نمايند
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  وامل شيميايي محيط كارع
عوامل شيميايي درمحيط كار در بر گيرنده تمام مواد اوليه ، مواد خام ، مواد واسطه و فراور ده هاي اصلي كه در 

  صنعت بكار مي روند يا توليد 
 اين مواد به شكل گاز ، مايع يا جامد هستند ، ممكن است مـصنوعي يا طبيعي بوده و داراي. مي شوند ، مي باشند 

هريك از اين مواد داراي خطرات وزيان هاي مختص به .باشند )معدني يا آلي(منشاء گياهي ، حـيواني يـا سنتتيك 
زيان حاصل از آنها به نوع ، راه ورود ، مقدار و طول زمان . خود است كه درصورت تماس فرد با آن رخ مي نمايند 

           .                                       بستگي دارد 
گروهي  از اين مواد مايعات خورنده وسوزانده هستندبرخي ديگر   با اينكه مايع نيستند مي توانند خاصيت سوزاندگي 

مواد جامد بصورت هاي توده ، كلوخه ، دانه و پودر بكار مي روند ولي مهمترين شكل از . يا خورندگي داشته باشند 
زيرا از طريق استنشاق  وارد بدن . قابل توجه مي باشد ، گرد و غبار آنهاست  مواد جـامد كه داراي اثرات فيزيولـوژيك

 .                                                                      شده و اثرات خود را ظاهر مي سازد 

  مواد شيميايي آالينده   تقسيم بندي
م آنها بستگي زيادي داشته و قرار دادن مواد در دسته خاصي چندان در اين تقسيم بندي كه  اثرات آالينده ها به تراك

  .ساده وصحيح نيست با اين حال پنج تقسيم بندي زير در نظر گرفته مي شود 
مواد محرك داراي اثر سوزاننده وتاول آور بوده وسطح مخاط مرطوب را متورم مي كنند   :مواد التهاب آور محرك  - 1

  . راي اهميت بيشتري نسبت به عامل زمان و طول مدت تماس دارد دراين مواد عامل غلظت دا
دراين مواد عامل غلظت ، مواد محرك داراي اثر سوزاننده وتاول آور بوده وسطح مخاط مرطوب را متورم مي كنند 

  . داراي اهميت بيشتري نسبت به عامل زمان و طول مدت تماس دارد 
قسمت .. قسمت فوقاني دستگاه تنفسي ، بعضي مانند دي اكسيد ازت و .. و  بعضي از مواد مانند آلدهيد ها ، آمونياك

هم قسمت بااليي و هم بافت ريه را تحريك كرده تحت ... تحتاني و بعضي هم مانند فلوئور ، كلر ،اكسيد هاي كلر و
                                             .         تماس شديد با اين مواد مي تواند باعث مرگ ناشي از خفگي شود .تاثير قرار مي دهد 

  :مواد خفگي آور  -2
 خفگي آور هاي ساده وخفگي آورهاي شيميايياين مواد باعث اختالل دراكسيداسيون بافت ها مي شوند كه بدو گروه 

 : تـقسيم بندي مي شـوند

آنهايي هستند كه پايين آمدن فشار نسبي اكسيژن تنفسي شده و باعث اختالل در اشباع خون  سادهخفگي آور هاي 
 .اشاره كرد .. دراين دسته مي توان به دي اكسيد كربن ، ئيدروژن ، متان و . از اكسيژن مي شوند 

     را در خون مختليا عمل انتقال اكسيژن  به علت داشتن اثر شيمياييخفگي آورهاي شيميايي دسته ديگريعني 
مي كنند مانند مونو اكسيد وكربن و يا در اكسيداسيون سلولي اختالل ايجاد مي كنند مانند سيانوژن ، اسيد 

  ...سيانيدريك و
  مواد بيهوشي آور و مخدر  - 3

ث اثر مواد دراين دسته اثرخود را به عنوان مواد بيهوشي آورساده بدون ايجاد عوارض شديد ايجاد كرده وبعضي باع
از اين دسته مي توان به  هيدروكربنهاي استيلن ، هيدروكربنهاي .اعصاب مركزي مي باشند  رخوت آور بر روي سلسله

  . اشاره كرد .... لني ويات
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  سموم سيستميك  - 4
  :اين مواد باعث اثر روي سيستم هاي مختلف بدن مي شوند 

  لي مي شوند مانند بيشتر هيدروكربنهاي هالوژنهموادي كه باعث آسيب به برخي از اندام هاي داخ –الف 
  ..موادي كه باعث آسيب دستگاه خونساز مي شوند مانند بنزن ، فنولها ، تولوئن ، گزيلن و  -ب
  ...سمومي كه باعث آسيب عصبي مي شوند مثل سولفوردوكربن ، متانول و –ج 
  ...فلزات سمي مثل سرب ، جيوه ، كادميوم ، منگنز و -د
  ...معدني غير فلزي سمي مانند آرسنيك ، فسفر ، گوگرد ومواد  -ي
  ساير مواد معلق غير از سموم سيستميك  -5
  گرد و غبار هاي سمي كه ايجاد فيبروز ششي مي كنند مانند سيليس و آزبست  -
  گرد و غبار هاي بي اثر مثل كربن و سيمان -
  ...گياهان ، چوب و گرد و غبار هاي آلي كه حساسيت ايجاد مي كنند مثل گرده  -
   ...مواد محرك مثل اسيدها ، قلياها ، كروماتها و  -
  باكتري ها و ساير موجودات ذره بيني -

  گاز ها و بخارات سمي 
بطور كلي كلـمه گاز به ماده اي اطالق مي شود كه باالي حرارت بحـراني خود قـرار دارد و بخار به ماده اي گفـته  

به هر جسمي كه در  )گاز ( بدين ترتيب اصطالح . زي ، در زير حرارت بحراني است مي شـود كـه در حـاالت گا
ميلي مترجيوه به صورت گاز وجودداشته يا وجود پيدا كند،اطالق ميگردد و  760درجه سانتيگراد و فشار 25حـرارت 

ميليمتر جيوه  760و درجه سانتيگراد  25بهمين نحو هم اصطالح كلمه بخار به حالت گازي ماده اي كه در حرارت
 .                                   معموال جامد يا مايع است ، داده مي شود 

  CO  منو كسيد كربن 

درجه سانتيگراد  610درصد و درجه حرارت احتراق آن  2/74تا  5/12اين گاز بيرنگ ، بي بو بوده ،حد اشتعال آن از 
وظيفه هموگلوبين خون .تركيب شدن با هموگلوبين خون ايجاد مي كند اين گـاز اثرات خود را به علت. مي باشد 

تركيب يافته و  به كربوكسي  coهموگلوبين خون با  . گرفتن اكسيژن از ريه هاوانتقال آن به سلول ها مي باشد
يبي ميل ترك. هموگلوبين تبديـل مي شـود و در نتيجـه عمل اكسيژن رسانـي به سلول هـا دچار اختالل مي شود 

اثرات آن با توجه به ميزان .برابر بيشتر از ميل تركيبي آن با اكسيژن است  200هموگلوبين خون با منو كسيد كربن 
خون از كربوكسي % 40تا اشباع شدن . تماس و درصد اشباع شدن خون از كربوكسي هموگلوبين متفاوت است 

شدن بينايي ، تهوع ، استفراغ و بيهوش شدن را به  هموگلوبين عوارضي همانند سر درد شديد ، ضعف ، گيجي ، تيره
درصد مي رسد منجر به ضعيف شدن نبض و تنفس ، توقف  80تا  70وقتي درصد اشباع شـدن خون به . همراه دارد 

  . جـذب و دفـع اين گـاز از طريق ريـه ها انجام مي شود . اعمال تنفسي و مرگ مي گردد 
ميلي گرم در متر  55قسمت در ميليون يعني  50ساعت كار معادل  8براي حد اعالي تماس با منو كسيد كربن 

  .مكعب هوا است 
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    H2Sسولفيد هيدروژن 
درجه  291درصدودرجه حرارت احتراق آن  45تا  3/4گاز بيرنگ با بوي تخم مرغ گنديده است وحداشتعال آن از 

و  ppm 700ولفيد اثرات حاد آن است غلظت هاي بزرگترين خطر در استنشاق گاز هيدروژن س. سانتيگرادمي باشد
بيشتر آن ممكن است مسموميت حاد ايجاد كند و اثـرات سيستميك آن در جريان خون بر  تاثيرات محرك آن 

اثرات آن بطور عمده روي سلسله اعصاب ظاهر شده ، پس از مدت كوتاهـي تند شدن نفس بروز مي . فزوني دارد 
اگر در چند دقيقه مسموم به هواي آزاد انتقال و تنفس مصنوعي . ه تنفسي اتفاق مي افتد كند و بالفاصله فلج دستگا

در غلظت هاي باال بيهوشي و غش در چند ثانيه اتفاق مي افتد و به اين دليل نيز افراد . داده نشود مرگ حتمي است 
د خودداري كردن از تنفس براي مدت در اين گونه موار. زيادي براي نجات نفر مسمـوم  ، جان خود را باخته انـد 

از اثرات . كوتاهي ممكن است شخـص را از خـطر برهـا ند و حال آنكه استنشاق به فوريت باعث بيهوشي خواهد شد 
مزمن اين گاز تحريكات و التهاب چشم است كه باعث سوزش ،خارش ،احساس شن در چشم تورم زياد ، كدورت 

جذب . د و اين افراد در مقابل نور در چشم خود احساس درد شديد خواهند كرد قرنيه و باالخره تاري چشم  مي شو
دفع آن به مقداري كم از طريق .اين گاز از طريق دستگاه تنفسي است البته از طريق پوست نيز امكان پذير است 

  . بازدم و قسمت اعظم آن از طريق ادرار به صورت هاي سولفات و سولفور دفع مي شود 
. غلب به عنون يك  ماده فرعي و جانبي در عمليات صنعتي ويا پديده هاي طبيعي بوجود مي آيداين گاز ا

H2S ، دراستخراج بعضي  ازسنگهاي معدني چون سنگهاي گوگرد دار ،حفاري هاي زمينهاي باتالقي ،در چاهها
در ساخت بعضي همراه گاز هاي طبيعي ، درتهيه وتصفيه نفت ، در آب بعضي چشمه ها ي طبيعي ،  تونلها

حد اكثر . رنگ ها ،صنعت الستيك ، در گاز هاي مجاري فاضالب وجود داشته يا توليد مي شود ازموادشيميايي 
  غلظت مجاز اين گاز

  . ميليگرم در متر مكعب هوا تعيين شده است  14معادل  ppm 10براي تماس هاي طوالني مدت 
   CH4مـتــان 

درجه حرارت . درصد مي باشد  15تا  5كه حد اشتعال آن بين  )خلوص  در حالت( گازي است بيرنگ و بي بو  
يعني اثر شيميايي بر روي بدن . اين گاز خفه كننده ساده مي باشد . درجه سانتيگراد است  537اشتعال آن نيز تقريبا 

اكسيژن را  ندارد و فقط زماني باعث خفگي مي شود كه آنقدر در فضا پر شود كه جاي اكسيژن را بگيرد و غلظت
 )گاز خطوط لوله و شبكه گاز رساني شهر ( بخش عمده گاز طبيعي از متان تشكيل شده است . پايين بياورد 

  .       مواد شيميايي ديگر مصرف مي شود بعنوان سوخت و همچنين در تهيه هيدروژن و 
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 .تي وارد كنند برخي ديگر از مواد سمي كه مي توانند به شكل گاز يا بخار صدما  

حد اكثر تراكم  مجاز   
T.L.V 

  نام تركيب  التين يا فرمول  مصارف عمده صنعتي  اثرات زيان آور

5000 ppm 

تنفس مشكل و 
سنگين فاقد 

اثرات زيان آور 
مزمن ، گاز 

خفقان آور ساده 
  .مي باشد 

گاز خروجي دود كش ها
و كوره هاي آهك و 
سيمان ، موتور خانه 
ها  هاي مخازن و كشتي

و آتش نشاني و تهيه 
  يخ خشك

CO2 
دي اكسيد 

  كربن

سوختگي شديد   ميلي گرم در هوا  1
  و عميق بافت ها

جهت تهيه اسيد
نيتريك ، اسيد 

كلريدريك ، هيدروژن 
فسفات ها ، باطري هاي 

  سربي و صنعت نفت 

H2SO4 
اسيد 

  سولفوريك

 
5 ppm 

سمي بودن و 
سبب تحريكات 
شديد چشمي ، 
 پوستي و تنفسي

در . مي گردد 
 1500غلظت 
ppm 

جهت تهيه كلرور ها ، 
پاك كردن فلزات ، 

تهيه رنگ ها و رنگرزي 
  و صنايع توليد دارو

HCL 
اسيد 

  كلريدريك

20 ppm 
آسيب به پوست 

  و ريه ها 

جهت بودار كردن گاز
شهري و گاز مايع 
  . استفاده مي شود 

CH3( 
CH2)4 SH

  مركپتان 
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  سميهاي  غبارگـرد و 
. اين دسته از مواد اهميت ويژه اي در مسائل بهداشت حرفه اي دارند زيرا قادر به ايجاد بيماري هاي خاص مي باشند 

توليد گرد و غبار در اثر اعمال مكا نيكي از قبيل خرد كردن ، شكستن ، تركانيدن ، مته كردن ، ساييدن و غيره انجام 
عاد كوچك تبديل مي شوند كه اين ذرات ممكن است با چشم قابل رويت مي گيرد و در نتيجه مواد به ذراتي با اب

گرد و غبار ها مي توانند منشاء معدني ، آلي ، . باشند و ياآنقدر كوچك باشند كه ذرات ميكروسكـوپي قـلمداد شوند 
 .                              شيميايي ، گياهي ، حيواني يا از تركيبات آنها داشته باشند 

كه داراي اثـرات آماده كننـدگي .. سنگ آهك و سنگ مرمر و  رد و غبار مي تـوانداز نوع بي اثر باشد مانند گچ ،گ
       اما گرد و غبار هاي سمي كه به گرد و غبار . براي سل و يا سـاير عفونت ها را ندارد و عمل ريه ها را مختل نمي كند 

بسته به نوع گرد و غبار آثار و عالئم بيماري پس . گي ايجاد بيماري مي كنند نيز مشهورند ، معموال هم) بار آورنده ( 
از مـدتي در افـراد ظاهر مي گردد و در اثر طول مدت تماس ، شخص به عوارض سخت ريوي دچار شده و ظرفيت 

عمرگريبانگير فرد  اين بيماري ها معموال كشـنده نبـوده ولي ماهها و سالهل و تا آخر. تنفسي به تدريج كم مي گردد 
از مهمترين انواع گرد و غبار هاي سمي موارد . مبتال مي باشد و منجر به از كار افتادگي وعلل شدن شخص خواهد شد

  .      سيليس ، آزبست و سيليكاتها : قابل ذكر عبارتند از 
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 فلزات سمي

  لص و يا تركيبات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند در كار خانجات صنعتي و محيط هائي كه فلزات بصورت خا
كار گران در معرض گرد و بخار آنها بوده و در صورت عدم استفاده از وسايل حفاظتي دچار مسموميت هـاي شغـلي 

                      .                      در جدول زير به صورت خالصه اثـرات زيان آور برخي از فلزات ذكر گرديده است . مي گردند 
ماده   تركيبات مهم اثرات زيان آور  حد اكثر تراكم مجاز

 شيميايي

ميليگرم در  0/15
متر مكعب هوا براي 

گرد و غبار و دود 
  سرب

ناراحتي هاي معده و روده اي ، كم 
خوني ، ضعف ، اثرات زيان آور 

  سلسله اعصاب  مخرب روي

سرب فلزي ، كربنات سرب ، اكسيد  
  ...سرب ، سولفات سرب و 

 سرب

ميليگرم در  0/05
  متر مكعب هوا

در مسموميت حاد عوارض كليوي و 
در مسموميت مزمن اختالالت 

  سلسله اعصاب

جيوه فلزي،اكسيد جيوه ، استات فنيل 
  ..مركوري ، سولفور جيوه و 

 جيوه

 
 
 

ميليگرم در   0/25
تر مكعب هوا براي م

تري اكسيد ارسنيك 
  

  عوارض مزمن روي پوست و 
 تخريب مجاري بيني

تري اكسيد آرسنيك ، تري سولفور 
 ..آسنيك ، هيدروژن ارسينه و 

  آرسنيك 

ميليگرم در متر   5
مكعب هوا براي دوده 

  هاي اكسيد آهن 
  

  پيگمانتاسيون ريه ها 
  

آهن فلزي ، اكسيد مغناطيسي ،
  .، هيدرو كسيد آهن و  اكسيد فريك

 
  آهن

ميليگرم در متر  5
  مكعب هوا 

 

آلومنيوم ، سولفات آلومنيوم ، اكسيد  ريه هابهامكان صدمه
  ..آلومنيوم و 

  آلومنيوم

ميلي گرم در متر  5
  مكعب هوا 

تماس هاي كوتاه مدت با دود و 
بخارات روي ايجاد احساس لرز و 

  . تب مي نمايد 
  

، اكسيد روي ، دوده هاي روي فلزي 
كلرور زنگ ، كربنات روي ، سولفات 

 .روي ، گرد اكسيد روي و 

 روي

ميليگرم در متر  5
  مكعب هوا

 

منگنز فلزي ، بي اكسيد منگنز ،   صدمه به سلسله اعصاب 
  ..پرمنگنات پتاسيم و

 منگنز
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   عوامل بيولوژيكي زيان آور محيط كار 
ع فعاليت و هـم چنين توليد يا مصرف گـوناگون ، كار كنان در معرض در برخي مشاغل به سبب شرايط كار ، نو

اين بيماري ها ،با توجه به عامل به .عوامل بيولوژيكي زيـان آورو در نتيجه ابتالء به بيماري هاي عفوني قرار دارند
 ا و انگل هابه پنج دسته بيماري هاي ناشي از باكتري ها ، ويروس ها ، ريكتيزيا ها ، قار چهوجود آورنده 

  .   تقسيم  مي شوند 
 :افرادي كه بدليل نوع فعاليتشان بيشتر در معرض خطر آلودگي به عوامل بيولوژيكي هستند شامل

كار گران ساختمان سازي ، حفر كانال ، فاضالب ها و بخش كشاورزي بعلت تماس با خاك هاي آلوده و احتمال *
 دگان و دامداران به علت تماس با كود حيوانيكار گران بخش كشاورزي و پرورش پرن زخمي شدن

  كار گران آزمايشگاهي تحقيقاتي ، تشخيص طبي ، ميكروب شناسي و بخش عفوني بيما رستان ها*

  محيط كار  رزيان آو) ارگونو ميك (  عوامل مكانيكي
استـفاده ه مـحيط وابزارموردط نامناسبي كدر جهان صنعتي امروز بسياري ازكارگران وكار كنان  ناچارند خود را با شراي

منطبق سازند در چنين وضعيتي انسان از نـظر جسماني يا روانـي با نوع كـار يا تجهيزاتي كه  به آنـها تحميل ميكند
نبود تناسب جسمي ،ناراحتي هاي جسماني را سبب مي . مورد استفاده قرارمي دهد و يا محـيط كار خود تناسبي ندارد 

توان بـه ناراحـتي هاي اسكـلتي و ماهيچه اي كه از شايع ترين عوارض ناشي از كار هستند  شود كه ازآن جمله مي
به عنوان راهكاري به )) ارگونومي  (( براي پيشـگيري از بروزاينگونه مسائل و تامين تندرستي نيـروي كار.اشاره كرد

گاهها ،كارومحيط را متناسب باآنها ارگونومي توانمندي هاي انسان را مي سنجدوآنگاه دست.انسان ياري مي دهد
آشـكار ترين اثر مثبت طراحي درست ومناسب مشاغل ، تجهيزات و محيط كار ، ارتقاء .سازماندهي و تنـظيم مي كند

  . سطح ايمني و بهداشـت ، بيشتر شدن رضايـت شغلي و سر انجام بهبود بهره وري در ميان كار كنان مي باشد 
  :ي در آنها مطالعه و اقدام مي كند عمدتا عبارتند از زمينه هائي را كه ارگونوم

 طراحي ابزار ، وسايل ، ماشين آالت و تاسيسات به طرز صحيح و مطلوب و متناسب با انسان كار گر*

طراحي انجام كاربا توجه به بهترين نحوه اجراومتناسب با سيستم عضالت وساختمان فيزيكي بدن انسان و با *
 يط كارو اشياء مختلف كاريهماهنگي ميان فردومح

 وضعيت صحيح بدن و حركات انسان حين انجام كار هاي مختلف*

 شرايط فيزيكي مناسب در محيط كار *

  بلند كردن بار و حمل آنها با دست 
ممكن است بعلت بكار بردن روش هاي غلط  مي كنندغلب افرادي كه بنحوي بارهاي سنگين را با دست از زمين بلند ا

مرو يا ناراحتي فتق گردند ـديسك ك كمر درد ، بيماريها و حوادثي مثل فلج ،گرفتگي عضالت ،ر ي باردچاجهت جابجائ
ديسك هاي بين مهره اي كه در ستون  .مربوط به حمل و نقل مي نامند ذكور را ناراحتي هايـكه مجموعه عوارض م

توزيع وزن  باره به هنگام بلند كردن ـرتيب كـي شود بدين تـجاد مي شود فراوان ديده مـاربر ايـران بـفقرات كار گ
  .آن در بدن و روي ستون فقرات از باال به طرف پائين مهره ها بيشتر مي شود 

سالگي رايـج مي باشد و در بعضي از مشاغل  30تا  20و كمر درد عموما در سنين ناراحتي هاي فلج ، گرفتن عضله 
اژها ، كار هاي سنگين كشاورزي و غيره ديده مي شود كه موقع بلند مانند كارهاي اسباب كشي ،  بار بري در گار

كردن بار اگـر انسان بـطرف جلو خم شود بطوري كه تنه او در وضعيت افقي نسبت به زمين قرارگيرد،به علت ايجاد 
ات خاصيت اهرمي كه بار هنگام بلند كردن ايجاد مي كند فشار زيادي روي ديسك هـاي بين مهره اي ستون فقر
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ايجاد مي شود و براي پيـشگيري از بروز چـنين عوارضـي در هنـگام بلند كـردن و حمل  و نقل بار از زمين توسـط 
  :افراد نكات زير بايد رعايت شود 

حتي االمكان ازبلند كردن بارهاي سنگين كه به تنهايي مشكل مي باشد خودداري شده وشخص ديگري رادر بلند  - 1
  . سته يا بوسيله جرثقيل عمل بلند كردن و جابجايي صورت گيرد كردن بار به كمك خوا

وقتي بار درارتفاع كمي ازسطح زمين قرار دارد توصـيه مي شود كه از قـالب يا چنگكي كه بازوي كار گر را  - 2
  . بطورمصنوعي طويل ترمي كنداستفاده شود 

  . ته شود قبل از بلند كردن بار اشياء دست و پاگيراز اطراف بار برداش - 3
  .سانتي متر مي باشد  40ارتفاع مناسب براي برداشتن بار از زمين حدود  -4
  . هنگام بلند كردن بار هر چه ممكن است بايد آن را به بدن نزديك تر نمود  - 5
  .  موقع بلند كردن بار فرد باربر بايد پشت خود را حتي االمكان راست نگهداشته و پاها را از زانو كامال خم كند -6
هنگام جابجائي اجسام سنگين كه احتمال سقوط آنها روي پاي افراد و ايجاد حوادثي براي آنها دارد بايد از كفش  -7

  .هاي حـفاظتي  كه داراي پنجه فوالدي هستند استفاده شود 
  رواني زيان آور محيط كار  عوامل

آمار و ارقام نشان مي دهد در شرايط . باشند  از مهمترين و شايعترين عوامل زيان وردرمحيط كار ، عوامل رواني مي
درصد غيبت هاي كاري ريشه رواني  30درصد كار گران از نوعي ناراحتي روحي رنج مي برند و  20فعلي در حدود 

علل متعددي براي افزايش اختالالت روانـي ناشي از كار ذكر شده كه از همه مهمتر مشكل تطابق انسان با .دارند 
نيز در ... ايد دانست كه عـالوه بر علل ناشي از كار محيط زندگي امروزه ، مشكالت مادي و اجتماعي وب. ماشين است 

 .                               افزايش اين بيماري ها موثرند 

وجود چنين عواملي در محيط كار پيامد هاي منفي زيادي به بار خواهد آورد كه از آن جمله مي توان به 
  :اشاره كرد  موارد زير

  افزايش ساعات غيبت                                     - 1
  افزايش تعداد حوادث ناشي از كار                     - 2
                                                                                   شكسته شدن حرمت سرپرست                                   - 3

                                                                                        افزايش بيماري هاي جسمي بين كار كنان -4
         دشمني بين كار كنان و افزايش  حسادت ، كينه و پناه بردن برخي از كار كنان به مواد مضري مانند سيگار يا  مواد مخدر           - 5
  ايجاد درگيريها بين پرسنل  -6
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  :يين نامه حفاظتي و بهداشتي كار گاهها آ
  . در هركار گاه بايستي روشنايي كافي ، متناسب با نوع كار و محل تامين شود  -
ا تعبيه شده و كليه چراغ ها و حباب ها بايدتميز نگاهداشته كليه پنجره ها ، بدنه و سقف كه جهت روشنايي اطاقه -

  . شود 
  . استفاده از ليوان عمومي براي آشاميدن آب ممنوع است  -
محل هاي كار و سالنهاي كار ، راهروها ، انبار ها و ساير قسمت هاي ديگر كار گاه بايد طبق اصول بهداشت  -

  . نگاهداري شود 
  .بوده و در حدود امكان تر ولغزنده نباشد كف سالنها بايد پاكيزه  -
  .جارو و نظافت كردن به ترتيبي صورت گيرد كه از انتشار گرد و غبار جلوگيري شود -
  . كارگران قبل از ورود به محل غذاخوري بايد دست و روي خود را با صابون بشويند -
كار گاه گذارده شود كه عبور و مرور كار گران به مواد اوليه و محصول كار گاه بايد طوري در داخل انبار  ها و يا  -

  .ضمنا مواد مزبور بايد طوري چيده شود كه خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد . راحتي ممكن باشد 
  . روغنكاري در موقع كار ماشين ها ممنوع است  -
  . بخشي آنها را متوقف ساخت  قبل از شروع به تعمير و نظافت و روغنكاري ماشين ها بايد بطور اطمينان -
كليه قسمت هاي انتقال دهنده نيرو ، از قبيل تسمه ، فلكه زنجير و چرخ دنده و امثال آن و قسمت هايي از ماشين  -

  .كه احتمال ايجاد سانحـه براي كارگر دارد بايد داراي پوشش يا حفاظ با استقامت كافي باشد 
ات الكتريكي بايد فقط توسط اشخاصي كه صالحيت فني آنها محرز باشد نصب و امتحان و يا تنظيم وسايل و ادو -

  . انجام گـيرد و مـتخصص قبل از شروع به كار آنرا مورد آزمايش قرار دهد 
  . در مدت تعمير شبكه برق بايد آنرا بوسيله كليد از منبع جريان قطع  و به زمين متصل نمود  -
عايق مناسب با فشار الكتريسيته وساير شرايط بوده و روي اصول فني نصب سيمهاوكابلهاي برق بايد داراي روپوش  -

  . وحتي االمكان در لوله يا كانال قرار گرفته باشد 
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   آشنايي با خطرات محيط كار و ارزيابي و كنترل ريسك هاي احتمالي
  گاز با تمام محاسني كه دارد داراي معايبي نيز هست كه اگر

  موارد ايمني مربوط به آنرا رعايت نكنيم بصورت باليبخواهيم  
  مي دانيم حوادث اكثراً قابل پيش بيني.خانمان برانداز در مي آيد  
  بوده و هزينه پيشگيري به مراتب ارزانتر از ترميم خسارت ناشي از 
  آن ميباشد و بعالوه رعايت اصول ايمني موجب پيشرفت و افزايش 
  دث عامل موثر كاهش و كندي كار خواهدبازده و بالعكس كثرت حوا 
 بود لذا كليه كاركنان مي بايست با هوشياري كامل مواردي را كه  

 باعث بروز حوادث مي گردد برطرف نموده تا بتوانند وظائف محوله را به

  .نحو احسن انجام بر سانند  
  :طرات صنعت گاز بطور خالصه عبارتند از خ
 )شامل نقل و انتقال و انفجار ( منفجره خطرات سرو كار داشتن با مواد *

 گاز زدگي *           انفجار و آتش سوزي*

 خطر ماشين آالت بدون حفاظ*                    گرفتگيبرق *

 سقوط اشياء از باالي سر*          سقوط از نقاط مرتفع *

 خطرات مواد شيميايي*    تركيدن ظروف تحت فشار *

 )هوائي و دريائي و زميني ( حوادث وسائط نقليه *

 خطر غرق شدن در آب *

 خطر حيوانات و حشرات گزنده *

  خطر مواد راديو اكتيو *
  هاي گاز استانيمخاطرات ايمني شركت 

مخـاطرات ذيـل شناسـايي و بـراي      هـاي گـاز اسـتاني ،   شركت  )فرآيند ها( با توجه به نوع فعاليت واحدهاي مختلف
  :لي آنها هدف گذاري بعمل آمده است كنترل و مقابله با عوارض احتما

  شبكه و انشعابات /عمليات اجرايي احداث خطوط تغذيه -1
  امداد / تعميرات / بهره برداري  -2
  حفاريهاي بدون هماهنگي ساير سازمانها -3
  بودار كردن گاز   -4
      )                                                 راديو گرافي ( پرتو نگاري  -5
  انبارش   -6
  كارهاي تعميراتي اداري                                                                    -7
  فرآيند هاي محيط كار  -8
  حوادث غير مترقبه -9

 

42 



                       

    
     

  وظايف كاركنان در قبال مسايل ايمني و خطرات و حوادث 
  :طبق مقررات شركت كاركنان موظفند

  .ش نشاني و مقررات اختصاصي كار خودر ا بخوبي آموخته و رعايت نمايند مقررات ايمني و آت* 
از طرز استفاده وسايل آتش نشاني كه در محوطه كار آنان وجود دارد اطالع كافي داشته و در مواقع ضـروري آنهـا را   *

 .بكار ببرند 

 .بوطه گزارش دهند شرايط و اعمال خطرناك كار گاه خودو يا ساير تاسيسات را فوراً به سرپرست مر*

اگر ديگران را در معرض خطر مشاهده كنندتذكرات الزم را به آنان داده و در صورت دارا بودن اطالعـات و وسـايل و   *
امكانات كافي براي برطرف نمودن خطر شخصاً اقدام و مراتب را به نزديكترين سرپرست مسئول كه در دسترس اسـت  

 .نامبرده كوشش كنند تا خطر برطرف شود گزارش داده و در صورت لزوم با رهبري 

البسه و لوازم استحفاظي را كه براي كار آنان تعيين شده است بكار برده و در صورت لـزوم در اولـين فرصـت آنهـار ا     *
 .تميز ، تعمير و يا تعويض نموده و نيز براي استفاده مجدد آماده نگاهدارند 

 .ي را بموقع به سرپرست خود گزارش دهند آسيبهاي وارده ولوجزئي و هرگونه كسالت مزاج*

در صورت وقوع حوادث و سوانح غير مترقبه اقدامات احتياطي مقدور را معمول داشته  فوراً جريـان را بـه سرپرسـت    *
 .مربوطه اطالع دهند 

ه با مشاهده آتش سوزي سوت و يا زنگ آژير را بصدا در آورده و در صـورت فقـدان وسـايل مـذكور بـا اولـين وسـيل       *
 .ارتباطي آتش نشاني را مطلع و مبارزه را شروع نمايند 
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  ارزيابي ريسك
  

  ) HAZARD(     زيان آور عامل خطر،
 .باشد مي آنها از تركيبي يا بيماري، يا مصدوميت بصورت ، آسيب پتانسيل داراي كه اقدامي يا وضعيت منبع،

 ) HAZARD IDENTIFICATION(   خطر شناسائي

 .آن خصوصيات تعريف و آور زيان عامل يا خطر يك وجود تشخيص دفراين
  )  RISK(      ريسك
 به ميتواند كه بيماري يا وارده هاي آسيب شدت و آن با مواجهه يا رسان آسيب رويداد بروز احتمال از تركيبي
 .آيد پديد آن با مواجهه يا رويداد آن موجب
  )  ACCEPTABLE RISK(     قبول قابل ريسك
 مشي خط و خود قانوني تعهدات به كه سازماني توسط تواند مي كه است كرده پيدا كاهش سطحي تا كه ريسكي
 .گردد تحمل دارد، توجه خود شغلي بهداشت و ايمني

  ) RISK ASSESSMENT(   ريسك ارزيابي

 موجود، هاي كنترل اميتم كفايت گرفتن نظر در با آنها بندي اولويت و خطرها از ناشي ريسكهاي ارزشيابي فرايند
  .خير يا باشند مي قبول قابل ريسكها اينكه خصوص در گيري تصميم و

 ) RISK CONTROL(    ريسك كنترل
 :گردد مي اجرا و تعريف پيشگيرانه و اصالحي اقدامات زير، هاي اولويت به توجه با  ها ريسك كنترل در
 مانند( خطرناك ماده يك كاربرد از جلوگيري همچون احيطر در تغيير يا حذف روشهاي از استفاده با  :حذف )الف

 .)آزبست حذف
 از استفاده مثل( خطر كم هاي نمونه با روش يا ماشين مواد، جايگزيني طريق از ريسك كاهش :جايگزيني )ب

 از استفاده ولت، 220 بجاي ولت 110 برق از استفاده ديزلي، يا گازي ليفتراك بجاي ليفتراك برقي
 براي بخار سيستم بجاي گرم هواي سيستم بكارگيري دستي، حمل اتوماتيك بجاي لحم تجهيزات
 . )...و خطر كننده كم تميز مواد از استفاده انفجار، از جلوگيري

 از ستفادهمثال( خطر بالقوه منبع با فرد تماس از جلوگيري براي مهندسي روشهاي از استفاده :مهندسي هاي كنترل )ج
 اندازي، راه هاي آالرم مدار، كننده قطع كليدهاي آكوستيك، جاذب از استفاده ايمني، قفل هاي سيستم ها، حفاظ

 ) ... و ها نقاله تسمه باالبر، ميزهاي صدا، ضد هاي محفظه سقوط، از پيشگيري هاي سيستم تهويه، هاي سيستم
 نظارت، آموزش، كاري، ستورالعملهايد و روشها اضطراري، خروج عالئم :اداري هاي كنترل يا و هشدارها /گذاري عالمت )د

 .......و كاري هاي چرخش انگيزش،
  .خطرات نوع به توجه با فردي حفاظت تجهيزات از استفاده: فردي حفاظت تجهيزات )ه

با استفاده از روش  ي اينكارگاز استانت هاي در شرك براي انجام ريسك روشهاي متعددي وجود دارد كه معموال
FMEA  ميگيردانجام.  
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  :در اين روش براي ارزيابي ريسك از سه پارامتر استفاده ميگردد 
بوده و يعني اين  1كه پايين ترين عدد آن  احتمال وقوع رويداد و يا همان در معرض خطر قرار گرفتن- 1

  .اتفاق مي افتد" بوده يعني وقوع آن حتمي بوده و مكررا 10رويداد هرگز اتفاق نمي افتد و باالترين عدد آن 
بوده يعني درمانهاي سرپايي و عدم آسيب فيزيكي به تجهيزات  و  1كه پايين ترين عدد آن  شدت پيامد- 2

 .بوده يعني مرگ بيش از يك نفر و يا آسيب و تخريب بيش از نود و پنج درصد تاسيسات  10باالترين عدد آن 
بدون هيچ ابزاري بالفاصله قابل بوده يعني حادثه به سادگي و  1كه پايين ترين عدد آن قابليت كشف -  3

     .  بوده يعني بيش از يك سال بعد از ايجاد بتوان آنرا كشف نمود 10كشف باشد و باالترين عدد آن 

مثال در فعاليت روزانه پرسنل عملياتي خطر خودرو بوده و رويداد آن تصادف و پيامد آن جراحات 
مجموعا  3و عدد قابليت كشف  10د شدت اثر و عد 8شديد يا فوت بوده كه با عدد احتمال وقوع 
شامل آموزش ، ( و با اعمال كنترل هاي جديد  240عدد ضريب ريسك آن با كنترلهاي موجود 

عدد ضريب ريسك آن به ...) استفاده از خودروهاي مدل باالتر و، برنامه منظم بازديد خودروها و 
  .بودخواهد  Hرسيده كه با توجه به جدول ذيل ريسك آن  120

و خطر صداي  M 76در اين ارزيابي خطر استفاده بيش از حد از كامپيوتر با عدد ضريب ريسك 
  .ارزيابي شده است  L 36شديد در ايستگاه با عدد ضريب ريسك 

  طبقه بندي خطر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بارزعدد و سطح ريسك  139عدد    بارز تاريسك غير الزم بذكر است درطبقه بندي جنبه هاي زيست محيطي سطح
  .به باال  مي باشد 140

مثال در فعاليت لوله گذاري در پروژه ها كه جنبه آن تخريب زمين و پيامد آن آسيب به گياهان ، درختان و فرسايش 
بوده كه حاصل ضرب اين سه پارامتر  با 7و عدد قابليت كشف  8، عدد شدت اثر  4خاك است ، عدد احتمال وقوع 

اعمال كنترلهاي جديد مثل آموزش پيمانكاران ، ناظرين و اعمال بازرسيهاي بيشتر عدد و با  224كنترلهاي موجود 
  ريسك غير بارز ميباشد 80خواهد شد ،ريسك بارز مي باشد و جنبه نشتي از تاسيسات با عدد ضريب ريسك  168آن 
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  :ايمني در جوشكاري
  جوشكاري تعريف 

  ال حرارت ، فشار وجوشكاري نوعي اتصال دائم است كه درآن با اعم
  .مي خورند يا هردو عامل با هم قطعات بهم متصل مي شوند و يا جوش 

  
  
 

  :دسته بندي انواع جوشكاري
  

 رديف  نوع جوشكاري  تعريف

جوشكاري قوسي با الكترود روپوشدار
جوشكاري اكسي استيلن معروف به 

  جوش كاربيت

SMAW :  Shielded Metal Arc  Welding

1  

براي جوشكاري نجوشكاري آرگ
  آلمينيوم و فوالد ضد زنگ

Ofw     :  Oxy Fuel  welding
2  

  اصطالح اروپايي
  اصطالح آمريكايي

TIG     :  Tungsten  Inert gas              
GTAW :  Gas  tungsten  Arc  Welding  
                       

3  

يا جوشكاري در پناهCO2جوشكاري 
  گاز محافظ

GMAW   Gas Metal  Arc Welding
MIG      : Metal  Inert Gas
MAG    :  Metal Active Gas  

4 

  
  

  خطرات ناشي  از جوشكاري 
  تشعشعات ناشي از جوشكاري - 1

الكتريكي تشعشعات قابل رويت از نورحاصل از قوس .باشند ل رويت ميـوغير قاب اين تشعشات شامل دودسته قابل رويت
 .مينمايدشدت اين نور بقدري زياد است كه عالوه بر خيره گي آزار دهنده چشم ايجاد جراحاتي در آن . مي شونـد ايجاد

و   CO2با  جوشكاريدر روش  به خصوصكه   استاشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز  رويت شاملتشعشعات غير قابل 
قرمز به  مادوناشعه .  در چشم نمايد  تحمهورم ملحتي به مقدار كم نيز ممكن است ايجاد  اشعهاين . آرگون زياد است 

 .ايجاد اشك و سردرد مينمايدو به حرارت شده  نسوج چشم تبديل جذب شدن توسطو پس از  داخل چشم نفوذ كرده
ممكن است زجاجيه چشم كدر شده و ايجاد آب مرواريد را  تحت تاثير اين اشعه قرار گيردچنانچه چشم به مدت زيادي 

 كه فرد مدت زيادي در معرض اين تشعشعات باشد  پوست صورت ، گردن و سينه او دچار سوختگي در صورتي. نمايد 
  مي شود
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  حفاظت در مقابل تـشعـشعات مضر
اين .حـفاظت چـشم ها دربرابرخطرات نـاشي ازتشعشعات بـه وسيله فيلترهاي مخصوص تا مين ميـشود

ور مقدار كافي اشعه قابل رويت را  مي دهد تا جوشكار فـيلترها تشعـشعات مضـررا برطرف كرده و اجـازه عب
و براي حفاظت )در انتخاب فيلتر بايد دقت كافي بعمل آيد(. بتواند محل كـار را با دقت مالحظه نمايد 

پوست صورت ، گردن و سينه نيز مي بايستي از لباس كار مناسب ، كاله جوشكاري با شنل پارچه اي روي 
  .  اير وسائل مورد نياز  استفاده نمود شانه،ماسك جوشكاري و س

   بخارات ، دود ها و گاز هاي سمي در جوشكاري -2
اد مي كند كه برحسب نوع آن و مدت كار، كم ـوشكاري با قو س الكتريكي مقداري دود ، گاز ، بخارات  و غبار ايجـج
در . ود ـد بـود و گاز بيشتر خواههر چه شدت جوشكاري بيشتر باشد مقدار د.  زيان آورند  سالمتي يش برايـو ب
موتور هاي محرك حرارتي استفاده مي شود دود هاي حاصل از اين موتور ها نيز هوا را  با  ور هاـواردي كه از ژنراتـم

اثرات آن بر روي  و ي ده  دود ،  گاز هاو بخارات  حاصل از جوشكارـواد تشكيل دهنـاصلي ترين م. آلوده مي كند 
  .  ذكر گرديده است  2و  1داول شماره بدن انسان در ج

  حفاظت در مقابل بخارات ، دود ها و گاز هاي سمي
را در صورت امكان به طريق مختلفي همچون  آنها در وحله اول براي از بين بردن اندود هاي روي فلز مي بايستي 

كه ت نموددن بايد دقـوقع سوزاندر مولي در غير اينصورت  استفاده از حالل ها ، تراشيدن ، سن بالست برطرف كرد 
بايد   چنانچه پاك كردن روي فلز عملي نباشد) از تهويه مناسب استفاده شود  ( شاق نشود ندود هاي حاصله است

همچنين ديوار ها ، ) مانند ماسك با مكنده و تصفيه ( . جوشكار و اطرافيان از دستگاههاي تنفسي استفاده كنند 
  . شوند  تميز ا كه ممكن است كانون آلودگي باشند حتما بايدالبسه ، زمين و ابزار ها ر

در بعضي موارد ممكن است گازها و بخارات ديگري نيز ايجاد شود مانند فلزاتي كه قبال روغن آنـهـا به وسيله حالل 
ز  پس از تميز كاري  اين حالل هاي كلره بايد ا( هايي مثل تري كلراتيلن تميز شده و آنـرا خشك نمي كنند 

كه در اثـر جوشكاري در دماي زياد اين حالل تجزيه شده و اسيد كلريدريك ، كلر ،دي ) روي قطعات پاك شوند 
  .                  مي دهد ، كه همگي  مضر مي باشند  اكسيد كربن ، تترا كلر كربن 

 پرتاب ذرات مذاب جوشكاري - 3

ت مذكور به اطراف پرتاب ميشوندكه پرتاب مواد درهنگام انجام جوشكاري طبعا مواد مذاب حاصل ازعمليا
  . مذكورتاكنون باعث ايجاد حوادث زيادي شده است

  حفاظت در برابر پرتاب ذرات مذاب جوشكاري
بايد اطراف مـحل جوشكاري را ازمـواد قابل اشتـعال مانند ،چـوب ،دستمال،تراشه چـوب واليـاف پارچه وظروف *

  . حـاوي اين محصوالت  تخليه نمود
 . پاراوان هاي محافظ در برابر تشعشعات قوس الكتريكي بايد از جنس نسوز باشند * 

اين عمل را مي توان توسط .بايد منافذ كف وجداره ها را كه ممكن است ذرات مذاب از آنها عبوركـنند مسدود كـرد*
  . ورقـه هاي فلـزي ياساير مصالح غير آتش گير انجام داد 
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آتش خاموش كن بايد در موقع جوشكاري در محل هايي كه خـطرحريق وجود دارد حاضر  يك كارگر مـجـهز به*
بوده و نيم ساعـت پس از اتمام كار نيز در اين محل باقي بماند تا اطمينان حاصل گردد خطر آتش سوزي وجود 

 . ندارد 

بايستي دقت نمود تا سـرد با توجه به اينكه محل جـوشكاري تا  مدتي بعد از عـمليات جوشكاري داغ است مـي *
 .شدن محـل مـذكور از دست زدن و يا هر گونه تماس با آن خود داري گردد

 برق گـرفـتگي در جوشكاري-4

مقاومت بدن انسان در مقابل . جوشكاري كه با وسايل الكتريكي كار مي كند همواره در معرض برق گرفتـگي است 
ختلف فرق مي نمايد ، بطور اساسي اين مقاومت به وسيله پوست تا جريان الكتريسيته متفاوت بوده و در شرايط م

بطوريكه وقتي پوست مرطوب باشد ايـن مقاومت بسيار كم مي شود ، به همين جهت در فصل گرما و . مين مي شود
مكان هايي كه ميزان رطوبت زياد است و زماني كه بدن انسان عرق كرده آمادگي بدن براي برق گرفتگي بيشتر 

اگر چه استفاده از ابزارهاي عايق شده و الكترود هاي روپوش دارمانع ازعبورجـريان ازبـدن انسان مي گردد .است
ولـي در هنگام تعويض الكترود و يا در ساير مواردي كه قـوس خاموش اسـت جوشـكار در معرض ولتاژ مدار باز قرار 

ولت ودر جاهاي  36درمحل هاي خشك ولتا ژنبايد ازمعموال. دارد و بايد از ايستادن در جاهاي مرطوب دوري كند
  . ولت تجاوز نمايد تا براي جوشكار ايمني كار وجود داشته باشد 12مرطوب از 

بـرق گرفتگي عموما در اثر . جوشكار بايد دقت نمايد كه اتصال بدنه ماشين جوشكاري به زمين ضروري مي باشد 
  : عـوامل زير ايـجـاد مي شود 

  .با بدنه دستگاههايي كه نكات ايمني در آنها مراعات نشده است   در اثر تماس*
 . در اثر تماس با قسمتي از مدار جوشكاري بخصوص در موردي كه جوشكار تحت تاثير ولتاژ مدار باز قرار بگيرد *

اتصال كابل (درمواردي كه قطعات فلزي كه مجاور قطعه كار قرار دارند به هادي برگشت جريان مـدار جوشكاري *
 اين خطر بخصوص موقعي زياد مي شود كه شرايط عايقي نا مناسب باشد . ارتباط نداشته باشند  )به بدنه قطعه كار

ممكن است كابل جوشكاري دريك نقطه زدگي داشته باشد در آن صورت در زمان جابه جا كردن كابل قسمت   *
قطعات به يكديگر وصل نبوده بدن جوشكار در زدگي ولخت به قطعه فلزي مجاور قطعه كار برخورد كرده وچون 

 . مسير جريان قرار گرفته و او را دچار برق گرفتگي كند 

 حفاظت در برابر برق گرفـتگـي 

  : جوشكاران  با رعايت موارد زير مي توانند خطر برق گرفتگي را كم نمايند 
  استفاده از دستكش ، كفش  و كاله ايمني و البسه خشك*
 مني خاص در مورد كار در مخازن رعايت نكات اي*

 . استفاده از وسايل استاندارد*

 . در صورت استفاده از انبر دست ، دم باريك و غيره مطمئن شود اين وسايل داراي دسته عايق مي باشند *

 تميز كردن محل جوشكاري بطور مرتب و اتصال دادن بدنه موتور جوش به زمين *

  جاورت محل جوشكاري قرار  دارند به كابل برگشت جريان دادن دائمي قطعات فلزي كه در م *
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  شرايط ايمني كابلها
وقتيكه براي ازدياد طول كابل چند قطعه كابل را به هم وصل مي نمـاييد بايد محل هاي اتصال به خوبي عايق  *

  )حتي االمكان سعي شود كابلهاي جوشكاري وصله هاي كمتري داشته باشند ( . پوش شوند 
كار گاههاي بزرگ كه احتمال دارد طول آزاد كابل خيلي زياد بـاشد جوشكار بايستي آنها را در وضع مرتبي  در *

قـرار داده و از محـل هايي  كه ممكن است وجود كابل باعث ايجاد حادثه گشته  و يا آسيب ديدن كابل را سبب 
  .   شود دور نمايد 

ايه از ارتـفـاعـي كه براي عـبور و مرور اشـخـاص و ماشـينـها كافي در صورت امكـان بايد كابلها را به كمك پـ *
باشد رد نمايـد ،درصورتيكه اين كار ميسر نباشد بايد روي كابلها با وسايل مناسبي مثل ورقهاي الستيكي پوشانده 

  . شود 
نجام مي پذيرد با لبه كابل جوشكاري معموال در شرايط بهره برداري سختي قرار دارد زيرا در اطراف كاري كه ا *

هاي تيز و بريدگي پروفيل ها و غيره برخورد كرده و احتمال دارد كه در صورت عدم دقت زير چرخ هاي وسايل نقليه 
  . كار گاهي نيز  قرار گيرد بنا براين  بايد از آنها مراقبت الزم بعمل آيد 

رس باشد و جوشكار به محض  ديدن در كار گـاههاي بـزرگ هميشه بايد يك نفر تـكنسين برق در دسـت *
كوچكترين آسيـب ديدگي در كابل وضع  آنرا گزارش نموده و تعمير كابل را درخواست نمايد، تعمير كابل بايد پس 

  . از قطع كامل جريان برق صورت گيرد 
ـايد طوري كابل هاي جوشكاري بايستي خشك و تميز نگاه داشته شده و به روغن وگريس آلوده نشود و كابـلها ب *

 .  قرار داده شوند كه در آب  يا روغن موجود در گودال و كف مخازن نخوابند 

  شرايط ايمني انبر جوشكاري  
اگر انبر خوب عايق پوش نشده يا اگر عايق آن آسيب ديده باشد در صورت بيرون آوردن  دستكش جوشكار  دچار  *

  . برق گرفتگي مي شود 
رم مي شود اين مسئله اغلب ناشي از اتصال ناقص كابل و انبر بوده و يا ناشي انبر جوشكاري اغلب ضمن كار گ*

جوشكار بايد توجه داشته بـاشد .ازبكار بردن انبر مخـصوص كار هـاي سبك بـراي جوشكاري هاي سنگين  مي باشد
كار خود ادامه داده و  كه براي هر كار از انبـر مناسب استـفاده كـرده ، و در صورت گرم شدن انبر با انبر ديگري به

  . اجازه دهد انبر اول به آرامي سرد شود، هرگز نبايد انبرجوشكاري را به منظو ر   خنك كردن در آب فرو برد 
  خـطـر بـريـدگي -5
اين خطر ممكن است در حين جا به جايي قطعات يا ورق هاي تيز به وجود آيد و براي پيشگيري از اين خطر بايد  

يله استفاده از دستكش ها ي ايمني كه در برابر اجسام برنده و تيز مقاوم بوده و در برابر حرارت دست ها را به وس
 . سفت و سخت نمي شود استفاده كرد، دستكشها بايد از نظر حرارت و الكتريسيته نيز عايق باشند 
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  جوشكاري در مخازن
درآن يكي ازاساسي ترين مسائـل محسوب مي شود  جوشكاري در مخازن يكي از مواردي است كه رعايت نكات ايمني

ممكن است درموقع جوشكاري در داخل مخازن فلزي ، مواد مضر و سمي قابل اشتعال وجود داشته باشد و بخارات اين .
  مواد در تـه ظرف جمع شده و يا رسوب اين مواد در ديواره مخازن وجود داشـته باشد، اين مواد تحت 

كاري ، بخارات يا گاز هاي سمي قابل اشتعال يا قابل انفجار متصاعد مي كنند و حتي اگر اثرحرارت حاصل از جوش
جوشكاري در مخازن نو كه چيزي در آنها ريخته نشده انجام شود باز هم خطر مسموميت در اثر گازهـاي حاصل از 

  . جوشكاري وجود دارد 
  حفاظـت در هنگام جوشكاري در مخازن 

   :ازني كه در آنها مواد مذكور وجود داشته بايستي نكات زير رعايت  گرددقبل از جوشكاري در مخ 
 .  بايد داخل مخازن را پاك كرده و گاز هاي موجود را تخليه كرد  *

 .هواي داخل مخزن را كنترل نموده تا اطمينان حاصل شود كه خطر مسموميت ، حريق يا انفجار از بين رفته است *

صورت گرفته و مـكيـدن و خـارج نمودن ) نه با اكسيژن ( ه تخـليه مخازن با هواي خالـص بايد اطمينان حاصل كرد ك*
 . اين هوا عملي باشد 

جوشكار بايد از نظر الكتريكي از مخزن جدا شده باشد چون درهنگام كار درداخل مخازن خطر تماس افراد با بدنه به *
ـه علت عرق كردن جوشكار اين خطر افزايش مـي يابد بنابر علت رطوبت جداره ها و هواي محل زياد است و همچنين ب

اين جوشكار بايد در حين كـار روي صفحـه عايقي بايستد و عالوه بر اين از كفش هاي ايمني كامال عايق و البسه عايق 
خصوص كه بدن همچنين براي در امان ماندن از پرتاب ذرات گداخته و حرارت زياد بايد از البسه نسوز م. استفاده نمايد 

 .را خوب بپوشاند و از حرارت و تشعشع و شعله محفوظ نمايد استفاده كند

به علت خطرات زيادي كه ممكن است جوشكار را در داخل مخـازن تهديد نمايد بايد توسط يك فردوارد به كار در تمام *
الزم براي كمك اضطراري از  مدت جوشكاري از بيرون تحت مراقبت قرارگيردواين شخص مراقب بايد مجهز به وسايل

 . قبيل دستگاههاي تنفسي وطناب نجات و آالرم باشد 

  )سيلندر ها (  نحوه صحيح نگهداري كپسول ها
سيلند رهاي اكسيژن درمحل هايي كه خنك بوده و يا به خوبي تهويه مي شوند جدا از كپسول هاي حاوي گازهاي *

  .سوختني نگهداري شوند 
  .درجه سانتيگراد بيشتر باشد  54ر ها نبايد از درجه حرارت اين سيلند*
  . اين كپسول ها بايد به صورت عمودي مهار شده  تا از افتادن آنها جلوگيري شود *
در موقع حمل و نقل وانبار كردن كپسول ها بايستي توجه داشت كه شيروفشارسنج ورگالتور آنـها آسيب نبيند حتي *

  .  ا بسته باشدموقعي كه خالي هستند نيز كالهك آنه
  .بايد با احتياط حمل شوند، هرگز نبايد بر روي زمين غلطانده شوند *
  . براي باز كردن شير ها از آچار و يا چكش استفاده نشود *
  .  باشد  متر 10 فاصله كپسول گاز تا محل برش كاري نبايد كمتر از*
  .از تابش مستقيم آفتاب بر روي آنها جلوگيري بعمل آيد  بهتر است كپسول ها در پناه ديوار يا حفاظ مطمئن قرار گرفته و*
 . رگالتور و شير كپسول با مواد روغني و يا دست آغشته به روغن نبايستي آلوده شود *

 . براي باز كردن شير كپسول اكسيژن به منظور جريان يافتن آن مي بايستي اين كار به آرامي صورت پذيرد *

 .ها استفاده از پارچه هاي آغشته به روغن ممنوع است براي تميز كردن شير كپسول *
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  ازم و تجهيزات استحفاظي  مورد استفاده در جوشكاري لو 
  آستين جوشكاري -9        ماسك جوشكاري                - 5                           كاله پارچه اي-  1
 پيش بند جوشكاري                        -10       ر جوشكاري     كاله شنل دا  - 6                          ايمني  پوتين - 2

 عينك برشكاري                          -7دستكش بلند جوشكاري         - 3

  مچ بند جوشكاري-8                      پاراوان              -4
              ماسك جوشكاري

اين .  مي باشد  فضايي ماسكيكي از انواع آنها . ماسك  استفاده مي شود   براي جوشكاري معموال از انواع مختلف
در حالت ) تقريبا مثل عينك فتو كروميك ( نوع ماسك ها با استفاده ازسنسور  هاي نوري و كريستالهاي مايع 

ر آمده و عادي شيشه آنها سفيد است ولي به محض  برقرار شدن قوس الكتريكي رنگ شيشه سريعا به حالت تيره د
در كنار آن كليدي قرار داده شده كه مي توان به . ثانيه  به حالت عادي بر مي گردد 100/1بر عكس در كمتر از 

ماسك ها دستي يا  نوع ديگر ماسك هايي كه بسيار كاربرد دارند.   وسيله آن حسا سيت شيشه را كم و زياد كرد 
جهت جلوگيري از صدمه ديدن چشمها  و صورت در مقابل اشعه  اين نوع از ماسك ها  نيز .  هستند قابليت تنظيم 

از ماسك هاي دستي براي كار هاي كوچك و از ماسك هاي قابل تنظيم براي جوشكاري هاي . استفاده مي شوند 
ماسك هاي قابل تنظيم به وسيله حلقه اي بر روي سر قرار گرفته و .طوالني و يا جوشكاري لوله استفاده مي گردد

  .ميشوند تثبيت 
كليه ماسك ها بايد داراي يك قسمت باز مجهز به شيشه ايمني باشند كه اجازه بدهد جوشكار در ضمن كار با دقت 

اشعه مادون قرمز %  99.5شيشه هاي نصب شده بايد بتواند . كافي قوس را ديده و آنرا مطابق ميل خود تنظيم نمايد 
شكاري با شيشه سوراخ شده و يا ترك دار بسيار مضر بوده و باعث اشعه ماوراء بنفش را جذب نمايد، جو%  99.75و 

 .صدمه به چشم مي گردد 

    پاراوان  

امي كه جوشكاري در كارگاههاي ـهنگ.وسيله اي است كه براي محصور كردن محوطه جوشكاري به كار مي رود 
ه وسيله پاراوان كارگران مذكور را از ثابتي انجام مي پذيرد كه كار گران ديگري مشغول انجام كار هستند بايستي ب

                          .الكتريكي حفاظت كرد  اشعه مضر قوس
اگر كار گاه دائمي باشد  مي توان غرفه مخصوصي براي اين كار تعبيه نمود كه ديوار هاي آن از ورقه هاي فلزي 

اين غرفه بايستي مجهز به دود كش و  . ردد وده و با رنگ مخصوصي كه اشعه ماوراء بنفش را جذب مي كند رنگ گـب
  .هواكش باشد 
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  1جدول شماره 
  اصلي ترين مواد جامد تشكيل دهنده  در دود حاصل از جوشكاري

  اثر آن بر روي بدن  نوع ماده
  وجود داشته و استنشاق آن باعثدر تمام دود هاي جوشكاري  اكسيد آهن

  . مي شود ) سيروز (  
 

  فلوئور
در اندام هاي تنفسي رسوخ كرده و ممكن است به وسيله بلع جذب بدن 

اين ماده محرك دستگاه تنفسي بوده و در بعضي غلظت ها سمي . شود 
  . مي باشد 

 
  اكسيد هاي سرب

خير مواد اندود اكسيد هاي سرب موجود در دود حاصل از جوشكاري از تب
شده روي فلز به وجود مي آيد و از طريق استنشاق و گاهي از طريق بلع به 

( سرب و مشتقات آن ايجاد بيماري ريوي تحت عنوان . بدن نفوذ مي كند 
  . مي كند ) ساتورنيسم 

اين اكسيد نيز از اندود شدن بر  روي فلز در اثر قوس الكتريكي به وجود   اكسيد كادميوم
ايجاد اختالالت تنفسي ، مسموميت عمومي و ناراحتي پوستي  آمده و

  . مي كند 
بيشتر از راه تنفس در بدن نفوذ كرده و ايجاد اختالالت تنفسي ،   اكسيد منگنز

  . عصبي و ريوي مي كند 
                                                       

  2جدول شماره 
 مواد متشكله گاز ها و بخارات

  اثر آن بر روي بدن  نوع ماده
 

  دي اكسيد كربن
گازي است بي رنگ و بي بو و سمي در مجاورت قوس الكتريكي مقدار 

و خصوصا در موقع ) با سوختن روكش الكترود ( كمي از آن ايجاد شده 
  .به مقدار زياد توليد مي گردد   MAGجوشكاري به روش 

 
  بخارات ازته

اين . ازت موجود در هوا ايجاد مي شود  از اثرات قوس الكتريكي بر روي
بخارات حتي در غلظت كم نيز ايجاد سرفه و ناراحتي هاي تنفسي مي كند 

  . ساعت ظهور مي نمايد  12اثرات آن اغلب بعد از شش تا . 
 

  گاز ازن
اين گاز بسيار خطرناك است از اثرات تشعشعات ماوراء بنفش قوس 

اين گاز ناپايدار بوده و در فاصله  خوشبختانه. الكتريكي بوجود مي آيد 
اين گاز اثر محرك روي مجاري . كمي از قوس سريعا تجزيه مي شود 

  . تنفسي دارد 
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در اين عكس جوشكار از كليه وسايل حفاظت فردي  مثل لباس كار ، دستكش ، كاله جوشكاري با شنل پار چه اي 
  .ري استفاده نموده است روي شانه ،  پوتين ايمني و ماسك مخصوص جوشكا
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  ايمني در انبار داري 
  نظر به حساسيت و اهميت حفظ و نگهداري اجناس در انبار ها و رعايت

  يرساكار وايمني پيمانـاال الزم است مسئول روش هاي ورود و خروج كـ 
  را به عمل آورندكه موارد مذكور بهمسئولين ذيربط تمهيدات مقتضي  

  در دو بخش فوالدي و پلي اتيلن در ذيل شرح داده صورت مشروح 
  . خواهد شد 

بديهي است عدم توجه الزم نسبت به موارد ياد شده مي تواند موجب آسيب ديدن اينگونه اجناس و بدنبال آن   
  . حوادث احتمالي گرديده و يا در عمر مفيد پيش بيني شده اجناس تاثير منفي گذارد 

  اصول كلي
ايد درانبار هاي سر پوشيده نگهداري شود بجز لوله هاي فوالدي و آن دسته از كـاالهايي كه بعلت اجناس اصوال ب*

حجيم بودن مي بايسـت در محوطه سر باز نگهداري شود و لوله ها نيز بر روي سكو هاي چوبي يا  سيماني كه حد 
ان  توجه است اجناسي را كه لزوما در البته شاي. سانتي متر ارتفاع داشته باشد قرار گيرد  30اقل از سطح زمين 

محوطه سر باز قرار مي گـيرند مي بايست حتي االمـكان از تـابش نور مستقيم و يا برف و باران بطور شايسته 
 . حفاظت شوند 

مي بايستي از انبار هاي عمومي خارج و بصورت جداگانه در  .. )مانند پرايمر و ( موا د شيميايي و قابل اشتعال *
كف اين انبار ها از دو طرف به سمت وسط شيب دار و و در قسمت وسط كف انبار . ر هاي خاص نگهداري شوند انبا

 .به صـورت شيار در آمده و ايـن شـيار به خـارج از سوله و داخل چاهك هدايت گردد 
اين برچسب ها بايد حاوي  ،برچسب گذاري درست و دقيق ظروف شيميايي اهميتي بسيار دارد * 
  . العات زير باشد اط

  درجه سميت ماده مورد نظر ، راه ورود به بدن ،  روش هاي كمك هاي اوليه  –نام ماده              
 . به هنگام چيدن كاال بايستي كامال مراقبت به عمل آيد كه به هيچ وجه خطر غلطيدن و افتادن در بين نباشد *
 . مقدور در طبقات پايين قرار بگيرند اجناس سنگين حتما در داخل باكس پالت و حتي اال*
 . براي دسترسي به طبقات بااليي راك بنديها براي نفرات از باال برهاي استاندارد استفاده شود *
ابزار و كاال را با دسـت از نردبـان عمـومي باال نبرده و از طناب يا كـمر بند ابزار و يا كيسـه اي كه به شانه آويزان *

 . مايند مي شود استفاده ن
استفاده .. كيلوگرم مي بايـستي از تجهيزات مكانيـكي مربوطه مثل ليفـتراك  و  25براي بلند كردن اجسام بيش از 

ايـستادن اشخاص در زير بار معلـق در مـواقع بلنـد كردن بـار با ليـفتراك ، جراثـقال و يا ساير وسايل ديگر . نمود 
 . جابجايي بار نفرات ديگر نمي بايستي در شعاع عمل وسايل مذكور قرار گيرند بجز مامورين . اكيدا ممنوع مي باشد 

كيلوگرم بايد از عضالت پا بطور كامل با تا كردن زانو ها استفاده  25در موقع بلند كردن اشياء سنگين كمتر از *
به اين روش از وارد آمدن  بلند كردن اشياء. نمود و تدريجا بلند شده كمر را راست و تا حد امكان قائم نگه داشت 

 . فشار زياد به پشـت و عضـالت شـكم كه ممـكن اسـت  ايجاد فتق و آسيب هاي ديگر شود جلوگيري مي كند 
     الزم است هشدارهاي ايمني از طريق چاپ پوستر ايمني و نصب در محوطه هاي انبار كاال صورت گيرد مثل * 
 ... )رقه ممنوع و سيگار كشيدن ممنوع ، ورود افراد متف( 
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مسئوليت  اين مهم به عهده . روشن كردن آتش و سيگار كشيدن در محوطه و داخل سوله ها ممنوع مي باشد *
ضمنا در صورت نياز به هر گونه جوشكاري ، سنگ زني و كال . حراست مستقر در انبار كاال و انبار داران مي باشد 

به صـدور پرميت و هماهنگي قبلي با واحد ايمني ، بهداشت و محيط انجام كار گرم در اينگونه محـوطه ها نيـاز 
 مي باشد  )  HSE( زيست 

 . راننگان ليفتراك و جراثقال هاي انبار مي بايستي گواهينامه مخصوص اينكار را داشته باشند *
ايمني ، كاله  حين كار در محوطه و سوله هاي انبار از وسائل حفاظت فردي مثل دستكشكليه كاركنان موظفنددر*

 .استفاده نمايند .. ايمني ، پوتين ايمني و 
 .تهويه مناسب براي سوله ها در نظر گرفته شود *
 .در اطراف و داخل سوله ها مي بايستي روشنايي مناسب در نظر گرفته شود *
ايستي از كف انبار ب... هر گونه اشياء زائد از قبيل بشكه يا صندوق خالي ، چوب ،تخته ، پوشاك ، كاغـذ خرده و *

 . جمع آوري و به خارج از انبار منتقل گردد 
آتش نشاني ، تابلوهاي برق و امثال Fلوي دستگاهها ي آتش نشاني ، جعبهار انبار كردن و قرار دادن اشياء در ج*

گردد جدا  آنـها و همچنين راهـرو و دربهاي خروجي انبار كه نتيجتا مانع دسترسي و استفاده  به موقع از آنها مي
 .خود داري گردد 

بهتر است از دو نفر و يا بيشتر استفاده .. براي حمل اشياء طويل از قبيل لوله ، نبشي ، تير آهن ، تير چوبي و  *
 نمود 

 .رنظر گرفته شود اشياء در كاميون بايستي نكات زيرددر موقع بار گيري *
چراغ گردان بوده و در هنگام بلند كردن بار هاي سنگين و  دستگاه ليفتراك مجهز به آژير خفيف براي دنده عقب *

  .و خـطر ناك مي بايستي اعالم خطر بنمايد
ارتفاع بار در داخل تاسيسات به اندازه اي باشد كه عبور وسايط نقليه از دروازه ، زير سيم هاي برق ، لوله هاي *

 .باشد  هـوايي و راهـرو هـاي  انبار ها بدون خطر و به آساني امكان پذير
  بخش فوالدي

هميشه بايد روي يستي با زمين تماس داشته باشند وي فوالدي در هنگام چيدمان و استقرار نباكليه لوله ها*
سانتي متر يا بستر چوبي و يا  30سانتي متر و يا سكوهاي سيماني با ارتفاع حد اقل  20چاكيهاي چوبي با ضخامت 

البته .غير متعارف و يا خسارت وارد نشودايي كه به لوله هاي زيرين فشار بگونه . ساير موارد شبيه اين قرار گيرد 
مي باشد  )مثلثي ( مناسبترين شكل قرار گيري لوله ها با توجه به سايز در كنار هم و در ارتفاع بصورت كله قندي 

  .متر از سطح روي سكوها و يا چاكي ها مي باشد 5/1ارتفاع چيدمان لوله هاي فوالد ، حداكثر 
رديف پالت بر روي هم قرار  3كليه اجناسي را كه بصورت پالت اعم از جعبه يا بشكه بوده مي توان حد اكثر تا  *

البته در مواردي كه سازنده تاكيد به عدم قرار گيري پالتها دارد به حسب شرايط و موقعيت ترتيبي اتخاذ گردد . داد 
البته تذكر سازنده قطعا مي بايست در . ن بر روي هم جلوگيري شود تا پالتها در يك رديف قـرار گـرفته و از چيدمـا

 . اسناد ارسالي و يا بشكه هاي كاال درج شده باشد 
پالت شـير هاي مـدفون نبايستي بـر روي هم قرار گيرد و حـتي االمكان در پـوشهاي مربوطه جهت جلوگيري از *

 . نصب شده باشد نفوذ و جـمع شدن آب در داخل تلسكوپي بر روي آنها 
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بگونه اي كه از هر جهت به . براي تخليه و بار گيري لوله هاي فوالدي حتما بايستي از قالب هاي مناسب استفاده شود *
لبه هاي لوله صدمه اي وارد نشود و استقرار جراثقال و طول سيم بكسل مي بايست بطريقي تنظيم شود كه از هر نوع 

 . هر صورت از پرتاب كردن و يا كشيدن جدا خود داري گردد  فشاركشش جلوگيري بعمل آيد و در
براي دپو نمودن لوله هاي فوالدي در محل هاي انجام كار بايستي مكان هايي انتخاب شود كه در صورت بروز حوادثي *
نازل ريزش و حركت آنها باعث آسيب رساني به مردم ، خودروهاي عبوري ، مز قبيل زلزله و يا ساير تاثيرات جوي ا

 . وارد نگردد.... مسكوني و 
  بخش پلي اتيلن

 . كليه لوله هاي پلي اتيلن حتما بايد در انبار هاي سر پوشيده دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود *
در اين ارتباط . در هنگام انبار كردن لوله مي بايست مراقب بود كه به لوله هاي زيري فشار و يا خسارتي وارد نشود *

ميليمتر نبايد از  25بوده ارتفاع چيدمان براي لوله  )حلقه اي ( ته است آن دسته از لوله هايي كه بصورت كويل شايس
 . عدد كويل بيشتر باشد  6ميليمترنبايد از  90و  63عدد كويل و براي لوله هاي  10
 . متر از سطح سكوها مي باشد  5/1دپوي لوله هاي پلي اتيلن  حداكثر ارتفاع*
سانتي متر بوده و از  10ه هاي پلي اتيلن بهنگام چيدمان حتي االمكان دارا ي بستر چوبي با ضخامت حد اقل لول *

 .تماس و قرار دادن آنها  بر روي زمين خود داري گردد
ميليمتر با استفاده از قالب هاي چـوبي انجام ميگيـرد و اين 160تا  110بسته بندي لوله دركارخانه جهت سايز هاي *
زيرا وزن بسته هاي بااليي توسط قاب هاب چوبي پايين آن . بسته آن روي هم قرار گيرد  3كان را فراهم مي سازد  كه ام

در اين ارتباط الزم است بهنگام چيدمان لوله در كنار هم دو سر لوله در بسته پايين توسط قطعات . تحمل ميگردد 
 .مناسب چوب نسبت به زمين تراز نگهداشته شوند 

صورتـي كه لـولـه هاي شاخـه اي فاقد چـوبي بـاشـد ارتـفـاع لـوله هـاي انبـاشته روي هـم نبـايـد از يك متر  در*
همچنين توجـه نمايند لوله ها حتما بطور منظم در كنار هم چيده شوند و لوله ها  با اندازه هاي متفاوت را . تجاوز نمايد 

 . اد نبايد به هيچ وجه در داخل يكديگر قـرار د
  اتصاالت پلي اتيـلن مي بـايست پـوشيده بوده و ترجيـحا در قفسه هـا چيده شوند و بسته بندي كـارخانه*
 . تا حـمل و زمان اجرا نبايد باز شود )  كيسه نايلون (  

ل هاي كليه اجناس پلي اتيلن حتما بايستي از منبع توليد حرارت ، مواد شيميايي نظير روغن و گاز هاي مايع و حال*
 . شيميايي به دور باشد 

بهنگام بار گيري لوله ها طول كاميون بگونه اي بـاشد كه حتي االمكان تمامي طول لوله هاي شاخه ايي را در برگيرد *
در غيراينـصورت انتهاي  لوله كه از كاميون خارج مي ماند كمتر از يك متر باشد در اين ارتباط  الزم است به كف 

توجه شود كه داراي سطحي صاف و بدون هيچ گونه بر آمدگي و يا زوائد نوك تيز باشد تا از ايجاد كاميون يا تريلي 
 . خراش و يا بريدگي و يا له شدن  جلوگيري بعمل آيد 

در هنگام تخليه و بار گيري لوله هاي پلي اتيلن ضمن استفاده از تسمه هاي پهن غير فلزي از كشيدن و يا پرتاب كردن *
يري شود و توجه شود كه نزديك به لوله اگزوز يا هر منبع توليد حرارت قرار نگيرد و روي لوله و اتصاالت اشياء آنها جلوگ

 . متر استفاده گردد  4/1متر بايستي از صفحات پهن با طول حد اقل  6براي لوله هاي بلندتراز .ديگرگذاشته نشود
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رطوب و همچنين يخبندان لغزنده ميگردد  بنابراين در موقع سطح لوله هاي پلي اتيلن صاف بوده بنابراين درهواي م*
مضافا  .به اين نكات مي بايست توجه گردد تا ازهرگونه خسارت احتمالي جلوگيري بعمل آيد  بار گيري و تخليه وحمل

 . اينكه جهت بار بندي بر روي كاميون يا تريلي تنها طناب هاي غير فلزي و پهن مجاز مي باشد 
درصورت حجم زياد با كاميون و يا تريلي اطاق دار مناسب تـر مي بـاشد لـوله هاي )حلقه اي (اي كويل حمل لوله ه*

شاخه ايي  مي بايست بصورت مطمئن بسته بندي شده باشد درصورتيكه به هردليل بسته بندي از شرايط مناسب 
نشان مي گردد به هنگام حمل مسافت خاطر . خـارج گردد مـي بـايست قبل ازحـمـل نسبت به آن ترميم اقدام نمود

  .دور مي بايست روي آن پوشانده شده باشد 
در مـعابر عـمومي دپو شده اند حتما بايد ) اعم از فـوالدي و يا پلي اتـيلـن (در صورتيـكه لوله ها  :توجه 

لوله  بخصوص( دو سر آنها توسـط در پوش هاي چوبي مسدود گرديده و براي جلوگيري از فرار لوله ها 
.در  دو طرف زيرين آنها از گوه مخصوص استفاده نمود ) فوالدي   
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 آشنايي با الزامات  زيست محيطي و نحوه محافظت از محيط زيست

استراتژي ملي حفاظت از محيط زيست به بهره وري پايدار نسل هـا از منابع زيست مـحيطي نظر داردوبحران هاي 
در هـر بخش ازمحيط زيست برپايه فشارفزاينده بهره برداري از منابع ،تخريب محيط وشيوع آلودگي زيست محيطي 

مطلوب ترين واكنش در مـقابل بحران . ها ايجاد گردد كه همگي به واسطه ضرورت توسعه اقتصادي حادث مـي شود 
لذا توسل .ازمحيط زيست استهاي زيست محيطي ،ضرورت بـخشيدن به همترازي استراتـژي هاي توسعه و حفاظت 

به توسعه اقتصادي پايدار يعني توسعه اي كه هيچگونه خللي در پيشبرد حفاظت از محيط زيست وارد نسازد و حامي 
جمهوري اسالمي ايران در ابعاد منطقه اي و در سطح .سـهم نسل هاي آينده ازمنابع محيط باشد ،مد نظر است 

ت محيطي كه يگانگي محيط زيست را در معرض تهديد قرار مي دهد ، دقت جهاني نسبت به مسايل رو به رشد زيس
.                                                   نظر دارد و در راستاي حل اين مسايل به سهم خود مي كوشد   

وده است ، دردو با توجه به صدمات فزاينده اي كه به كـره زمين وارد شده و بقاي آن را به خـطر جدي رو برو نم
دهـه اخيرتوسعـه پايدار به يك امر محوري در كشور هاي مختلف جهان تبديل شده است و در سال هاي اخير در 

. كشور ما نيز ضرورت حفاظـت از محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است   
اي سازمان شده و يك سيستم مديريت زيست محيطي باعث بر انگيختن و كاناليزه كردن خالقيت هاي تمام اعض

از منابع و بهبود  كارايي  تبديل مي كند كه حاصل آن حفاظت از محيط زيست ، نگهباني  آنـها را به عوامـل فـعالي
.است   

 استاندارد زيست محيطي
استانداردمديريت  1992درسال .آغاز شد 1990تالش گسترده درزمينه نظام مديريت زيست محيطي ازابتداي دهه 

به مـوازات . بازنگري گرديـد 1994عرضه و سپس اين استاندارد درسال  BS 7750نگلستان با نام زيست محيطي ا
 1993آن اتحاديه اروپـا كـار برروي استاندارد زيست محيطي  موسـسات را آغـاز نـمـود كه حـاصل آن در سـال 

تاندارد ، شباهت هاي اين دو مجموعه اس. عرضه شد  EMAS اكولوژيست به صـورت طرح مديريت و مميزي 
به دنبال انگليس ،كشورهاي ديگري نـيـز استاندارد هاي نظام مديريت محيط زيست . بسياري به يكديگر يافتند 

  .خود را تدوين نمودند 
براي تدوين مجموعه اي از استا ندارد هاي فراگيروغيـر اجباري در زمينه ISO سازمان بين المللي 1993از سال   

زيست با قابليت پذيرش و اجرا درسطح بين المللي،كميته اي فني تشكيل داد كه حاصل آن پس مديريـت محيط 
 3مجموعه پيش نويس استاندارد درباره نظام مديريت زيست محيطي و  2سـال كار و تـالش عبارت بود از  3از

ن استاندارد در سال مجموعه ديگردرباره مميـزي محيط زيست كه در سطح استاندارد بين المللي عرضه شد و اي
  . منتشر گرديد   ISO  14000به عنوان مجموعه استاندارد هاي   1996

اين استاندارد الزاماتي را براي يك سيستم مديريت زيست محيطي مشخص مي نمايد تا يك سازمان بتواند خط 
.زيست محيطي تدوين نمايد ي بارز گرفتن الزامات قانوني و اطالعات راجع به پيامد ها مشي و اهـدفي را با درنظر  

 كنند؛ استاندارهاي زيست محيطي ممكن است به گـروه هاي زيادي تقسيم بندي شوندواهداف متفاوتي رادنبال  
.اهدافي مثل حفظ وبهداشت سالمت انسان ، حفظ كيفيت محيط زيست ، ارتقاء كيفيت موارد مصرفي و غيره  
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 پيش بيني اثرات عمده پروژه برمحيط زيست

  اثرات بر اقليم و كيفيت هوا: الف

ها  اثرات مشخص برخي از فعاليت. بيني اثرات يك طرح يا پروژه بر اقليم منطقه عموماً مشكل است شناسايي و پيش
توانند موجب بروزتغييرات اقليمي به  ها به هوا مي افزايش خروجي  ها، وسائط نقليه، احداث ساختمانزمانند استفاده ا

در هوا موجب مريضي و احتماالً مرگ ) مه دود (پديد آمدن اسموگ . ايگاه وپيرامون آن پديد آورندمحل ج ويژه در
كاهش .گذارد مي افزايش گرد و غبار بر كاهش ميدان ديد تأثير. هاي ريوي و قلبي دارند شود كه ناراحتي درافرادي مي

اثرات آلودگي هوا را . شود برگياهان ميهاي مداوم موجب آسيب وخسارات  تابش نور خورشيد دررابطه با خروجي
ميزان . بندي نمود طبقه توان ازلحاظ بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي وتأثيرات آن برفضاي سبز و پوشش گياهي مي

هاي مختلف پروژه تجزيه و تحليل شده و اثرات آن از  برداري گزينه هاي هوا بايد در مراحل ساختماني و بهره آالينده
  .ف تشريح شودهاي مختل جنبه
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 اثرات بر كميت و كيفيت منابع آب

وافزايش  به اضافه،رسوبگيري. شود مسيرجريان آب رودخانه موجب تغييرات اكولوژيكي ميتغييراقدامات فيزيكي نظير
ا نيز بر ـه تخليه فاضالب در آب. كند جريان آب شده و عمق آن كاهش پيدا مي مسير تغييرودخانه،  باعث ررسوبات در

هاي آب  رداشت آب جهت مصارف مختلف، ذخاير سفرهـبا ب. گذارد و اثرات تجمعي آن قابل توجه است هيان تأثير ميما
وحش و موارد تفريحي  د مسائل جدي از نظر تجاري، حياتـتوان كاهش مقدار آب مي. شوند زيرزميني دچار كاهش مي

ويا  تغييرگياهان به .گردد ا خشك شدن آب رودخانه ميگيري و ي ها نيز موجب سيل جريان غير منظم آب. ايجاد نمايد
هاي پروژه درمراحل ساختماني  با توجه به فعاليت. دهند كاهش جريان آب بسيار حساس بوده و سريعاً واكنش نشان مي

. دكنند بررسي شون برداري، تغييرات كمي و كيفي ايجاد شده بايد از لحاظ اثراتي كه در محيط زيست ايجاد مي و بهره
بيني  برداري پيش هاي مختلف در مراحل ساختماني و نيز در مرحله بهره از اين لحاظ بايد اين اثرات را در رابطه با گزينه

 .                 دنمو

 ااثر صد

منابع خطي سر و صدا . برداري بيش از تراز وضعيت موجود خواهد بود سر و صدا در مراحل ساختماني و احتماالً بهره
و استفاده از موتور جوش و  آن ند شامل تردد وسائط نقليه براي ورود و خروج به جايگاه و محدوده پيرامونيتوا مي

اثرات مختلفي ناشي از آلودگي صوتي در محدوده  چكش بادي يك دستگاه  كار در محل. باشد كمپرسور  بدون كاور 
هاي منتهي به جايگاه تحت  راه شبكهو نقل و  برداري نيز سيستم حمل در مرحله بهره. شود محل پروژه ايجاد مي

به دليل  محليلذا ساكنين . گيرند نمايند قرار مي تأثير وسائط نقليه كه مواد خام، محصول و كاركنان را حمل مي
.                  گردد دچار مزاحمت خواهند گرديد افزايش سر و صدا كه منجر به آلودگي صوتي مي  

  محيط بيولوژيك: ب

  ات بر گياهاناثر

تواند ناشي از برداشت خاك محل و يا احداث يك جاده دسترسي جديد در مراحل  اثرات مستقيم پروژه بر گياهان مي
هايي است كه معموالً در مراحل  برش گياهان جهت پاكتراشي و يا مصرف سوخت از ديگر فعاليت. ساختماني، باشد

، تغيير آب  ريب و پاكتراشي گياهان ممكن است شامل آلودگي خاك،اثرات غيرمستقيم تخ. گيرد ساختماني انجام مي
دگرگوني احتمالي . باشد) تغيير حالت قليايي به اسيدي(هاي آب زيرزميني و شيمي آب  تغيير سطح سفرهبافت خاك ،

ان گياه.پذيرد در ميكروكليماي محل نيز به دليل تحت تأثير قرار گرفتن اقدامات تخريب پوشش گياهي صورت مي
عمليات و حين ايجاد گرد و غبار در. هاي مختلف پروژه تحت تأثير واقع شوند توانند به طور مشخص در اثر فعاليت مي

اي از اثرات پروژه در محيط بيولوژيكي است كاهش پوشش گياهي باعث  برداري نمونه يا در فرآيند بهره
برخي از اهالي به دليل . گردد ها مي اد زيادي ازآنشود و موجب مهاجرت تعد هاي انساني، جانوري مي تغييردرجمعيت

ه با تغيير شغل و ههاي ديگر در مواج وابستگي به جنگل، و ازدست دادن اين منابع جهت امرار معاش و يا استفاده
 هاي جانوري نيز به دليل از دست دادن گونه.نمايند معيشت گرديده، و يا اقدام به مهاجرت به مناطق ديگر مي
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هاي جديدي كه بتوانند شرايط اكولوژيكي  هاوپناهگاه هاي خود يا از بين رفته و يا ناگزير به يافتن زيستگاه زيستگاه
                                                                     .                               خويش را در آن بيابند خواهند بود

  اثرات بر جانوران

هاي ديگري كه از در  تواند براي گونه مواقع، يك اثر محيطي عالوه بر ايجاد ناسازگاري جهت يك جانور، مي در اكثر
آبزيان به تغيير در شيمي آب كه در . بار محسوب شود باشند خسارت هاي غذايي مرتبط با جانوران ديگري مي زنجيره

گيرد شديداً حساس  اوي كود و سموم شيميايي قرار ميهاي زراعي ح بفاضالهاي صنعتي و يا  رابطه با تخليه فاضالب
ها در رودخانه، به عنوان عوامل مخرب و زيانبار  هاي گرم و تخريب زيستگاه پديدار شدن آلودگي، تخليه آب. باشند مي

  .بايد مورد بررسي قرار گيرند

هـاي زادآوري و غيـره    تگاه و محـل الشعاع ، بر هم زدن تعادل زيس اثرات غير مستقيم تغييرات جمعيت ماهيان كه تحت
  .گردد هاي آبزيان محسوب مي است پيامدهاي ثانويه آلودگي و تغييرات اكولوژيكي زيستگاه

چنانچه اين . هاي كمي تشريح نمود ش ها را بايد با استفاده از رو به طور كلي، در صورت امكان، اثرات بيولوژيكي گزينه
  .هاي كيفي استفاده كرد توان از تحليل ها ميسر نباشد مي كاربرد از اين روش

بيني اثرات يك پروژه بر محيط زيست بيولوژيكي استفاده از چك ليست است كه همبستگي  هاي پيش يكي از روش
هاي اثرات بر محيط  نمونه. شود يكايك اثرات بر روي موجودات زنده گياهي و جانوري در منطقه موردنظر نشان داده مي

:تواند شامل موارد زير باشد زيست بيولوژيكي مي  

 كل محصول دائمي و يا توده مواد آلي -                                    پذير هاي ثابت و برگشت انواع اكوسيستم -

  توليدات جانوري و گياهي -                                                                    باروري ساليانه -

  ها تراكم جمعيت و گونه -                                         )آبزيان و خاكزيان(وران جمعيت جان -

   تغيير زيستگاه -                                                                       ها گونه  تنوع -

  ها ها و تاالب يوتريفيكاسيون درياچه -                                                                       سازي آشيانه -

  هاي غذايي چرخه -                                                       آلودگي هوا بر فضاي سبز -

  قراضهاي در معرض خطر ان گونه -                                                    هاي نادر و حمايت شده گونه -
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 اجتماعي محيط اقتصادي،: ج

 ... )و  بهره برداريآغاز عمليات حفاري ،  لوله گذاري ، (  طي مراحل مختلف پروژههاي اقتصادي، اجتماعي در  محيط
. تواند بر جمعيت منطقه تأثير گذارد آلودگي هواي ناشي از فعاليت پروژه مي. شوند دستخوش تغييرات مشخص مي

نهايتاً كاهش و يا افزايش جمعيت بر اقتصاد محلي . حتماالً سبب جذب جمعيت زيادي خواهد شداستقرار پروژه نيز ا
. شود ار تغيير ميـالگوهاي اجتماعي و اقتصادي محلي نيز به دليل ورود تعداد زياد جمعيت مهاجر دچ. گذارد تأثير مي

  .واهد يافتـوي ديگر نياز به خدمات و تسهيالت عمومي افزايش خـاز س

هاي موجود جهت حمل و  لذا از جاده. يك پروژه امكان دارد كه نيازي به جاده دسترسي جديد وجود نداشته باشد در
اي اثرات متعددي بر منطقه خواهد  بديهي است مشكالت ترافيكي، تصادفات و سوانح جاده. نمايند نقل استفاده مي

لي به محل كار و يا منزل از مشكالت عمده و از اثرات مهم دير رسيدن اها  ها، بندان ازدياد ميزان تصادف، راه. گذارد
  . گردند احتمالي پروژه پيشنهادي محسوب مي

  محيط فرهنگي: د

بيني اين اثرات به دليل  لذا پيش.. توانند در اثر اجراي پروژه دچار خسارت و لطمات جدي شود هاي فرهنگي مي محيط
اي و يا ملي بايد ارزيابي شود و ميزان اهميت و  طوح محلي و منطقهوجود باورها، آداب و عادات و رسوم مردم در س
  .دامنه اين اثرات به دقت مورد بررسي قرار گيرند

ها  اي براي انسان شناختي اهميت ويژه گيردواز نظر زيبايي اندازها دررابطه با خاك،آب، گياه و يا نورقرارمي اثرات بر چشم
.گردد اندازهاي طبيعي مي ا و يا پوشش گياهي، سبب كاهش كيفيت چشمه قطع درختان ، برش يكسره جنگل.دارد  
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  آشنايي با زباله هاي سمي و خطرناك
بر اساس آخـرين تعريف آژانس بين المللي حفاظت محيط زيست ، زباله هاي خطر نـاك به مواد زائد جـامدي 

وجبات خطر را براي سالمتي انسان و ساير موجودات اطالق مي شود كـه بالقوه خطر ناك هستند و يا اينكه م
  .  زنده به وجود آورند

ضمنا اگر شرايط .ويژگي هاي اين مواد اين است كه بيشترآنها به سادگي تجزيه پذير نبوده وبه طوركلي بسيارپايدارهستند
محيط به وجود امساعد ديگري رادرداشته باشند ، تكثير يافته و مي توانند خود كشنده بوده يا عوامل ن مساعد بيولوژيكي

آورند تكنولوژي جمع آوري و دفع اينگونه مواد تابع ضوابط و معيارهاي خاصي است كه فقط توسط متخصصان ويژه اجرا 
بنابراين ، خصوصيات مسائل جمع آوري و دفع يا احياي اين مواد در مقايسه با زباله هاي شهري و خانگي تفاوت .خواهد شد 
  .جداگانه مورد توجه قرار مي گيرد  بسيار دارد و

مواد زائد خطر ناك ، مواد زائد جامد يا مايعي هستند كه به علت كميت ، غلظت و يا كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيو 
اين گـونه مـواد اگر به شكلي غير .موجبات ازدياد مرگ و مير يا ناراحتي و بيماري بسيار شديد شوند: لوژيكـي مي توانند 

اسب جمع آوري ، تصفيه ، دفـع و يا نگهداري شوند ، براي سالمت انسان و محيط زيست به صورت يك تهديد جدي جلوه من
  .گر ميشوند

در مواد زائدخطر ناك ممكن است خصوصياتي از قبيل انفجاري بودن ،شعله ورشدن ، راديو اكتيو و يا سمي و شيميايي بودن 
مايع ، جامد،خميري و يا گازي شكل وجود دارند كه بايد از نظر ايجاد آلودگي درآب ،  اين مواد به صورت.وجود داشته باشد

.هوا و خاك كنترل شوند  
 شناسايي مواد زائد سمي و خطر ناك

شناسايي كامل زباله هاي صنعتي بويژه مواد سمي وخطر ناك مبناي اصلي روش هاي جمع آوري دفع و يا انهدام آنهاست ، 
بردن به خواص اصلي مساله سازگاري يا عدم سازگاري اين مواد نسبت به يكديگر امكان جمع آوري  بدون شناسايي و پي

. صحيح و دفن بهداشتي يا استفاده مجدد از آنها وجود ندارد   
در طبقه بندي زباله هاي سمي و خطر ناك مهم ترين عامل تعيين كننده ميزان خطراتي است كه اين مواد مستقيم يا غير 

مسلما اين مواد و ميزان تاثير پذيري آنها در اين گروه بندي اهميت ويژه اي . در محيط زيست به وجود مي آورند  مستقيم
چه بسا نوعي زباله در مقياس بسيار محدود داراي اثرات آلودگي شديد بوده و نوعي ديگر به تنهايي و در معيار بسيار . دارد 

ري آن با مواد مجاور موجب بروز حوادث ناگوار و انهدام بي رويه محيط مي زياد موجب آلودگي نباشد وليكن عدم سازگا
از جمله  ) Bioconcentration(و قابليت تجمع مواد در يك ارگانيسم زنده  )Phytotoxicity(سميت گياهي. گردد 

ماده اصلي از  24دود طبق مدارك موجود تا كنون ح. معيار هايي است كه در اين طبقه بندي مورد استفاده قرار مي گيرد 
به صورت اساسي سمي شناخته شده اند كه آشنايي با )  Environmental Protection Agency)EPAطرف 

  .  آنها سر آغازي براي مسائل كنترل و دفع بهداشتي آنهاست 
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  EPA بخشي از مواد سمي خطر ناك معرفي شده توسط

 
Asbestos     

 
پنبه نسوز 

Arsenic ك آرسني
Cadmium  كادميوم
Beryllium بريليوم
Benzen بنزن
Chlrinated  solventes حالل هاي كلره
Lead سرب
Mercury compounds تركيبات جيوه
Ozone ازن
Coke oven emissions مواد حاصل از سوختن زغال
Sulfur  dioxide  دي اكسيد گوگرد
Chromates  كرومات ها
 Polychlorinated  
biphenyls 

بي فنيل هاي پلي كلرينه

 
همه مواد زائد خطر ناك كه داراي كيفيت احتراقي ،خورنده ، انفجاري و يا سمي هستند بايد از مواد زائد صنعتي جدا 

بيشترمواد زائد سمي .آنها به شبكه هاي جمع آوري فاضالب شهري جلوگيري شود ورود سازي شـوند و اگر مايع بودنداز
.ه وجود مي آورند تاثير سوء دارند و با ورود به لجن مشكالت ويژه اي را ب ستم تصفيه بيولوژيكي فاضالببر سي  

 نكات مهم 
 . مواد مصرفي را پس از خريد تماما مصرف كنيد *
منحصر  اگر مايليد و يا مجبوريد باقيمانده  مواد مصرفي خريداري شده را نگه داري نماييد  ، حتما آن را در ظروف اصلي*

 .به خـودش كه داراي برچسب صحيح باشد قرار دهيد 
 .براي هر يك از مواد مصرفي ، دستور العمل  كاربرد و دفع را از مراجع ذيصالح دريافت نماييد *
سوخـت ديـزل ، نفت سفيد ، چربي ، گريس و روغن موتور آلوده شده يا مستعمل را به مراكز سرويس خودرو ، ايستگاههاي *

 .  ي روغن و يا مراكز مجاز جمع آوري تحويل دهيد بازياب
 .باطري هاي كهنه ماشين را در ظروف مخصوص جدا گانه نگهداري نموده و آن را با ساير زباله ها مخلوط نكنيد *
ظروف و قوطي هاي سمي را وقتي كه خالـي شدند دور نياندازيد و ازلحاظ جمع آوري و دفع مقررات از پيش تعيين شده *

  .پيش از دور انداختن قوطي ها همواره آنهايي را كه حاوي مواد زيان آور هستند ، كامال مشخص كنيد. كنيد عمل
تمامي قوطـي هاي آئروسل را به وسيله فشردن دكـمه آنـهـا كـامال خالي كـنيد تـا هيچ مـاده اي پيش ازپيچانـدن آنـهـا *

هرگز قوطي هاي خالي آئروسل را در كوره يا دستگاه . ون آنها باقي نمانده باشد درروزنامه ودورانداختنشان با ساير زباله ها در
  .پرس نيندازيد 
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  . همه دستور العمل هاي توصيه روي برچسب قوطي ها را رعايت كنيد *
 . مايعات شيميايي ، حشره كش ها ، باطري ها و يا روغن موتور را در زباله داني نيندازيد *
 . جاري نساخته و يا داخل مجاري فاضالب رها نكنيد يايي آنها را روي زمين مايعات شيمبراي دفع *
 .ظروف و قوطي هاي مواد شيميايي خالي را در زمين مجاور محل كار دفع نكنيد *
 . ظروف و قوطي حاوي ته مانده مواد شيميايي را نسوزانيد *
ندهيد، زيرا پس مانده مواد درون قوطي با موادي كه  رهرگزقوطي مواد شيميايي را براي مقاصد ديگرمورد استفاده قرا*

 . دفعتا در آن ريخته شود ، واكنش نشان داده و مساله ساز خواهد شد 
  .رها نكنيد ... هيچ ماده شيميايي را در امتداد جاده ها و*

  EPA فهرست برخي ازمواد  آلوده كننده منتشر شده توسط    
لوده كننده هاآ نوع اختالالت منبع توليد مالحظات  

 زباله هاي صنعتي و شهري _____
جذب در بدن حيوانات 

آبزي و وارد شدن در 
زنجيره غذايي

 PCBS(بي فنيل هاي پلي كلره 
استفاده در باطري سازي ، ) 

ترانسفور ماتور ها ، رنگ ها ، 
حشره كش ها و ديگر فراور ده 

  هاي صنعتي

_____ 

به طور طبيعي در سوخت
در . د فسيلي وجود دار

فاضالب هاي حاصل از 
كوره هاي پخت پااليشگاه 
، كار خانه هاي تقطير قير 

، كار خانه هاي توليد 
كننده،علف كش ها ، 

 پالستيك سازي

افزايش سميت به
تعداد كلر هاي پيوندي 

غلظت . بستگي دارد 
بسيار كم آن در گوشت 

ماهي بو و طعم نا 
مطلوب ايجاد مي كند 
ر و طعم آب را نيز تغيي

مي دهد و به طرق 
معمول از آب جدا نمي 

.شود 

در مقادير زيادو در : فنل ها 
بيشتر تركيبات صنعتي وجود 

همچنين در توليد پليمر . دارند 
هاي صنعت و علف كش ها به 

.كار برده مي شود 

_____ 
سوخت فسيل هيدروكربور 

هاي غير اشباع
در انسان مشكوك به 

سر طان زايي است

هاي آروماتيكئيدرو كربن 
پلي سيكليك مورد استفاده در 

 سوخت موتور ها و روغن ها

در صنايع كار برد زيادي 
دارند ولي خطر آنها در 

مقايسه با ديگر مواد 
 كمتر است

در حين كلر زني آب تبخير 
مي شود

صدمه به اعصاب 
مركزي ، كبد و كليه ها

تركيبات آلفاتيك ، استفاده به 
به  عنوان حالل ضد حريق ،

عنوان ماده جانشين شونده 
خنك كننده ، حشره كش ها ، 

 حالل چربي ، گريس
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  جنبه هاي زيست محيطي اجراي پروژه ها
استفاده از اين .استفاده ازموتور جوش ، كمپرسور وساير ماشين آالت در اجراي پروژه ها امري اجتناب ناپذير است  

خود را مي طلبد شايـد درنگاه اول استفاده از يـك دستگاه  وسايل رعـايت نكات ايمني و زيست محيطي مربوط به
اما نگاه عميق تر به اين قضيه نشان ميدهد از كاورو . موتور جوش هيچ جنـبه زيست محيطي را دربر نداشته باشد 

ن به عنوان مثال روغ.به همراه داشته باشد اگزوزنامناسب گرفته تا  روغن ريزي مي تواند تبعات زيست مـحيطي  
همگي از جنـبه هاي .. و ، اگـزوز نـا مناسب ريزي موتور جوش ، سـر و صداي نـاشي از نبودن كاور برروي دستگاه 

حال با توجه به تعداد زياد ماشين آالتـي كه در .زيست محيطي استفاده از يك دستگاه موتور جـوش نا مناسب است 
.                                  محيط زيست حاصل از استفاده از آنها پي برد يك پروژه استفاده مي گردد مي توان به ما حصل تخريب 

گريس ، پرايمر و ساير موادي كه جهت روانكاري شير هاي شبكه و عايقكاري لوله ها استفاده مي شوند ، همچنين 
نيز از اين قاعده ... ..... كار گران و  اضافات الكترود ، كلتار لوله ، باقي مانده ظروف و مواد غذايي استفاده شده توسط

  . مستثني نبوده و  بايد به صورت اصولي جمع آوري و دفع گردندكه در زير به برخي از اين جنبه ها اشاره خواهد شد 
                                                                    

 روغن ريزي و گازوئيل ريزي ماشين آالت 
موتور باعث خنك شدن ، روانكاري و عدم اصطكاك ما بين قطعات داخل موتور روغن 

اين روغن ها و انواع . مي شود ... ) موتور جوش ها ، كمپرسور ها و (ماشين آالت 
روغن هاي صنعتي ضمن كار، قسمتي ازخواص خود را از دست مي دهند كه در آن 

وغن هاي كار كرده شامل ر. صورت اين روغن را با روغن نو جايگزين مي كنند
هيدروكربن و مواد ديگري است كه به طريق مختلف وارد روغن شده اند واگر دور 

هر ليتر روغن سوخته وقتي وارد فاضالب .ريخته شوند ، خاك و آب را آلوده مي سازند 
روغن هايي كه .هزارليترآب را آلوده مي سازد 25ريخته شود واز اين طريق وارد سفره آب هاي زير زميني شود ، 

روي خاك ريخته مي شوند نيز به شدت محيط زيست را آلوده كرده خاصيت حاصلخيزي و بازدهي خا ك را از بين 
درصد روغن قابـل بازيابي است  75اين روغـن هاي سوخته داراي  حداقل .مـي برد  

چهار زمانه يا دو زمانه مورد استفاده كـه مـي تواند به عنوان ماده اوليه روغن پايه براي تبديل به روغن موتور هاي 
.                 قرار گيرد   

روش بازيابي ازنظر حفظ محيط زيست و ارزش اقتصادي كه برآن مترتب است ،درچند دهه اخير مورد توجه كشور 
ي به طوري كه كيفيت روغن بازياب.هاي صنعتي قـرارگرفته و اكنون به صورت يك صنعت پيشرفته مطرح مي باشد 

ايـن موضوع زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم ، منابع محدود نفت طي . شده با روغـن نو قابل مقايسه مـي باشد 
براي . سال هاي آينده پايان مي پذيرند و نگهداري واستفاده مفيد از اين منابع يك ضرورت بسيار جدي است 

بنابراين از منطق اقتصادي به . هاي بسياري مـي شود  استخراج و آماده سازي يك ليتر روغن از نفت خام ، هزينه
                                          .دور است كه اين روغن پس از يكبار استفاده ، از مصرف خارج شده و دور ريخته شود 
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درصد در مصرف  50با به كار بردن توصيه هاي ساده در مورد استفاده بهينه از روغن موتور ، مي توان تا 
:اين توصيه ها عبارتند از. آن صرفه جويي كرده و پاكيزگي محيط زيست را حفظ نمود  

 جلوگيري از نشتي ، روغن ريزي  و گازوئيل ريزي  ماشين آالت *
 توجه به وضعيت فني موتور خودرو از نظر روغن سوزي و مصرف سوخت  *
 جلوگيري از خروج بخارات روغن موتور از در پوش سيلندر*
 توجه به قابليت كاركرد روغن موتور و عدم تعويض زود هنگام آن*
 دگي هواجلوگيري از سوزاندن روغن موتور هاي مصرفي در هنگام تعويض روغن به منظور جلوگيري از آلو*
 جمع آوري روغن هاي نامستعمل در ظروف در بسته و تحويل آنها به مركز بازيابي روغن هاي  سوخته*
 

  پـرايـمـر 
پرايـمر مـايعي است كه قبـل از پيچيدن نوار عايق كاري بر روي لوله ها براي چـسبندگي هر چه بيشتر آنها بكار بـرده  

 يمر با توجه به ماهيت شيميايي آن بايد نكات ايمني مد نظر قرار گرفته شـود  در هنگام استفاده نمودن از پرا. مي شـود 
بهتر است پرايمر . از ريختن پرايمر بر روي زمين و مخلوط شدن آن با آب جلوگيري بعمل آيد  همچنين بايددقت نمود

چسبندگي مـورد نظـر بـين    از نوع زود خشك شونده باشد  كه بصورت يك اليه نازك بر روي فلز تميز شده بكار رود تا 
  . فلز و نوار حاصل گردد 

  روش صـحـيـح اسـتـفـاده از پـرايـمـر 
محل سر جوش و عايق جنبي كه مي بايستي پوشش داده شود بايد عاري از هر گونه زنگ فلزو آلـودگي هـاي سـطحي    

ع چربي ديگر بر روي سطحي كـه  در صورتيكه روغن و يا هر نو. باشد و ضمن دو لبه عايق انتهاي لوله نيز يخ زده شود 
مي خواهد  پوشش داده شود مشاهده گردد بايـستي قـبل از شـروع هر گونه عمليات مــهيا سـازي اثـرات آن بوسـيله     

  . يك حالل يا تميز كننده منـاسب برداشـته شود 
همچنـين پرايمـر را   . شود پرايمر بايد پس از تميز كاري سر جوش زده شود و قبل از استفاده حتما بايد كامال  هم زده 

بكـار  ) متر مربـع   10ليتر براي هر  4/1تقريبا معادل ( ميكرون  30-35بايد توسط برس و يا بصورت اسپري با ضخامت 
  . قبل از چسباندن نوار ،  حتما پرايمر بايد خشك شود .برد 

  گـريـس
يش وطي عمليات پيچيده اي از نفت نفت خام مجموعه اي ازهيدرو كربن هاي سبك و سنگين است كه درهنگام پاال

بنابر اين ريختن گريس بر روي خاك و يا داخل .گريس يكي از انواع اين هيدرو كربن  مي باشد. خـام جدا مي شوند 
ريختن اين گونه مواد بر .شدن آن به آب هاي سطحي و زير زميني  همان تبعات ناشي از آلودگي مواد نفتي را دارد

همچنين ورود  آنها به آب سبب آلودگي و .وذ پذيري واز بين رفتن ارگانيسم خاك مي شود روي خاك باعث كاهش نف
پاك كردن آلودگي ناشي از اين مواد به . مسموميت آب و از بين رفتن موجوداتي ميشود كه در آن زندگي مي كنند 

  .د است راحتي امكان پذير نبوده ، بهترين كار جلوگيري از آلودگي آب و خاك توسط اين موا
  )كلتار ( پوشش لوله ها 

از عـايق هاي مخصوصي ) در ساخت شبكه و انشعاب ( جهت جلوگيري از خوردگي و زنگ زدگـي  لولـه هاي فوالدي  
به دو نوع پايه زغال سنگي و پايه نفتي تقسيم بندي شده كه  بـه دوطريق ) كلتار ( اين عايق ها .  استفاده ميشود 

اكـثر كلتار هاي مورد استفاده در لوله هاي گـاز از نوع پايه نفتي بـوده كه . لوله قـرار مي گيرند گـرم و سـرد بر روي 
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هنگامي كه جهت عمليات لوله گذاري ويا تعميرات مربوطه . مواد تشكيل دهنده آن پشم شيـشه ، قير و پرايمر است 
و ازرها كردن اين مواد درمحيط جدا خود  كلتارلوله شكسته مي شود اضافات بايد به طور صحيح جمع آوري گشته

  . داري نمود
ين مواد باعث آلودگي آب وخاك گرديده وهمچنين درصورت بلعيدن توسط حيوانات محلي موجب بروز بيماري در  ا

   .آنها خواهد شد 
  نوار زرد ، نوار سر جوش 

اسه پوشانيده و روي ماسه را در امتدادكانال نـوار  بعد از جوشكاري  لوله ها و قرار گرفتن آنها در  كانال روي آنها را با م
و از نـوار سـر   . زرد گذاشته تا در زمان حفاري هاي بعدي توسط شركت گاز و يا ساير شركت ها تشخيص داده شـوند  

ريختن اضافات نوارهـاي زرد  و سـر   . جوش نيز براي عايقكاري محل هاي جوشكاري و يا تعميرات استفاده مي نمايند 
عـالوه  ) زمين هاي فوق بعضا ، زمين هاي كشاورزي مي باشند ( كانال ها و يا زمين هاي اطراف لوله گذاري جوش در 

  . بربه هم زدن زيبايي مناظر طبيعي  موجب آلودگي آب و خاك شده و موجب بيماري حيوانات محلي نيز ميگردد 
  اضافات الكترود

ود براي اتصال و جوشكاري دو قطعه فلزي و يا لوله به هم چنانچه درفصول گذشته نيز توضيح داده شد از الـكتر
  .استفاده مي گردد

در روكش الكترود ها آلومينيوم  ، روي و يا سيليس قرار مي دهند كه با اكسيژن تركيب شده ،اكسيد آلومينيوم ، 
ف كانال ، مواد اكسيد روي واكسيد سيليس ميدهد با ريختن اضافات الكترود در داخل كانال و يازمين هاي اطرا

  .   شيميايي مـذكور تدريجا  ايجاد و جذب خاك خواهند گرديد كه تبعات خاص خود را دارد 
 ظروف يك بارمصرف  و باقيمانده مواد غذايي 

ظروف يك بار مصرف و همچنين باقيمانده مواد غذايي ناشي از صرف غذاي روزانه كارگران بايد داخل نايلون و يا 
.مع آوري شده و ازرها كردن  اين مواد در كنار جاده ها جدا خودداري نمودكيسه هاي مخصوصي ج  
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69 



                       

    
     

                                                          
 

                                                            
 

 
 

 
 
 

و  )كلتار ( ريختن اضافات  عايق روي لوله 
  ضايعات

 
   
 

    
 

 
   

70 

 روغن ريزي كمپرسور

ريختن اضافات  عايق روي
 بر روي زمين)كلتار ( لوله 

 كشاورزي



                       

    
     

  ضوابط زيست محيطي كشور در ارتباط با طرح هاي توسعه خطوط انتقال  آشنايي با برخي از قوانين و

پخش و انتشار هر نوع موا آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز منابع تجاري ، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع - 1
 )قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  22ماده . ( است 

 )  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  27ماده . ( نوع است ايجاد آلودگي صوتي بيش از حد مجاز مم- 2

عاملين منابع آلودگي صوتي مكلف اند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسب به رفع آلودگي صوتي اقدام - 3
 . نمايند 

مي ، مسيل ها ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمو- 4
و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و همچنين حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع 

 )قانون توزيع عادالنه آب  2ذيل ماده 2تبصره ( است مگر با اجازه وزارت نيرو

رفع آلودگي درحد استاندارد اقدام مسئولين منابع آلودگي آب مكلف اند ظرف مهلت مذكوردراخطاريه نسبت به - 5
قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست ازفعاليت و بهره برداري منبع مربوطه  11نمايند درغير اينصورت بر اساس ماده 

 ) آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب  8ماده (تارفع آلودگي جلوگيري خواهد شد 

انهار طبيعي ،  مرداب ها و بركه هاي طبيعي با موافقت وزارت  عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر رود خانه ها و- 6
آئين نامه مربوط به بستر رود خانه . ( نيرو بال مانع است ، ولي مسئوليت حفاظت از آنها با دستگاه ذيربط خواهد بود 

 ... )             ها و 

مستلزم انجام ارزيابي زيست محيطي مي ... اجرا و بهره برداري از خطوط انتقال نفت و گاز و مخازن بزرگ نفت و - 7
 )نوزدهمين صورتجلسه شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور . ( باشد 

مستلزم انجام ارزيابي زيست  محيطي مي .. اجرا و بهره برداري از خطوط انتقال نفت و گاز و مخازن بزرگ نفت و - 8
 )كشور نوزدهمين صورتجلسه شورايعالي حفاظت محيط زيست . ( باشد 

كليه طرح هاي بزرگ توليدي و خـد ماتي بايد پيش از اجـرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي - 9
،  بر اساس ضوابط پيشنهادي شورايعالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي 

 ) قانون برنامه سوم توسعه  105ماده .( قرار كيرند 
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قطع اشجار ، بوته كني و تجاوز و تخريب محيط زيست و خار زني وذغالگيري وبطور كلي هرعملي كه موجب از .10
بين رفتن رستنيها و تغير اكوسيستم شود  در پناهگاههاي حيات وحش ومناطق حفاظت شده كه اراضي آن متعلق به 

 )ئي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست آئين نامه اجرا 11ماده ( دولت باشد بدون اجازه ممنوع مي باشد 
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  آشنايي با شرايط اضطراري و نحوه واكنش و مقابله با آنها
   

  بحران
  بحران عبارت است از واقعه پيش بيني نشده اي كه به دليل اضطراري 
  و فوريت آن بايد مورد توجه قرار گيرد به عبارت ديگر بحران حادثه اي 
  است طبيعي  يا انسان ساخت كه به طور ناگهاني رخ مي دهد و اثرات 
  آن در جامعه به حدي شديد است كه در صورت عدم توجه و رسيدگي 
به آن به وخيم تر شدن آن منجر مي گردد ، بنابراين  بايستي با درايت و حسابرسي خاص استثنايي به آن پاسخ  

يري ، اقدامات و مقابله الزم رادر زمان وقوع اين گونه حوادث انجام گفت و ضمن پياده سازي اصول آمادگي پيشگ
  :لذا در اين راستا پيمانكاران محترم ملزم به اجراي موارد ذيل مي باشند. داد 

  واكنش در شرايط اضطراري طرح مديريت 
يط اضطراري پيمانكار موظف است براي تدوين يك طرح مناسب بر اساس راهنماي طرح مديريت واكنش در شرا- 
)ERP( شركت ملي گاز ايران براي مواجهه با وضعيت هاي اضطراري اقدام و پس از تاييد كار فرما اجرا نمايد.  
در جاهايي كه كار فرما خود داراي  طرح واكنش در شرايط اضطراري مي باشد پيمانكار موظف به تبعيت از آن مي -

  .باشد 
مرتبط با حوزه فعاليت  )HSE(بنا به صالحديد نماينده كار فرما ، پيمانكار ملزم است در برنامه مانورهاي عملياتي -

  .خود شركت كند 
پيمانكار مي بايست تجهيزات و نيروي كار الزم به جهت اجراي دستور العمل هاي واكنش در شرايط اضطراري  -

ف است نسبت به آموزش هاي الزم و تمرينات كافي براي افراد خود اقدام فراهم نمايد در اين رابطه پيمانكار موظ
  .نمايد 

نماينده كار فرما بايد در مباحث مربوط به وضعيت هاي اضطراري مشاركت نمايد به طوري كه از تناسب دستور -
  .العمل هاي پيمانكار با دستور العمل هاي كار فرما اطمينان حاصل نمايد 

طراري دقيقاً در محل فعاليت پيمانكار رخ داده باشد تا قبل از تهيه گزارش  اوليه حادثه نسبت چنانچه وضعيت اض -
به عمليات پاكسازي محل اقدامي به عمل نيايد و فقط با مجوز كتبي نماينده كار فرما مي توانند اقدام  الزم را به 

  .عمل آورند 
) در صورت نياز(م خود پس از انتقال به مراكز درماني پيمانكار موظف به پيگيري وضعيت درمان كاركنان مصدو -

  .است 
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  آشنايي با شرايط اضطراري و نحوه واكنش و مقابله با آنها
     طبقه بندي حوادث

  گروه الف
  .هرگونه حوادث كه موجب صدمه ديدن ايستگاههاي تقليل فشار و يا محيط زيست در سطح استان شود

حوادث  مي بايستي مراتب اطالع رساني طبق چارت اطالع رساني انجام گردد و اين اطالع به محض ايجاد اين گروه از 
حوادث مهم منجر به بروز تلفات ( رساني از مردم به پست امداد شروع و به معاون وزير در امور گاز ختم مي گـردد  

  ).الع رساني شود چه نفرات شركتي يا پيمانكار و آتش سوزي در تاسيسات مي بايستي به دفتر وزير اط
مسئولين مربوطه در چنين وضعيتي موظف هستند موضوع را سريعاً به مسئولين امور خطوط لوله استان خـود اطـالع   
دهند و پس از رفع بحران با هماهنگي هاي الزم نسبت بـه تـرميم خرابـي هـا اقـدامات الزم را بعمـل آورده و مجـدداً        

  .جريان گاز را برقرار نمايند 
  گروه ب 

و يا موجب صدمه به محيط زيست در سطح شهرهاي بزرگ داراي منـابع   PSI250 رگونه حوادث كه موجب شكستگي خطوط لوله دور شهري ه
  .وسيع زيست محيطي مي باشند ، شود

  
به محض ايجاد اين گروه ازحوادث مي بايستي مراتب اطالع رساني طبق چارت ازمردم به پست امداد و طبـق سلسـله   

  . تا مدير گازرساني و فروش انجام گردد  مراتب اداري
  

مسئولين مربوطه در چنـين وضـعيتي موظـف هسـتند نفـرات پسـت امـداد را جهـت قطـع جريـان گـاز از خروجـي             
و پس از رفع بحران با همـاهنگي هـاي الزم بـا واحـد تعميـرات اداره گـاز       . به محل اعزام نمايند C.G.Sايستگاههاي 

  .ها اقدام الزم را بعمل آورده و مجدداً جريان گاز را برقرار نمايند ناحيه نسبت به ترميم خرابي 
  گروه ج 

و يا موجب صدمه به محيط زيست در سطح شهرهاي بزرگ و يا شهرهاي كوچـك كـه    P.S.I60هرگونه حوادث كه موجب شكستگي شبكه شهري 
  .داراي منابع وسيع زيست محيطي مي باشند ، شود

وادث مي بايستي مراتب مي بايستي مراتب اطالع رساني طبق چـارت ازمـردم بـه پسـت     به محض ايجاد اين گروه ازح
  .امداد و طبق سلسله مراتب اداري تا مدير عامل انجام گردد 

. نماينـد  مسئولين مربوطه در چنين وضعيتي موظف هستند نفرات پست امداد را جهت قطع جريان گاز به محل اعزام  
ه حجم صدمات  مي توانند گاز يك كوچه ، يا يك خيابان يا يك محل را بايستي شـيرهاي  كه نفرات اعزامي با توجه ب( 

و پس از رفع بحران و با هماهنگي هاي الزم با واحد تعميرات اداره گاز ناحيه نسبت به ترميم خرابي ها  )مربوطه قطع نمايند 
  .اقدام الزم را بعمل آورده و مجدداً جريان گاز را برقرار نمايند 

  روه دگ
هر گونه حوادث كه موجب شكستگي انشعابات ، ايجاد نشتي مربوط به تشكيالت زير زميني ، آتش سوزي در اماكني كه مصرف كننده گاز طبيعي 

  .هستند ويا در مجاورت تاسيسات گاز رساني بوده و يا موجب صدمه به محيط زيست در سطح شهرهاي كوچك مي باشند ، شود
ه ازحوادث مي بايستي مراتب اطالع رساني طبق چارت ازمردم به پست امداد و طبـق سلسـله   به محض ايجاد اين گرو

  .مراتب اداري تا معاونت بهره برداري انجام گردد 
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. مسئولين مربوطه در چنين وضعيتي موظف هستند نفرات پست امداد را جهت قطع جريان گاز به محل اعزام نماينـد  
حادثه مي تواند با بستن شير قفلي علمك ، شـير پيـاده رو و يـا شـير      قطع جريان گاز با توجه به شدت( 

  . و پس از رفع بحران و رفع نواقص نسبت به برقراري جريان گاز اقدامات الزم را انجام دهند ) شبكه انجام گردد 
  گروه ه

ر گاز مصرف كنندگان و يا موجب صدمه به محيط هر گونه حوادث كه موجب نشتي هاي جزيي مربوط به اتصاالت رگوالتورها ، كنتورها و افت فشا
  .زيست در سطح بخشها و روستاها شود

به محض ايجاد اين گروه ازحوادث گروه نفرات پست امداد مي بايستي به محل رفته و با استفاده از دسـتور العملهـاي    
.                       به برقراري جريان گاز بنمايد  تعميرات و بهره برداري نسبت به رفع اشكال اقدام نموده و پس از رفع مورد ، اقدام

  :نكته مهم *
به محض ايجاد هرگونه حادثه اي كه منجر به آلودگي زيست محيطي و نتيجتاً صدمه به محيط زيست گردد 

اطالع رساني شود و توسط مراجع ذيربط شركتي ميزان  مي بايستي موضوع سريعاً با توجه به نوع حادثه
آلودگي زيست محيطي ناشي از حادثه مشخص و وضعيت ضايعات و پس مانده هاي حادثه از لحاظ امكان 

  .استفاده مجدد و يا از بين بردن آنها تعيين گردد
زيست محيطي نداشته  براي از بين بردن اين گونه ضايعات مي بايستي به گونه اي عمل نمود كه لطمات(  

همچنين تجهيز گروه هاي كار جهت رفع آلودگي هاي ناشي از بروز حادثه ) . و يا حداقل ممكن باشد
  .سريعاً انجام گردد 

...) كميته بحران ، تعميرات ناحيه و ( اين اقدامات با توجه به نوع حادثه و با نظريه كار شناسان ذيربط 
  .تعيين وانجام خواهد شد 

  .اطالع داده شود  HSEه ذكر است حوادث مهم مي بايست بالفاصله بصورت تلفني به امورالزم ب
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   دستگاه گاز سنج 
شايد پيش از اين تصور كرده باشيد كه نياز به گاز سنجي در ساليان اخير و در پي كشف چاههاي نفتـي و  

ر وسيع به عنوان منبع سوخت خانگي و صنعتي مورد اسـتفاده  به دنبال آن گاز طبيعي كه امروز در مقادي
اما بر خالف اين تصور تاريخچه گاز سنجي سالها قبل از تونلهاي معادن . قرار مي گيرد ، بوجود آمده است

و زغال سنگ آغاز شد يعني همان زماني كه از قناريها براي اعالم وجود گـاز در تونلهـاي زغـال سـنگ     
به اين ترتيب كه قناري را داخل قفس گذاشته و در مكان هايي كه كارگران مشـغول   .استفاده مي گرديد 

  .  افتادن و خفه شدن قناري نشانه وجود هواي آلوده بود . به كار بودند نگهداري مي كردند 
از معايب اينكار اين بود كه قناري اغلب نمي توانست به موقع بوي گاز را تشخيص داده و هشدار بدهـد ،  

هنگاميكه تجمع زياد متان و يا گاز هاي خفه كننده را حس مي كرد دچار هيجان مـي شـد وجنـب و     اما
  .جوش فراوان مي كرد 

ماده خفقان آوري كه اكثرا داخل تونل معادن ذغال سنگ وجود داشت ، بي بو ، بي مزه و بسيار آتشـگير  
  )گاز متان ( . بود 

تفاده مي شد شعله فانوس بود ، وقتيكه رنگ شعله فانوس يكي ديگر ازهشدار دهنده ها كه در معادن اس
عوض مي شد و يا درجه حرارت آن تغيير مي كرد ، كار گران معدن متوجه تغيير كيفيت هوا و وجود گـاز  

  . هاي قابل احتراق مي شدند و سريعا معادن را تخليه  مي كردند 
ي هواي داخل تونل براي اطـالع از وجـود   در معادن همچنين مي توانستند از آزمايشهاي شيميايي بر رو

گاز هاي خطرناك استفاده كنند اما اين روش هم وقت گير بود و هم نمي توانست به سرعت از وجود گـاز  
در شيفيلد انگلستان نوعي سنسور تشخيص دهنده گـاز   1950تا اينكه در سال . هاي خطرناك خبر دهد 

س براي ايمني هر چه بيشتر معادن تحقيقات بيشـتري در  ساخته شد و سپ) فالمنتي ( هاي قابل احتراق 
اين زمينه بعمل آمد ، اين تكنولوژي در طي ساليان بعد پيشرفتهاي فراواني نمود و    امروزه شاهديم كـه  

شكل و شمايل مختلف ساخته و عرضه شده اسـت كـه   دستگاههاي نشان دهنده گاز با انواع سنسور ها و 
  .ز و اعالم خطر گاز ها را بعهده دارند جملگي وظيفه تشخيص ، تماي

  .اين سنسور ها عمدتا بر اساس تغييرات مقاومت الكتريكي ويژه ،  مقدار وجود گاز را نشان مي دهند 
تغييرات مقاومت ايجاد شده به عقربه و يا صفحه ديجيتال منتقل شده و هر چقدر ميزان وجود گاز بيشتر 

  . نشانداده شده نيز افزايش مي يابد باشد ، اين تغييرات بيشتر و مقادير
در شركتهاي گاز استاني دستگاههاي مورد استفاده جهت تشخيص گاز، مقدار،نوع و بوي آن عمدتاً بـه  

  :صورت ذيل دسته بندي مي گردند 
براي تشخيص و مقدار وجود گاز در مكان ها و يا وسايلي به كار مي رود كه احتمـال   :دستگاه گاز سنج -1

مثـل  ( .محتمل است  وليكن  نياز به سنجش گاز با مقادير بسيار كوچك نمي باشـد   ز در  آنهاوجود گا
بـوده و   % VOLو   L.E.L %واحد سنجش گاز سنج ها ) . تست گاز در انجام وصلي هاي گرم 

   .معموال از رنج بندي هاي كوچكتر استفاده نمي گردد 
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ان ها و يا وسايلي به كار مي رود كه احتمـال وجـود   براي تشخيص وجود گاز در مك :دستگاه نشت ياب -2
مثل نشت يابي شبكه (. است وليكن نياز به سنجش گاز با مقادير كوچكتر مي باشد  گاز در آنها محتمل

واحدسنجش اين دستگاهها با .  )ها ، خطوط تغذيه ونشتي هاي زير زميني كه بسيار خطر  ناك هستند 
   .مي باشد   ppmتوجه به دقت باالي مورد نياز 

  .از هم به كار مي رود )بيو گاز ( براي تفكيك گاز هاي طبيعي و مردابي  :دستگاه تشخيص اتان -3

   .براي تشخيص ميزان اودرانت تزريقي به خطوط به كار مي رود  :دستگاه بو سنج -4
  
  
  
  
  
  

  محدوده سنجش دستگاهها 
  :  رد استفاده در كارهاي عملياتي عبارتند از محدوده سنجش دستگاهها ي گاز سنج و نشت ياب مو

   پايين ترين حد قابل انفجار:    L.E.L درصد - 1
 L      : LOWER    پايين ترين           E    :EXPLOSIVE  قابل انفجار       L      :LIMIT حد        

  
                                      %100                                                        %0     %20  

                                                                                                                                         
  طقه خطر                     منطقه بي خطر من                   شروع آتش و انفجار                                    

  
    درصد حجمي:  Vol  درصد -2

VOLUME   :    Vol    
                                                                                                                               

           %100                %15                             5%             %1 0             %  
          

   منطقه خطر   منطقه بي خطر   آتش و انفجار حدودهم                                                    

3- ppm    :قسمت در ميليون    
P :PART                قسمتP :PER                       در  M :    MILION ميليون  

  
 %   L.E.L  20 يك درصد حجمي برابر است با*

   ppm 10000 يك درصد حجمي برابر است با*
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 سيستم صدور مجوزهاي كاري آشنايي با

 

  :تعاريف 
  )Work  Permit( پروانه كار 

  پروانه كار ،مجوز شروع كار ايمن مي باشد و سيستمي است براي كنترل كارهاي 
  شرايط نامناسب و يا خطرناك ، به عبارت ساده تر پروانه كار براي ايمناجرايي در 

  .سازي محيط كار از خطرات و حوادث مي باشد  
  سيستم پروانه كار ، يك عامل كليدي در اطمينان يافتن ازآن است كه كليه 

اطمينان باال  اقدامات براي تضمين ايمني كاركناني كه درتاسيسات مشغول به كار مي باشند ، با قابليت
  . به عمل آيد 

اين سيستم فقط در . عملكرد صحيح اين سيستم به همه افرادي كه در آن مشاركت دارند بستگي دارد 
صورتي مي تواند به طور موثر عمل كند كه كليه نفـرات در ارتبـاط بـا كـار ماننـد مجـوز دهنـدگان ،        

ت احتياطي و ساير ضوابطي كه در هريك از سرپرستان و مجريان كار شرايط سيستم پروانه كار و اقداما
  .مجوزها و چك ليست يا فهرست ايمني قيد شده است را رعايت نمايند 

  مسئول محوطه 
فردي است كه محوطه عملياتي در اختيار وي  بوده و فرآيند در آن محوطه تحت نظارت وي انجام مي شود 

 .  
بهره برداري و دستگاه نظارت و مديريت پـروژه   معموالً روساء و مسئوالن بهره برداري در سيستم هاي

  .در سيستمهاي اجرايي مسئول محوطه مربوطه مي باشند 
  مسئول اجراي كار 

است كه مامور انجام كار مـي باشـند و بايـد در    )پيمانكاران / رسمي ( سرپرست و يا ناظر كاركناني 
ركنان در محوطـه كـار حضـور داشـته     تمام مدت زمان اجراي كار براي نظارت و اشراف بر رفتار اين كا

  .باشند 
  آزمايش كننده گاز قابل اشتعال 

فردي است كه با شرايط عملياتي آشنا بوده و نحوه كاركردن با دستگاه سنجش گـاز قابـل اشـتعال را    
  .بداند اين فرد معموال شخص مسئول محوطه و يا يكي از نفرات تحت امر وي مي باشند 

  ارات سمي و ميزان اكسيژن آزمايش كننده گازها و بخ
فردي از كاركنان واحد ايمني و آتش نشاني و يا شخصي كه صالحيتش توسط واحد ايمني مورد تاييـد  

  . قرار گرفته و داراي مجوز مي باشد كه با نحوه كار كردن با دستگاه سنجش گاز آشناست
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  شماره رديف پروانه هاي كار 
اي انجام كار ،تا اطالع ثانوي شماره رديف پروانه هاي كار به شرح براساس مقررات جديد صدور پروانه ه

  :ذيل صادر مي گردد 
براي صدور شماره رديف ايمني پروانه هاي كار گرم، پرتو نگاري و كار برقي مسئول محوطه مي ) الف

آماده سازي محوطه و (بايستي پس ازكسب  آمادگيهاي الزم براي شروع كار در محل انجام كار 
اين شماره را دريافت و برروي پرميت مربوطه درج  HSEضمن تماس با واحد ...) ايل ، تخليه گاز و وس

  .نمايد
براي صدور شماره پروانه هاي  كار سرد ، ورود به فضاهاي بسته و حفاري مسئول محوطه مي بايستي ) ب

...) يه گاز و آماده سازي محوطه و وسايل ، تخل(پس از كسب آمادگيهاي الزم براي شروع كار
  .نسبت به ثبت شماره بر روي پرميت مربوطه اقدام نمايد 

  .شماره مذكور از دفترچه ايكه قبالً بدين منظور تهيه گرديده ، برداشت مي گردد * 
  محوطه هاي  ممنوعه و محوطه هاي  آزاد

  محوطه ممنوعه )الف 
اينكه با ديوار ،فنس و نرده محصور كليه تاسيسات و محوطه هائيكه تحت نظارت شركت است  اعم از  -1

  .محسوب مي گردند  "محوطه هاي ممنوعه "باشند و يا مانند خطوط لوله داراي حريم اختصاصي باشند 
هيچيك از كاركنان نبايد در اماكن ممنوعه بدون در دست داشـتن پروانـه كـار كـه توسـط مقامـات       -2

  .روع كار نمايد صالحيتدار مربوطه تكميل و امضاء شده است اقدام به ش
  محوطه هاي آزاد ) ب
تمام يا بخشي از محوطه هاي ممنوعه است كه با توجه به ماهيت اين اماكن ،برخي از كارهـاي گـرم و     -1

سرد به طور روز مره توسط كاركنان مخصوص آن محوطه ها اجرا مي شود و مي توان اين كارهـا را بـدون   
  ...انند محوطه هاي كارگاههاي مركزي ، كارگاههاي تعميرات و صدور پروانه كار گرم و سرد انجام داد م

چنانچه كاركنان محوطه هاي آزاد يا ساير كاركنان بخواهند كار گرمـي غيـر از كارهـاي روز مـره آن      -2
  .محوطه را انجام دهند بايد براي انجام آن پروانه كار گرم كسب نمايند 

آن شركت  تعيين و كتباً اعالم خواهد  HSEورت رئيسمحوطه هاي آزاد توسط مدير هر شركت با مش -3
  .شد 

  حالت اضطراري
در صورتيكه در حين انجام كار گرم در محوطه هاي ممنوعه يا آزاد مشاهده شود كه بخارات يـا گازهـاي    

سمي و يا مايعات خطرناك در اطراف محوطه كار گرم پخش شده و يا احتمال پخش شدن آنها وجود دارد 
اركنان اجازه دارد كليه كارهاي گرم آن محوطه را متوقف سـاخته و مراتـب را بالفاصـله بـه     هر يك از ك

مسئول مربوطه و يا سرپرست خود اطالع دهد و مسئول نامبرده پس از بررسي علت متوقف كـردن كـار   
  .تصميم خود را دائر به ادامه يا توقف كار بگيرد 
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  لزوم استفاده از پروانه هاي انجام كار
توجه به اينكه فعاليتهاي انجام گرفته در اكثر واحدهاي عملياتي شركتهاي گاز استاني ماهيتاً پتانسيل  با 

ايجادحادثه را دارا مي باشند لذا الزم است قبل از اجراي هر گونه عمليـاتي كليـه تمهيـدات الزم علـي     
ثه نيز نباشيم هـر چنـد   الخصوص در بعد ايمني به عمل آيد، به نحوي كه حتي شاهد وقوع يك مورد حاد

شايد اين امر به نظر آرماني بيايد وليكن با رعايت دستور العمل ها،مقررات وبررسي شرايط حاكم بر محل 
اجراي كار مي توان  به اين مهم دست يافت  و مي بايست اذعان داشت كه يكي از راهكارهاي بسيار موثر 

  .استفاده از پروانه هاي انجام كار مي باشد در جلو گيري از بروز حوادث در حين كارهاي عملياتي
  نفر امضاء گردد؟ سهيا  دو حال سوالي براي ما پيش مي آيد چرامي بايستي ذيل هر پرميت حداقل توسط

يقيناً اكثر همكاران شاغل در بخش هاي عملياتي به دفعات  شخصاً مجري  و يـا نـاظر اجـراي عمليـات     
تنهايي قادر به اداره محوطه عملياتي مي باشـند و جـواب سـوال    مختلف در صنعت بوده اند و هر يك به 

اينكه با توجه  به تقسيم كار در پرميت ، هر مسئولي جوابگوي بخش مربوط به خود است و چنانچـه هـر   
خسـتگي ،خـواب آلـودگي ،بـي     (يك ازمسئولين صاحب امضاء به هر علتي از جمله خطاهـاي انسـاني   

مسئول بعدي متوجه اين اشتباه شده و آن را متذكر و برطـرف خواهـد   دچار اشتباه شوند ...)حوصلگي و
  .نمودو اينجاست كه پرميتها اهميت خود را به رخ مي كشند

پرميتها سوپاپ هاي ايمني هستند كه نفرات را كه بزرگترين سرمايه شركت مي باشند در مقابل حـوادث  
راي آن پرميت مربوطه تكميل شده و حادثـه  كمتر عملياتي را شاهد هستيم كه براي اج. بيمه مي نمايند

ايجاد شده باشد و برعكس اكثر عمليات هايي كه داراي حادثه بوده اند برايشان پرميت كار صـادر نشـده   
  .بود

از سوي امور بهداشت ،ايمني و محيط زيست شركت ملي گاز ايران  در ادامه پرميتهاي شش گانه ابالغ شده
سراسر كشور تحت عنوان مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار بـا  به تمامي شركتهاي گاز استاني 

  :و پاره اي از مقررات مربوطه به حضور معرفي مي گردند HSE-IN-112(1)-90كد دستورالعمل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

81 



                       

    
     

   )HOT WORK(كارگرم 
  كارگرم عبارت است از انجام كاري كه حرارت مورد استفاده و يا جرقه ايجاد

  در آن كـار به شدتي باشد كه  ...)شي از الكتريستيه ساكن ونا( شده  
  بـاعث انفجار و اشتعال هر نوع ماده سوختني اعـم از بـخارات ،گازها، مـايعات

  .و جامدات قابل اشتعال موجود در محيط كار گردد  
  نمونه هاي از كارهاي گـرم كه بـراي انجام آنها الزم است پروانه كـار گرم 
بديهي است بر شمردن نمونه هـاي زيـر   (. مات مسوول و صالحيت دار صادر گردد به قرار زير اسـت  توسط مقا 

  .) شامل تمامي كارهاي گرم نمي باشد
جوشكاري با برق ، برش و جوشكاري فلزات با گاز ، لحيم كاري ، گرم كردن و كوبيدن ميخ پرچ ، استفاده از بخـاري  

وتمـامي   MEGGERهاي بخار و كوره هـاي متحـرك ، اسـتفاده از دسـتگاه    برقي با شعله روباز ، روشن كردن ديگ
، بـا   )آماده سازي سطوح مخازن ؛ ظروف و دستگاهها ( دستگاههاي برقي كه ضد انفجار نيستند ، عمليات سند بالست

بـرداري و  قلم پراندن ، سمباده زدن ، استفاده از موتورهاي برقي ، سيم هاي برق با سه شاخه ها ، دسـتگاههاي فيلم 
عكس برداري ديجيتالي  با فالش و بدون فالش ، استفاده از ماشين هاي درون سوز بنزيني ، ديزلـي و گـاز سـوزدر    

، بازكردن درب و جاگـذاري و برداشـتن   ) جز هنگام استفاده در جاده هاي عمومي محوطه ( محوطه هاي خطر
 )TIE  IN( وله ، عمليات اتصال به خط گـاز دار   توپك از محفظه فرستنده و گيرنده در عمليات پيگراني خطوط ل

روشـن  (...و)HOT TAP( ،كوبيدن و باز و بسته كردن پيچ و مهره با پتك برنجي ، عمليات انشعاب گيـري گـرم  
، اسـتارت   CGSكردن كوره هاي ثابت دستگاههاي پااليشي ، ديگ هـاي بخـار ، هيتـر ايسـتگاههاي     

طور معمول از كارهاي گرم فـوق مسـتثني بـوده و فقـط آزمـايش       توربوكمپرسورها و توربوژنراتورها به
  ).گازهاي قابل اشتعال در موردآنها كافي است

  خطرات موجود در كارهاي گرم
 خسارات مالي   -       صدمات جاني -     آتش و انفجار  -  نشت گاز   -

  راههاي جلوگيري از خطرات مذكور  
  تكميل پرميت  مربوطه -                         استفاده از دستور العملهاي مربوطه -

  : مسئوليت صدور پروانه
  .مسئوليت  تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد 

  :مسئوليت آزمايش و سنجش گاز در محيط 
ژن اكسـي /سـمي  / اين مسئوليت به عهده مسئول محوطه مي باشد ولي چنانچه آزمايش كننـده گـاز قابـل اشـتعال     

فردي غير از مسئول محوطه باشد ،بايستي پس از تكميل موارد توسـط مسـئول محوطـه ،فـرم در اختيـار آزمـايش       
كننده گاز قرار گيرد و پس ازتكميل قسمت مربوط به آزمايش گازهـا توسـط نـامبرده مجـدداً بـه مسـئول محوطـه         

  .تسليم  و وي محل مربوطه را امضاءكند 
  .  را امضاء نمايند ) در محل مربوطه(نماينده پيمانكار نيز مي بايستي ذيل پرميت ضمناً مسئول اجراي كار و * 
  .براي انجام هر مورد كار گرم بايستي يك پروانه كارگرم مجزا صادر نمود* 
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   )COLD WORK( كار سرد 

  هاي آزاد وعبارت است از كاري كه شامل كـار گرم نشده و در محوطه 
  مـمنوعه توسط اشخاصي انجام مي شود كه به طور روز مره در آن 
  . محوطه ها به كار هاي فوق اشتغال ندارند  

  ...مثل تعميرات دستگاه اودرايزر ،تعويض المنت فيلتر و
  خطرات موجود در كارهاي سرد

  نشت گاز   -
 آتش و انفجار  -

 صدمات جاني -

 خسارات مالي   -

  گيري از خطرات مذكور  راههاي جلو
  استفاده از دستور العملهاي مربوطه -
  تكميل پرميت  مربوطه -

  : مسئوليت صدور پروانه
  .مسئوليت  تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد 

  :مسئوليت آزمايش و سنجش گاز در محيط 
اكسيژن فـردي  /سمي / ننده گاز قابل اشتعال اين مسئوليت به عهده مسئول محوطه مي باشد ولي چنانچه آزمايش ك

غير از مسئول محوطه باشد ،بايستي پس از تكميل موارد توسط مسئول محوطه ،فرم در اختيار آزمـايش كننـده گـاز    
قرار گيرد و پس ازتكميل قسمت مربوط به آزمايش گازها توسط نامبرده مجدداً بـه مسـئول محوطـه  تسـليم  و وي     

  .كند محل مربوطه را امضاء
  .  را امضاء نمايند ) در محل مربوطه(ضمناً مسئول اجراي كار و نماينده پيمانكار نيز مي بايستي ذيل پرميت * 
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 )Confined Space(ورود به داخل ظروف و فضاهاي بسته
  

  طبيعتاً ورود به فضاهاي بسته با احتمالبا توجه به ماهيت فعاليتهاي شركت گاز 
  خطر همراه مي باشدلذا قبل از ورود به داخل ظروف و محيط هاي بسته حتما 
  . بـايد آزمايش گازهاي قابـل اشتعال ، سـمي و آزمايش اكسيژن  بعمل آيد  

  ايـن گـونه ظروف ومـحيط هاي بستـه شـامل مـخازن ، دستـگاهـها ، لـوله ها، 
  ي شير و وسايلي كه براي تصفيه و توليد محصوالت نفت و گاز و ياحوضچه ها

  نقل و انتقال و انبار كردن مواد شيميايي و غيره مي باشد وليكن مثال بارز اين 
  .گونه ظروف و محيط هاي بسته در شركت هاي گاز استاني حوضچه هاي منهول دار شيرهاي فرماني ميباشند 

يط هاي بسته جهت ورود به آنها بدون استفاده از دسـتگاه تنفسـي   ميزان گازهاي داخل ظروف و مح*
  .شرايط زير باشد  بايد طبق) Breathing Apparatus(هواي فشرده

   o2 20%%  23      اكسيژن                   

 H2S                              كمتر ازppm1  
  ppm1كمتر از  كسيد كربن           منو ا

  % LEL 1كمتر از    گازهاي قابل اشتعال    
ميزان گازها و بخارات در محيط بسته در مواقعي كه نياز به دستگاه تنفسي مي باشد بـه شـرح ذيـل    *

  :است 
 LEL 10%گازهاي قابل اشتعال         كمتر از 

  ه باشدهر اندازه ك    اكسيژن                       
 H2S                               كمتر ازppm20  

  ppm250كمتر از     منو اكسيد كربن           
سمي و خفه كننده بيشتر از رنج مـذكور باشـد ورود بـه    / بديهي است در صورتي كه ميزان گازهاي قابل اشتعال *

  .حوضچه ها در هر صورت ممنوع مي باشد 
  خطرات موجود درفضاي بسته

منجر به مسموميت  و ) در اثر استنشاق گازهاي خفه كننده ، سمي و يا قابل اشتعال ( خطر گاز زدگي  -
  فوت

  راههاي جلوگيري از خطرات مذكور  
  تكميل پرميت  مربوطه -استفاده از دستور العملهاي مربوطه                                        -

  : مسئوليت صدور پروانه
  .تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد مسئوليت  
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  :مسئوليت آزمايش و سنجش گاز در محيط 
اكسـيژن  /سـمي  / اين مسئوليت به عهده مسئول محوطه مي باشد ولي چنانچه آزمايش كننده گاز قابـل اشـتعال   

،فـرم در اختيـار آزمـايش    فردي غير از مسئول محوطه باشد ،بايستي پس از تكميل موارد توسط مسئول محوطـه  
كننده گاز قرار گيرد و پس ازتكميل قسمت مربوط به آزمايش گازها توسط نـامبرده مجـدداً بـه مسـئول محوطـه       

  .تسليم  و وي محل مربوطه را امضاءكند 
  

در محـل  (ضمناً مسئول اجراي كار وكارشناس ايمني يا نماينده مورد تاييد ايمني نيز مي بايستي ذيل پرميت * 
  .  را امضاء نمايند  )مربوطه

  رعايت نكات ايمني در زمان ورود به داخل فضاهاي بسته
 فضاهاي( هيچ فردي اعم از كاركنان رسمي شركت و پيمانكار اجازه ورود به داخل ظروف و محيط هاي بسته -1

  .را ندارد مگر اينكه پروانه ورود براي او صادر شده باشد ) محدود 
و محيط هاي بسته بايد كليه تداركات و تسهيالت  الزم جهت ورود و خـروج اشـخاص بـه     براي كار در ظروف -2

 .داخل آنها فراهم گردد 

 .هيچ كس اجازه ورود به ظروف و محيط هاي بسته فوق را  بدون آنكه به وسايل ايمني مجهز باشد راندارد-3

 .بعمل آيد ... تهويه ، آزمايش گاز و  براي تميز شدن هواي داخل ظروف بايد كليه اقدامات الزم از قبيل-4

مادامي كه افراد در داخل  ظروف خطرناك و محيط هاي بسته كار مي كنند بايد حداقل يك نفـر در خـارج از   -5
فضاي بسته براي كمك كردن و اجراي موثر عمليات نجات در موارد فوري به صورت تمام وقت به مراقبت گمارده 

م يا وسايل ارتباطي مناسب مجهز بوده و با مراكز امدادي و آتش نشـاني و سرپرسـت   فرد فوق بايد به بي سي.شود 
 .خود درتماس باشد 

در صورتي كه در داخل ظروف كار جوشكاري و برشكاري انجام مي شود بايد تهويه مناسب در داخـل محفظـه   -6
 . بسته نصب گردد و به طور دائم ميزان اكسيژن داخل آن كنترل گردد

ورود افراد به داخل ظروف و فضاهاي بسته فقط براي يك شيفت كاري اعتبار دارد و پس از پايان ساعت پروانه -7
 .قيد شده ، پروانه باطل شده و بايد پروانه جديدصادر گردد

نور كافي براي انجام كار مطلوب در داخل ظروف بايد در تمامي مدت اجراي كار فراهم باشد در اين رابطه الزم -8
 .ولت و يا كمتر استفاده شود  24مپهاي بادي و يا از برق است از ال

 .براي ورود به هر يك از ظروف خطرناك يا فضاي بسته بايد پروانه جداگانه اي صادر گردد -9

قبل از ورود به داخل ظروف و مخازن حتما بايد گاز سنجي مواد قابل اشتعال ، بخارات سمي و سنجش ميزان -10
 .  آن دستگاه  و يا مخزن انجام شود  اكسيژن در تمام نقاط

ماداميكه افراد در داخل ظروف و فضاهاي بسته كار مي كنند الزم است يك دستگاه گاز سنج تشخيص دهنده -11
گازهاي هيدرو كربني و گازهاي سمي و اكسيژن در فضاي بسته  به صورت روشن وجود داشته باشـد تـا سـنجش    

 .گاز به طور مستمر انجام پذيرد 
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   )Excavation( حفاري 
  به هرگونه برش، حفره ،گودشدگي و يا كانال كه بر روي زمين و با جابجايي

  خاك توسط ابزار دستي و يا ماشين آالت حفاري ايجاد مي گردد اطالق 
  .مي شود  

  پ ، حفاريمثل حفاري جهت شبكه گذاري، حفاري جهت عمليات هات ت
  ...جهت نصب انشعاب و 
  )Underground Installation(تاسيسات زير زميني  

  .شامل موارد زير بوده لكن محدود به آنها نمي باشد 
خطوط و كانالهاي فاضالب ، تلفن ، لوله هاي نفت و گاز و مواد فرآيندي ، برق ، آب و ( تاسيسات خـدماتي   

، طاقها و ساير لوازم و تجهيزات نصب شده در زير زمين كه ممكـن اسـت   ، تونل ها ) ساير سرويس هاي جانبي 
  . طي عمليات گود برداري با آنها مواجه شد

  )Excavation ,Competent person(ناظر مطلع حفاري 
اين فرد مسئول اجـراي كـار و   . فردي است كه آموزش هاي تخصصي در ارتباط با ايمني گودبرداري را ديده باشد  

  .با توانايي مربوطه و مورد تاييد مسئول اجراي كار باشد  يا فردي
  خطرات موجود در حفاري

 خسارات مالي  -      آتش سوزي -     )درزمان برخورد  و برش كابلهاي برق( برق گرفتگي -نشت گاز -

  راههاي جلوگيري از خطرات مذكور  
 استفاده از دستور العملهاي مربوطه-

  )قبل از اقدام به حفاري ( نهاهماهنگي با ساير سازما-
  تكميل پرميت  مربوطه-

  : مسئوليت صدور پروانه
  .مسئوليت  تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد 

  . را امضاء نمايند  )در محل مربوطه(ضمناً مسئول اجراي كار نيزمي بايستي ذيل پرميت *
  .   ربوطه ترسيم گرددكروكي محل  توسط مسول اجراي كار در قسمت م*  
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  نكات ايمني براي انجام حفاري 
در هنگام انجام عمليات گود برداري و يا كار در محلهاي حفاري شده مي بايستي يك نفر  به عنوان ناظر مطلع  -1

رهـاي  حفاري بر انجام ايمني عمليات نظارت موثر داشته و كليه خطرات موجود در محيط كـار را شناسـايي و راهكا  
  . كنترلي را به مسئولين محوطه و اجراي كار ارائه نمايد 

  .ناظر مطلع مي بايستي از سوي مسئول اجراي كار به مسئول محوطه معرفي گردد -2
ناظر مطلع مي بايست نسبت به شناسايي بافت خاك اقدام و با توجـه بـه شـرايط جـوي ، رطوبـت و لرزشـهاي       -3

  .كنترلي مربوطه را به مسئولين محوطه و اجراي كار ارائه نمايد  خارجي ايجاد شده در خاك ، تدابير
قبل از عمليات حفاري مي بايست موقعيـت تاسيسـات زيـر زمينـي موجـود در محـل شناسـايي و تـدابير الزم                         -4
انديشـيده  جهت جلو گيري از برخورد با تاسيسات زير زميني مجـاور   )همچون اخذ مجوز از سازمانهاي مربوط ( 

  .  شود
در تمامي ساعات شب و در محلهاي تردد افراد و وسايل نقليه ، مي بايست اطـراف محلهـاي حفـاري شـده بـا       -5

  . مشخص گردد ... استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب همچون نوار اخطار ، چراغ چشمك زن و
م از قبيل شمع بندي ، الوار گذاري ، شيب مي بايست تدابير حفاظتي الز m 1/2در حفاريهاي با عمق بيش از -6

  . دار كردن ، پله اي كردن وغيره جهت جلو گيري از ريزش ديواره صورت گيرد
  .در چنين حفاريهايي مي بايست از يك وسيله ثابت همچون نردبان جهت ورود و خروج استفاده كرد*
  . ير وسايل استحفاظي مورد نياز استفاه كنند در چنين حفاريهايي كليه كاركنان مي بايستي از كاله ايمني و سا *
در هنگام استقرار ماشين آالت دركنار محلهاي حفاري شده ، مي بايست تدابير الزم جهت جلو گيري از ريزش  -7

  .و يا سقوط ماشين آالت اتخاذ گردد ) ناشي از لغزش ( ديواره ها 
  .منوع مي باشدقرار گرفتن كاركنان در شعاع كاري ماشين آالت حفاري م -8
   .مي بايست انجام گردد    cm 60پاكسازي لبه هاي كانال به فاصله حد اقل  -9
  . مسئوليت حوادث ناشي از حفاري به عهده پيمانكار مي باشد  -10
  .براي انجام حفاري در محوطه هاي مختلف مي بايستي پروانه كار مجزا تكميل و صادر گردد -11
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  )Radiography( پرتو نگاري
  پرتو نـگاري عملياتي است كه بـا استفاده از آن مـي تـوان بـه مـيزان كيفيت 

  سرجوشها پـي بـردكه بـا توجه به مـاهيت ويژه و خـطرناك اشــعه هـا در
  ت پرتـو نگاري باشد مي بايستي كليه قوانينمواردي كه نياز به انجام عمـليا 
  .ايمني و قوانين و مقررات استفاده از پرتو ها رعايت گردد 

  دستگاههايي كه جهت حفاظت فردي در عـمليات پرتو نـگاري مـي بايستي 
  :توسط پرتو نگار مورد استفاده قرار گيرد عبارتند از 

1- DOSI METER  گيري روزانهدستگاه قلمي است كه ميزان پرتو  
  مي باشد  )ميلي سيورت (  MSV  1تا  0رنج اندازه گيري آن بين . كاركنان در آن ثبت و قابل بررسي مي باشد  

2- TLD  )THERMO   LUMINESCENSE   DETECTOR  (  
 وسيله حفاظت فردي است كه ميزان پرتو گيري كاركنان را در خود ثبت نموده  و ارقام مربوطه بـه صـورت سـه مـاه    

  .مورد بررسي قرار مي گيرد  )سازمان انرژي اتمي ايران ( يكبار توسط امور حفاظت در برابر اشعه 
3- GEIGER  MUELLER      اين دستگاه آشكار ساز پرتو در محيط بوده و عمـدتاً داراي عالئـم هشـدار دهنـده

  .صوتي مي باشد 
4- RADIO  METER  اندازه گيـري  و بـه صـورت عـدد ي     دستگاهي است كه ميزان پرتو موجود در محيط را

 .مي باشد) ميلي سيورت (  MSV 10تا   SV1رنج اندازه گيري راديو متربين .نشان مي دهد 

  : مسئوليت صدور پروانه
  .مسئوليت  تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد 

  . تي محلهاي مربوطه را امضاء نمايدضمناً  سرپرست تيم پرتو نگاري نيز مي بايس* 
  خطرات موجود درپرتو نگاري  
 خطر پرتو گيري كاركنان و يا افراد عادي منجر به صدمات جاني  *

 )ميكرو سيورت(   SV   20000دوز متوسط پرتو گيري براي تمام بدن در مورد كاركنان با  پرتو ها نبايد از  *
  .در سال تجاوز نمايد   )ميكرو سيورت(  SV 1000عادي از و براي افراد 

، دسـتگاه گـوارش و      )مغز اسـتخوان  ( پرتو گيري بيش از حد مي تواند باعث بروز ضايعات در مراكز خون سـاز  *  
  .سيستم اعصاب مركزي گردد

  راههاي حفاظت در برابر پرتوها  
ابر پرتوهاي يونساز اين است كه اطمينان حاصل شود دوز جذب شـده توسـط هـر فـرد     منظور اصلي از حفاظت در بر

براي تامين سالمت افـراد و حفاظـت آنهـا از خطـرات اشـعه ضـمن       . بيش از دوز مجاز نبوده و يا حداقل ممكن باشد 
ظتي در ايـن خصـوص   رعايت  دستور العملها و تكميل پرميت مربوطه ، اصول زير را  كه ياد آور پاره اي ازنكات حفـا 

  :   است را نيز بايد در نظر گرفت 
  .بطور كلي ممانعت از رسيدن هر گونه اشعه يونساز به بدن ولو با كمترين مقدار آن  -  1
متر الزامي مي باشد و نفرات نبايد در امتداد كانال 10-15در هنگام راديو گرافي در كانـال حفظ رعايت حداقل-  2 

  .  قرارگرفته باشند 
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 50رعايت حد اقـل شعاع ) ترجيحا اين كار انجـام نشود ( در صورتـي كه راديو گرافي خارج از كانال باشـد  - 3
  . مـتـري از محل راديوگرافي الزامي است 

ضمنا موقعيكه خراشيدگي و زخم يا جراحتي ،  با داشتن زخم هاي باز هيچ نوع كاري با مواد پرتو زا نبايد داد -4
  . وليد شود بايد دقت و احتياط زيادي بعمل آورد كه از آلودگي دور بماند در ضمن كـار ت

هر شش ماه انجام آزمايش هاي خون مشاهده كم خوني راهنماي خوبي براي كار گران شاغـل است و بايستي  - 5
  . يكـبار تكرار گردد 

دست هاي خود را بشويند و لـباسهاي بهتر است افرادي كه كار راديوگرافي را انجام مي دهند پس ازاتمام كـار   -6
  .خويش را تعويض نمايند

  اصول ايمني پرتو نگاري 
  :موارد زير مي بايست هنگام عمليات پرتو نگاري رعايت گردند 

 .عمليات پرتو نگاري با اخذ پروانه كار انجام پذيرد - 1

  .محوطه پرتو نگاري از افراد غير مجاز تخليه گردد  - 2
  .صوص محل و ساعت انجام عمليات پرتو نگاري قبل از شروع به نحو مقتضي انجام گردد اطالع رساني در خ- 3
ورود وسايل و تجهيزات پرتو نگاري به محل با هماهنگي مسئول محوطه صورت گيرد و اطالعات اوليه شامل نوع -4

هيزات ايمني و و قدرت چشمه ، مدل و شماره سريال دوربين ، مشخصات اعضاي تيم پرتو نگاري ، مشخصات تج
  .مدت كار در اختيار وي قرار داده شود 

 .عملكرد كليه تجهيزات پرتو نگاري قبل از شروع عمليات پرتو نگاري كنترل و بازرسي شوند - 5

 .تجهيزات پرتو نگاري بايد از نظر آسيب ديدگي كنترل و در هر مورد نواقص فوراً برطرف گردد  -6

نظير طناب ، نوارهاي رنگي و نوارهاي هشدار دهنده محصور و عالمت گذاري مرزهاي ايمني با موانع مناسب  -7
  .شوند 

در موارديكه امكان رعايت فاصله هاي ايمني وجود ندارد مانند مناطق شهري و تاسيسات در حال بهره بـرداري ،   -8
جهتـي خـاص و    دستگاهي كه براي هدايت انتشار تشعشات ناشي از پرتو نگاري در (استفاده از كوليمـاتور  

 .اجباري است  )كنترل شده بكار مي رود 

 .در محل مناسب نصب گردند  )ديداري ( عالئم هشدار دهنده نوري  - 9

 .در تمام مدت پرتو نگاري مراقبت گردد تا از ورود افراد متفرقه به محل پرتو نگاري جلو گيري شود  -10

نين راديو متر جهت نشان دادن ميـزان پـر توهـا در محـيط     تيم پرتو نگاري مي بايستي به دزيمتر جيبي و همچ -11
  .مجهز باشند

لوله هدايت كه به دوربين وصل مي گردد بايد داراي خاصيت كشساني مناسب بوده و فاقد تـرك ، شكسـتگي و    -12
  .پارگي باشد 

فـراهم نمـوده و   مسئول تيم پرتو نگاري موظف است كليه وسايل استحفاظي فردي مورد نياز كاركنـان خـود را    -13
  .درحسن استفاده آنها توسط آنان نظارت كند

هنگام عمليات پرتو نگاري  وجود حداقل يك انبر مخصوص چشمه گير جهت مهار چشـمه  ، بخصـوص هنگـام     -14
  .بيرون افتادن از دوربين ضروري  است 
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وع هر گونه حادثه و يا آتش سـوزي  مسئول تيم پرتو نگاري مي بايست تدابير و پيش بينهاي الزم را در زمان وق -15
 .                    در محوطه به عمل آورد 

  .كنان در تاسيسات حداقل ممكن باشدعمليات پرتو نگاري ترجيحاً در شب يا ساعاتي انجام گيرد كه تردد كار-16
مـي بايسـت در خـالل آن     واحد ايمني يا نماينده مورد تاييد آن واحد بر نحوه عمليات پرتو نگاري و مواردي كه -17

صورت پذيرد نظارت نمايد و در صورت هر گونه عدم رعايت موارد قيد شده درمجوز هاي كار مي توانـد از ادامـه كـار    
  .جلو گيري نمايد 

 . پروانه كار در صورت انقضاي  زمان آن باطل شده و مي بايست پروانه كار جديد صادر گردد  -18

  .ه عالئم هشدار دهنده ، طناب كشي ها و تجهيزات مربوطه جمع آوري گردند هنگام خاتمه  عمليات ، كلي-19
  .پس از اتمام كار كليه تجهيزات پرتو نگاري به محل اوليه چاهك منتقل گردند -20
مسئول محوطه در جريان پايان عمليات قرار گيرد و نسبت به تكميل فرآيند تحويل و تحول در پروانه كار اقـدام  -21

  .گردد 
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  وسايل و تجهيزات مربوط به  عمليات پرتو نگاري
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  )Electrical Works( كارهاي برقي 
  در مـواردي كه قـرار است تعـميراتي بر روي وسـايل بـرقي انـجام گـردديـا

  هاي كـه بـا برق كـار مي كنند گستـرده شده و يا سيستـمهاي مستقلسيستم 
  . جديدي به آنها اضافه گـردندنياز به تكـميل پروانه كارهاي بـرقي مي باشد 

  مثل كار بر روي تابلو هاي برق ، كار برروي ترانس هاي ركتيفاير ، كاربرروي
  ...قسمتهاي برقي  تابلوي فرمان اودرايزر و 

  ود در كارهاي برقيخطرات موج
  صدمه به قلب ، ( خطر برق گرفتگي منجر به صدمات جاني  -

  )دستگاه تنفس ، اعصاب و اختالالت در حس شنوايي و بينايي 
 خسارات مالي   -              آتش سوزي  -          خطر سوختگي -

  راههاي جلوگيري از خطرات مذكور  
  تكميل پرميت  مربوطه -             استفاده از دستور العملهاي  -

  : مسئوليت صدور پروانه
  .مسئوليت  تكميل و صدور پروانه به عهده  مسئول محوطه مي باشد 

  :مسئوليت آزمايش و سنجش گاز در محيط 
اكسيژن فـردي  /سمي / اين مسئوليت به عهده مسئول محوطه مي باشد ولي چنانچه آزمايش كننده گاز قابل اشتعال 

ل محوطه باشد ،بايستي پس از تكميل موارد توسط مسئول محوطه ،فرم در اختيار آزمـايش كننـده گـاز    غير از مسئو
قرار گيرد و پس ازتكميل قسمت مربوط به آزمايش گازها توسط نامبرده مجدداً بـه مسـئول محوطـه  تسـليم  و وي     

  .محل مربوطه را امضاءكند 
براي انجام كارهاي برقي در سـاختمانهاي اداري نماينـده    (مسئول  برق مربوطه  ضمناً مسئول اجراي كار و* 

خدمات اجتماي رفاهي و يا مستغالت و براي كارهاي برقي در ايستگاهها و تاسيسات، كار شـناس بـرق و   
  .  را امضاء نمايند  )در محل مربوطه(نيز  مي بايستي ذيل پرميت ) حفاظت از زنگ

  رقيرعايت نكات ايمني در زمان انجام كارهاي ب
هيچ فردي اعم از كاركنان رسمي شركت و پيمانكار اجازه كار بر روي  دستگاههاي برقي را ندارد مگـر  -1

  .اينكه پروانه كار برقي براي او صادر شده باشد 
يك پروانه كار براي كارهاي مختلف معتبر نيست،لذا براي كارها و وظايف متفاوت بايستي پروانه هاي  -2

  . كار مجزا صادرگردد
اگر برداشتن تجهيزات كامل شده است، تمام كابلها بايد از دستگاه مورد نظـر جـدا شـده و انتهـاي      -3

كابلها به وسيله نوار چسب ، براي جلو گيري از آسيب اتصاالت و يا خطرات ناشي از رطوبت چسب كـاري  
  .شود 

  .كاركنان مي بايستي از وسايل استحفاظي مناسب استفاده نمايند  -4
  .ول اجراي كار مي بايستي هماهنگي الزم را با مسئول شيفت به عمل آورد مسئ-5
  .هستند   stopاطمينان حاصل شود تجهيزاتي كه ايزوله برقي مي شوند در حالت -6
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 تزريق گاز

  لوله ها و خطوط تغذيه بعداز اجراء و انجام آزمايشات مربوطه و 
  مراحل به خط گاز دار متصل خواهند شد و به دوروش  تكميل

  . مي توان تزريق گاز را انجام داد
 روش غير مستقيم     -2روش مستقيم                         -1       

  
  

  روش مستقيم 
  در اين روش گاز مستقيماً به عنوان عامل تخليه كننده هوا به

  گاز زدر محل برخورد فاكار برده مي شود و اين خطر را دارد كه  
  هوا ، مخلوط قابل اشتعال ايجاد گردد طول اين مخلوط  زو فا 

مي تواند افزايش يابد و در اثر برخورد سنگ ريزه و شن و غيره به جداره داخل لوله جرقه ايجـاد شـده و   
  .باعث انفجار و حادثه گردد 

در اين خصوص دارد اين اسـت   )AGA )American  Gas Associationتوصيه اي كه انجمن آمريكا 
متر بر ثانيه باشد احتمـال ايجـاد مخلـوط قابـل      20تا  2در صورتي كه سرعت برخورد فاز گاز با هوا بين 

در اين حالت تخليه هوا و تزريق گاز تا زماني انجام مي گيرد كه مقدار گاز بـا  . اشتعال به حداقل مي رسد 
  .ميدهد درصد برسد نشان  100گاز سنج حجمي به عدد 

  روش غير مستقيم 
به عنوان گاز ي كه بين دو فاز هـوا و گـاز طبيعـي     N2وCO2در اين روش ابتداء از يك گاز خنثي همانند 

قرار گيرد استفاده مي شود ، ضمن اينكه بسته به شرايط محيط مي توان لولـه را كـامالً بـا گـاز خنثـي      
  . شستشو داد و سپس تزريق گاز نمود

  
  مراحل تزريق گاز

  :قبل از تزريق گاز پيمانكار مي بايستي مدارك ذيل را در اختيار بهره بردار قرار دهد   
  .تائيديه آزمايش عدم نشتي و مقاومت در خطوط تغذيه آب و خشك كردن و تميز كردن داخل لوله- 1

 .تائيديه آزمايش مقاومت عايق - 2

 .AS BUILTنقشه هاي كار اجراء شده  - 3

 .1/2500يا  1/5000بكه در مقياسنقشه هاي اجرائي ش-4

  .برنامه تنظيمي جهت تخليه هوا و جايگزيني گاز با نقشه رنگي از شبكه مورد نظر- 5
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      بازديد كلي از مسير  -الف 

  بازديد از شيرهاي مدفون  -1  
 بازديد از شيرهاي داخل حوضچه  -2 

 بازديد از نقاط اندازه گيري پتانسيل-3 

  د از نقاط تخليه بازدي- 4 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

    
  
    

به منظور جلو گيري از به وجود آمدن مخلوط قابل اشتعال هوا و گـاز در داخـل لولـه مـي بايسـتي      -1
  .متر بر ثانيه باشد  20تا  2سرعت گاز بين 

 .عمليات تزريق در حد فاصل بين دو شير كه جاي تخليه داشته و كوتاهتر نيز باشد صورت گيرد -2

 .انجام نشود )شير تزريق گاز ( هرگز عمليات تخليه هوا در دو جهت نسبت به نقطه تغذيه گاز -3

 .قبل از انجام تزريق گاز كنترل شود كليه شيرهاي فرعي و منشعب از خط اصلي بسته باشد -4

 .سه پايه تخليه كامال ًثابت و محكم باشد -5

 .عمليات به صورت مستمر صورت پذيرد -6

 5psiتيكه به هر دليل عمليات تزريق گاز متوقف گردد فشار خطوط تزريق شده مي بايستي در صور-7
 .تقليل يابد

  

  پس از رفع نواقص بازديد مجدد -ب
 

  تجهيزات و نيروهاي انساني -ج
  ...لوازم مورد نياز شامل آچار هاي مختلف ، گريس و -1
  ماشين آالت  -2
  نيروي انساني  -3
 ماسك تنفسي -4

  آماده كردن شبكه جهت راه اندازي - د
  حصول اطمينان از بسته بودن كليه شيرهاي شبكه -1
 نصب رايزر روي شبكه تخليه مربوطه -2

يزر و عدم وجود موانعي از قبيل سيم بـرق و سـاير ادوات   حصول اطمينان از مناسب بودن محل را-3 
 مولد جرقه يا شعله 

 استقرار نفرات مجهز به بي سيم در محل شير تزريق گاز و شير تخليه گاز -4

 نكات ايمني در رابطه با تزريق گاز

 مراحل راه اندازي
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  )خطوط انتقال / خطوط تغذيه / پروانه عمليات تخليه هوا ، تزريق گاز و راه اندازي شبكه ( نمونه فرم مربوط به 
  .............................شماره و شرح پيمان  ........................  منطقه .......... .....................محل انجام عمليات  ............  تاريخ 

  خير  بلي  شرايط مورد بازرسي

 ،  
سنل

 پر
ش ،

رو
ت 

هيزا
تج

  

      آيا راه اندازي بر اساس روش مدون و مصوب انجام مي گيرد ؟  -1
      الزم را ديده و تجربه كافي در راه اندازي دارند ؟ آيا افراد بكار گرفته شده در عمليات ، آموزش هاي -2
      آيا وسائل نقليه ، ارتباطي و ابزار آالت مناسب به تعداد كافي پيش بيني گرديده است ؟ -3
      آيا آمبوالنس ، خاموش كنده هاي الزم و ساير وسائل امداد در محل موجود است ؟ -4
      تعميراتي ذيربط در جريان تزريق گاز قرار گرفته اند ؟آيا پست امداد منطقه و واحد هاي -5

ط 
 نقا

ت ،
صاال

، ات
ها 

شير
ايي

انته
  

آيا به عالئم باز و بسته شدن شير ها و هماهنگي اين عالئم با وضعيت واقعي پالگ يا توپي شير دقيقا  -6
 توجه شده است ؟

    

      ؟آيا شير ها قبل از راه اندازي گريسكاري و روان شده اند  -7
آيا اتصاالتي كه براي انجام آزمايشات نشت و مقاومت نصب و مورد استفاده قرار گرفته اند ، قبل از  -8

  ؟راه اندازي برداشته شده و يا بطور اصولي و استاندارد مسدود شده اند  

    

گاز
يه 
خل
ل ت

مح
ي 
يمن
ا

  

      مسدود  شده اند ؟) عالوه بر شير(آيا كليه نقاط انتهايي بوسيله مسدود كننده مطمئن -9
      آيا اطمينان كافي از عدم وجود شعله هاي باز و ايمن بودن منطقه تخليه حاصل گشته است ؟ -10
آيا محل انتخاب شده براي تخليه از نظر عدم وجود موانع در مسير تخليه گاز مانند سيم هاي هوايي  -11

  تمان ها ي مرتفع مناسب مي باشد ؟ برق و شاخه هاي درختان و همچنين عدم مجاورت با ساخ
    

آيا هماهنگي هاي الزم با واحد هاي انتظامي براي كنترل عبور و مرور در محل تخليه بعمل آمده  -12
  است ؟

    

      بودار شده است ؟)يا خطوط تغذيه(آيا گاز مورد استفاده در تزريق به شبكه -13 
      يات كامال مناسب است ؟ آيا زمان و شرايط جوي براي انجام عمل -14  

  :توضيح 
در صورتيكه در يك يا چند مورد عينا شرائط مطلوب فراهم . گانه فوق مي باشد  14انجام تزريق گاز منوط به مثبت بودن كليه موارد 

  . ذير خواهد بود تزريق گاز امكانپ) در صورت لزوم ( نباشد صرفا  به شخيص نماينده ايمني منطقه و با انجام پيش بيني هاي معمول 
  :مالحظات 

  نام و امضاء  ناظر ارشد طرح.                          كليه شرائط فوق را شخصا بازرسي كرده ام و خطوط آماده تزريق گاز مي باشد 

  .ز مي باشد كليه حوضچه ها ، شير ها ، نقاط انتهايي و تخليه و ساير نقاط قابل دسترس باز ديده شده و خطوط آماده تزريق گا
  نام و امضاء مسئول تزريق گاز                                         نام و امضاء نماينده بهره برداري       

  نام و امضاء نماينده ايمني .                                  كليه جوانب ايمني در نظر گرفته و خطوط آماده تزريق گاز مي باشد 
  

  نماينده بهره برداري  -3مسئول تزريق گاز                                                                     - 1: توزيع نسخ 
  نماينده ايمني  -4ناظر ارشد طرح                                                                        -2                
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  ق و نحوه مقابله با آنهاآشنايي با انواع حري
ه كافي بـه وجـود    زو حرارت به اندا )هوا ( آتش يك تركيب شيميايي است كه از قرار گرفتن جسم سوختني ، اكسيژن 

  COو يـا   )گازكربنيـك  (  CO2  تند و غلـيظ و گازهـاي مسـموم كننـده    مي آيد ، و در اثر اين فعل و انفعاالت دود 
  .توليد مي شود  )تابش ( ع حرارتي تشعش -روشنايي – )اكسيد كربن (

  
  :مثلث آتش يا عوامل آتش 

  به سه عامل اساسي بوجود آمدن آتش مثلث آتش گفته مي شود و عبارتند
  اين مثلث در تمام نقاط جهان به )اكسيژن ( از سوخت ، حرارت ، هوا  
  .نشانه سمبل آتش شناخته شده است  

  گازهاي بي اثر% 1ازت و %  78اكسيژن ، %21هوا مخلوطي است از : هوا 
  . )آرگون ، كريپتون ، گزنون ، رادون (  

  :گازهاي بي اثر 
  .گاز هاي بي اثر گازهاي هستند كه هيچگونه تمايلي براي تركيب شدن ندارند 

  حرارت يكي از انرژيهاي موجود در طبيعت است كه ممكن است ازراههاي مختلف بدست آيد ، در  :حرارت 
  .اي جسم تدريجاً به حركت در آمده و سبب گرم شدن جسم مي شود حرارت مولكوله

  :حرارت به سه طريق به وجود مي آيد 
  عبور جريان از اتو و بخار برقي      الكتريكي )1
  فشار و اصطكاك و جذب نور       مكانيكي )2
  ) گاز استيلن مي نمايد مثل رسيدن آب  به كار بيت كه ايجاد ( تجزيه و يا تركيب شيميايي      شيميايي )3

  :حرارت به سه طريق انتقال پيدا مي كند 
  Conduction)                 رسانائي ( هدايت   -1
 Convection    جابجايي                               -2

                             Radiation         تابشي                              -3

  :براي اطفاء حريق وجود دارد سه روش 
  .يعني گرفتن حرارت حريق به وسيله آب  كه در مثلث آتش به ضلع حرارت مربوط مي شود :  سرد كردن   - 1
يعني گرفتن اكسيژن حريق به وسيله پودر ،كف ، ماسه و يا پتو  كه در مثلث آتش به ضلع هوا يا  :خفه كردن  - 2

 .اكسيژن مربوط مي شود 

يعني جدا نمودن مواد سوختني از آتش مثل بستن شيرهاي گاز كه در مثلث آتش به ضلع مواد  :جداسازي - 3
  .سوختني مربوط مي شود 
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  :نقطه اشتعال 
و باعث شود كه جسم آنقدر گاز از خود متصاعد نمايد كه  )جامد ، مايع ، گاز ( كمترين درجه حرارتي كه به جسمي برسد 

                                ).آتش سوزي ادامه پيدا نكند ( . ن جرقه يا شعله آتش گرفته و خاموش شودبا هوا تركيب و به محض رسيد
  :نقطه احتراق يا آتش

خود متصاعد و باعث شود كه جسم آنقدر گاز از  )جامد ، مايع ، گاز ( كمترين درجه حرارتي كه به جسمي برسد 
  ).آتش سوزي ادامه پيدا كند ( نمايد كه با هوا تركيب و به محض رسيدن جرقه يا شعله آتش گرفته و خاموش نشود

  :نقطه خود بخود سوزي 
كمترين درجه حرارتي كه به جسمي برسد و باعث شود كه جسم آنقدر گرما از خود متصاعد نمايد كه بدون رسيدن 

  .عله ور شود جرقه يا شعله اي خودبخود ش
  :مواد سوختني به سه دسته تقسيم مي شوند 

  مانند چوب ، پارچه ، كاغذ و غيره          .بعضي از مواد سوختني جامد هستند - 1
  مانند نفت ، بنزين ، گازوئيل و غيره            .بعضي از مواد سوختني مايع هستند - 2

  )بنزين ( سريع االشتعال              )گازوئيل ( كند اشتعال           و خود بر دو نوع است                        
  )نفت ، بنزين (  و بعضي حل نمي شوند )الكل ، اتر ، آستون ( بعضي در آب حل مي شوند                          

  مانند اتان ، متان ، پروپان و غيره           .بعضي از مواد سوختني گاز هستند  - 3
  :دي آتشها گروه بن

 A     جامدات قابل اشتعال      : گروه اول 

 B     مايعات قابل اشتعال       : گروه دوم 

   C    گازهاي قابل اشتعال      : گروه سوم 
  D   فلزات قابل اشتعال      : گروه چهارم 
 E   آتش سوزيهاي برقي     : گروه پنجم 

  جامدات قابل اشتعال:  گروه اول
  A  ه بعد از سوختن از خود خاكستر به جا بگذارد آتشهاي گروه اول ناميده مي شود با عالمت اختصاريهر جسمي ك

  .مثل پنبه ، كاغذ ، چوب ، پارچه ، الستيك 
  :اطفاء حريق در گروه اول 

ه ساختمان در اين گروه اطفاء حريق اكثر اً به وسيله آب انجام مي گيرد ودر بعضي موارد بدليل اينكه خسارت كمتري ب
  .استفاده مي كنيم CO2يا جسم در حال سوختن وارد آيد از مواد خاموش كننده ديگر ي مثل خاموش كننده

  .در گروه اول از سه ضلع مثلث بايستي ضلع حرارت را از بين برد 
اند با استفاده چون جامدات قابل اشتعال مغزي سوز هستند مي بايستي از آب براي اطفاء حريق آنها استفاده نمود تا بتو

  .از خاصيت نفوذ پذيري خود به داخل مواد راه يافته و مغز آنهارا خنك نمايد 
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 Bبا عالمت اختصاري                                               مايعات قابل اشتعال:  گروه دوم 

. نك كنندگيشان مي باشد به مايعاتي گفته مي شود كه سطحي سوز هستند و علت سطحي سوز بودنشان ،قدرت خ
  . خطر حريق مايعات دقيقاً به وسعت حريق بستگي دارد كه هرچه سطح حريق وسيعتر باشد خطرش بيشتر است 

  :اطفاء حريق در گروه دوم 
براي اطفاء اين دسته از حريقها از روش خفه كردن يعني  گرفتن اكسيژن حريق به وسيله كف ، پودر ، ماسه ، و يا 

چون مايعات قابل اشتعال سطحي سوز هستند از پودر براي پوشانيدن سطح آنها .تفاده مي كنيم پتوي خيس اس
                                                                      .استفاده مي كنيم 

  C با عالمت اختصاري                                       گاز هاي قابل اشتعال: گروه سوم 
  .به آتشي كه بر اثر وجود گازهاي قابل اشتعال به وجود آيد آتش سوزي گروه سوم گفته مي شود 

  :اطفاء حريق در گروه سوم 
در اين گروه اطفاء حريق اكثراً به وسيله روش جداسازي انجام مي گيرد كه اينكار با بستن شيرهاي اصلي و فرعي انجام 

  .اقدام به اطفاء حريق مي نماييمCO2 شده ، سپس با خاموش كنندهاي پودري و
  Dبا عالمت اختصاري                                          فلزات قابل اشتعال: گروه چهارم

به طور كلي به موادي گفته مي شود كه رسيدن رطوبت به آنها باعث واكنش و حرارت گرديده و با نور بسيار خيره 
  باريم ، منيزيم  مثل سديم ،.  مي سوزند  كننده اي

  :اطفاء حريق در گروه چهارم 
براي مبارزه با اين دسته از حريقها از آب و يا هر گونه موادي كه آب در آن بكار رفته خودداري نموده و فقط از روش 

  .خفه كردن به وسيله پودر و يا ماسه صد در صد خشك استفاده مي كنيم 
  Eبا عالمت اختصاري                        هآتش سوزيهاي برقي يا الكتريسيت: گروه پنجم

   هر آتش كه از ادوات برقي ايجاد شود مانند مولدهاي برق ، كابلها ، دينامها ، ژنراتورها آتش سوزيهاي برقي ناميده 
  .مي شود 

  :م جاطفاء حريق در گروه پن
نموده و سپس با استفاده از خاموش  براي اطفائ حريق اين گروه از آتشها در صورت امكان اول جريان برق را قطع

چون آب هادي جريان برق است براي جلوگيري از اتصال ،گسترده شدن آتش .اطفاء حريق مي نمائيم CO2كنندهاي 
  .و برق گرفتگي از آن استفاده نمي كنيم 

  :تعريف خاموش كننده
خاموش .و ساخته شده است خاموش كننده به وسيله اي گفته مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي طراحي 

. كيلويي طراحي شده كه يك نفر براحتي مي تواند آنرا حمل و استفاده نمايد  12كيلويي الي  1كنندهاي دستي از 
انواع بزرگتر اين وسايل به صورت چرخدار نيز ساخته شده .اختراع گرديد  1816اولين خاموش كننده دستي در سال 

  .است 
  :تي كار برد خاموش كنندهاي دس

  از خاموش كنندهاي دستي با توجه به مواد اطفايي داخل آن مي توان در لحظات اوليه شروع آتش سوزي و همچنين
  .براي حريقهاي كوچك و موضعي استفاده كرد  
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    بالن داخل                                    : انواع خاموش كنندهاي دستي
  پودر گاز                                                                                

  بالن خارج           خاموش كنندهاي محتوي پودر                                  - 1 
  پودر هوا                                                             

  آب و گاز                                                            
  خاموش كنندهاي محتوي آب      - 2

  آب و هوا                                                          
  

                                                                            
  
  CO2خاموش كنندهاي محتوي گاز يا   - 3

  

  كف مكانيكي                                                                                    
.                         خاموش كنندهاي محتوي كف                                            در ماشينهاي آتش نشاني كاربرد دارد     -4

  كف شيميايي                                                                     
  خاموش كننده هالوژنه يا بولينگي - 5
  )از رده خارج (خاموش كننده هاي سودا اسيد  -6

  :انواع پودر ها
دن پودري كه جهت اطفاء آتش سوزيها به كار برده مي شود مخلوطي از مواد شيميايي است كه جهت خاموش كر

  .حريقها به كار مي رود و آنها را مي توان به چند گروه تقسيم كرد 
  ....پودرشيميايي براي اطفاء حريق غير فلزات از جمله كربنات سديم ، كربنات پتاسيم و  )الف 
  ....كلرور سديم ، كلرور پتاسيم و  ...)مثل بدنه هواپيما و ( پودر خشك جهت اطفاء اتش سوزي فلزات سبك  )ب

  :ص پودرها خوا
پودر هر چقدر ريزتر باشد در اطفاء . خاصيت چسبندگي ندارند . پودر ها معموال غير سمي ، فاسد نشدني هستند 

بنابراين هر چه پودر كمتر رطوبت را به . حريق كاربرد بيشتري دارد ، در اثر رسيدن رطوبت زياد كلوخه مي شوند 
  .خودش بگيرد بهتر است 
  : ريج فشنگ ، بالون يا كارت

محفظه كوچكي است از جنس فوالد كم كربن كه ظرفيت اسمي آنها بيشتر از يك ليتر آب نمي باشد ، در داخل 
  .خاموش كننده هايي كه عامل فشار آنها گاز بوده قرار گرفته و باعث پرتاب پودر و يا آب به بيرون مي شود 

  : سوپاپ ايمني 
راري از انفجار بدنه خاموش كننده بدليل انبساط حجمي عامل ايجاد كار سوپاپ ايمني اين است كه در مواقع اضط

      جلوگيري كرده و هوا يا گاز فشرده را از سوراخهاي ريزي كه دارد به بيرون از محفظه هدايت )هوا ، گاز ( فشار 
  .مي كند 

 

106 



                       

    
     

  :خاموش كنندهاي پودر و گاز 
حجمي گاز خالي مي باشد در اين نوع خاموش كننده  آن جهت انبساط 3/1آن پودر و  3/2خاموش كننده ايست كه 

حداقل پرتاب پودر داخل . مي باشد CO2عامل اطفاء حريق پودر و عامل ايجاد فشار يا همان پرتاب پودر به خارج گاز
براي اطفاء حريق تمامي گروههاي آتش قابل استفاده بوده ولي مخصوص اطفاء حريق .متر است  6متر و حداكثر  4آن 
اين خاموش كننده را قبل از استفاده مي بايستي يكي دوبار سر وته . مي باشد  )گروه دوم ( ات قابل اشتعال مايع

  . نموده و سپس استفاده نمود
  :طريقه شناسايي 

عالوه بر برچسب روي بدنه ، خاموش كنندهاي پودري را از دهانه خروجي شيلنگ خاموش كننـده نيـز شناسـايي مـي     
موش كننده داراي دهانه خروجي دايره شكل است و به اندازه اي ساخته شـده كـه انگشـت كوچـك     اين نوع خا. كنند 

  به خاموش كننده پودري كه كارتريج  يا بالن آن بيرون نصب باشد  )Cm1قطر تقريبي ( دست در آن جاي  مي گيرد 
   باشـد پـودر گـاز بـالن داخـل  گفتـه        پودر و گاز بالن خارج وخاموش كننده پودري كه فاقد مانو متر و يا بالن در خارج

  .مي شود 
  : خاموش كننده پودر وهوا 

 10و فشار داخل بدنه آن حـدود  . ديگر با هواي خشك يا ازت پر مي شود  3/1آن پودر   3/2خاموش كننده ايست كه 
پودر و عامـل ايجـاد    در اين نوع خاموش كننده عامل اطفاء حريق ) psi150حدوداً  ( . اتمسفردر زمان شارژ مي باشد 

. متر است  6متر و حداكثر  4حداقل پرتاب پودر داخل آن . فشار يا پرتاب پودر به خارج هواي خشك فشرده مي باشد 
گروه (  براي اطفاء حريق تمامي گروههاي آتش قابل استفاده مي باشد ولي مخصوص اطفاء حريق مايعات قابل اشـتعال 

  .را نيز قبل از استفاده مي بايستي يكي دوبارسر وته نمود  اين خاموش كننده. مي باشد ) دوم 
  :  طريقه شناسايي 

عالوه بر برچسب بدنه با توجه به نازل خاموش كننده و بعد از تشخيص پودري بودن آن اگر در قسمت بـاالي خـاموش   
ي كـه عقربـه مـانومتر در    توجه شـود مـوقع  . كننده مانومتر وجود داشت اين خاموش كننده از نوع پودر و هوا مي باشد 

  . قسمت مدرج شده روي قسمت سبز باشد قابل استفاده و در غير اين صورت فاقد فشار الزم براي پرتاب پودر مي باشد 
   .خاموش كننده هاي پودر ي حتي اگر به مدت چند ثانيه هم مورد استفاده قرار بگيرند مي بايستي مجدداً شارژ شوند :نكته 

  :گاز خاموش كننده آب و 
در اين نوع خـاموش كننـده   . آن جهت انبساط حجمي گاز خالي مي باشد 3/1آن آب و  3/2خاموش كننده ايست كه  

مي باشد  حداقل پرتاب آب داخـل آن   CO2عامل اطفاء حريق آب و عامل ايجاد فشار يا همان پرتاب آب به خارج گاز 
ثانيـه مـي    60زمان تخليه حـدوداً  ( متري مي باشد  7مترو حداكثر به صورت جت  4به صورت اسپري يا مه پاش 

اين نوع خاموش كننده براي اطفاء حريق گروه اول آتشها قابل استفاده بوده و دقت شود به خصوص براي آتش  ).باشد 
  . سوزيهاي برقي و فلزات قابل اشتعال مورد استفاده قرار نگيرد 

  : طريقه شناسايي 
بر برچسب از دهانه خروجي شيلنگ يا همان نازل خاموش كننـده نيـز شناسـايي مـي     اين نوع خاموش كننده را عالوه 

خـاموش كننـده    3/1كنند اين نوع خاموش كننده نازل خروجي سوزني شكل و بسيار كوچكي دارد عالوه بر آن چـون  
  . خالي است تالطم آب داخل خاموش كننده نيز به سادگي تشخيص آنرا ممكن مي كند 
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  :و هوا خاموش كننده آب 
ديگر آن با هواي خشك يا ازت پر مي شـود در ايـن نـوع خـاموش كننـده       3/1آن آب و  3/2خاموش كننده ايست كه 

حداقل پرتاب آب داخل . عامل اطفاء حريق آب و عامل ايجاد فشار يا پرتاب آب به خارج هواي خشك فشرده مي باشد 
قد سوپاپ ايمني بوده در صورتيكه فشار دستگاه به هر علتـي  اين خاموش كننده فا. متر مي باشد  12و حداكثر  10آن 

  .افزايش يابد و از حد معمولي باالتر رود فشار سنج از هم پاشيده و فشار آنرا خالي  مي نمايد 
بـراي آتـش سـوزيهاي برقـي و     . قابل استفاده مي باشـد   )جامدات قابل اشتعال ( براي اطفاء حريق گروه اول آتشها 

  . شتعال مورد استفاده قرار نمي گيرد فلزات قابل ا
  :طريقه شناسايي 

اين نوع خاموش كننده را نيز از برچسب منصوبه بر روي بدنه و يا از دهانه خروجي شـيلنگ يـا نـازل خـاموش كننـده      
در صورت تكان دادن تالطـم آب در داخـل   . اين نوع خاموش كننده نازل ريز و سوزني شكل دارد . شناسايي  مي كنند

                                             . كامالً مشهود ميباشد و در قسمت باالي خاموش كننده مانومتر يا هوا سنج نصب شده است  آن
  :فرق بين خاموش كننده پودر و گاز با پودرو هوا 

  ر و هوا چيست ؟فرق بين خاموش كننده پودر و گاز با پود
  .خاموش كننده پودر و هوا مانومتر دارد ولي خاموش كننده پودر و گاز فاقد مانومتر است   -1
عامل فشار خاموش كننده پودر و هوا ، هواي فشرده يا ازت است ولي عامل فشار خاموش كننده پـودر و گـاز ، گـاز     -2

  .است  CO2كربنيك يا همان 
   .ي حتي اگر به مدت چند ثانيه هم مورد استفاده قرار بگيرند مي بايستي مجدداً شارژ شوند خاموش كننده هاي پودر :نكته 

  ):گاز كربنيك يا دي اكسيد كربن ( CO2خاموش كننده هاي 
در اين نوع خاموش كننده هـم  .آن جهت انبساط گاز خالي مي باشد  3/1و  CO2آن گاز  3/2خاموش كننده ايست كه 
 3/2است يعني گاز به صورت تحت فشاربه شـكل مـايع حـدوداً     CO2عامل فشار يا پرتاب گاز  عامل اطفاء حريق و هم

مايع وقتي به صورت بخار در آيد نيم متر مكعب فضا را اشـغال   CO2يك كيلو  . حجمي داخل كپسول را فرا مي گيرد 
ين توسعه زياد و سريع ا )فوت مكعب گاز توليد مي كند  8مايع در صورت آزاد شدن  CO2يك پوند ( مي كند 

حجمي اثر شديد خنك كنندگي داشته به صورتي كه معموالً به صورت برف از سر لوله خروجي خـارج و سـپس بـدون    
و  2حـداقل پرتـاب آن    )به همين علت به آن يخ خشك نيز مي گوينـد (  اينكه به مايع تبديل شود بخار مي گردد

 )ثانيـه اسـت    160الـي   60ا توجه به ظرفيت خاموش كننـده  حداكثر زمان تخليه ب( متر مي باشد  4حداكثر 
بوده و براي آتش سوزي مايعات با حجـم   )گازها و آتش سوزيهاي برقي ( مخصوص اطفاء حريق گروه سوم و چهارم 

  .كم نيز كاربرد دارد  
  .د در اين نوع خاموش كننده با صداي شديدي صورت مي گير )نازل ( خروج گاز از سر لوله   :نكته 

  :طريقه شناسايي
اين نوع خاموش كننده را عالوه بر برچسب روي بدنه ،از دهانه خروجي شيلنگ يا نازل خروجـي شناسـايي مـي كننـد     

  .نازل اين خاموش كننده به صورت استوانه اي و يا قيفي شكل بزرگ مي باشد 
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  :نكات مهم 
ريق نزديك شويد زيرا قدرت پرتاب مواد آنها بـه اسـتثناي   هنگام استفاده از خاموش كننده ها احتياج نيست كامالً به ح

  براي اطفائ حريق مايعات . متر است كه از اين فاصله مي توانيد شروع و پيشروي نمائيد  4-12انواع گاز كربنيك بين 
  شيدن مايع ودر ظروف اگر از پودر استفاده مي كنيد نبايد پودر را به داخل مايع كوبيد زيرا فشار آن باعث به خارج پا

در . گسترش حريق مي شود بلكه پودر را طوري به سطح مايع بپاشيد كه حالـت خفگـي و قطـع شـعله را انجـام دهـد       
در صـورت  ( حريقهاي روي سطح زمين ، خاموش كردن را از جلو شروع كرده و با به عقب راندن آتش پيشروي كنيـد 

وي ديوار يا مكانهاي همانند آن آتش را از پـايين بـه بـاال    و در آتش سوزيهاي ر )امكان كانون آتش را خاموش كنيد 
آتشها ي گسترده را نبايد از كانون خاموش كرد بلكه بايستي از اطراف شروع كـرده و آتـش را در آخـر در    . اطفاء كنيد 

سـيار  چون اگر از كانون شروع كنيم آتش به مكانهاي ديگر سرايت كرده و خاموش كردنش ب. خود كانون خاموش كنيم 
  .مشكل خواهدشد 

  با ديدن آتش سوزي چه كارهايي را بايد انجام داد ؟

  اولين نفري كه آتش سوزي را ديد بايستي به)1
 .آتش نشاني اطالع دهد  

  نجات انسان مهمترين كار بعدي است بنابراين )2
 . افراد كهنسال و اطفال را از محل دور نمائيم 

  وسپس پس از شناسايي محل آتش سوزي )3
  نوع آن ضمن حفظ خونسردي مراحل زير را 
  :به ترتيب انجام  مي دهيم  

  بعد از انتخاب خاموش كننده مناسب با حفظ) الف
  .فاصله الزم ، پشت به بادورو به آتش مي ايستيم 

در خاموش كننده پودري ابتدا خاموش كننده را يك دو بار سرو ته مي ( ضامن خاموش كننده را مي كشيم ) ب
  ).منمائي
يا اهرم را فشـار  ( بعد از گرفتن شيلنگ خروجي خاموش كننده با يكدست ، با دست ديگر به كفه ضربه مي زنيم  )ج

   ).مي دهيم
  .سپس نازل را به صورت جارويي و به چپ و راست حركت مي دهيم ) د

تا در صورت عـدم  در فضاهاي بسته هيچ گاه اجازه ندهيد آتش بين شما و راه خروج قرار گيرد : نكته مهم 
  .موفقيت دركنترل واطفاء حريق بتوانيد سريعاً از محل خارج شويد 
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  در صورت نشت گاز و استشمام بوي آن چه كارهايي بايد انجام داد ؟
  :  در چنين مواردي ضمن حفظ خونسردي 

  فوراً شير اصلي گاز را مي بنديم     -1
 .م در و پنچره ها را به آرامي باز مي كني -2

 .فراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج مي كنيم  ا-3

 .در صورتي كه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فيوز اصلي قطع مي كنيم  -4

توجه داشته باشـيم كـه بـراي    ( با تكان دادن حوله مرطوب به جريان خروج هوا آلوده به گاز تسريع مي نمـائيم -5
  .)استفاده نكنيم ... روج هواي آلوده هرگز از پنكه ، هواكش ، خ
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 كمكهاي اوليه

  
  كاربرد ماهرانه اصول پذيرفته شده كمك هاي اوليه عبارت است از

  از ناگهاني با استفادهوقوع يك  سانحه يا بد حال شدن به هنگام درماني  
  كمك هاي اوليه. در دسترس وجود دارد  امكانات و وسايلي كه در آن زمان 
  در حقيقت روش هاي درماني تاييد شده اي هستند كه در مورد شخص  

  .اجرا ميشود ) اگر الزم باشد ( مصدوم تا رسيدن پزشك يا انتقال به بيمارستان
و از بروز  دهد جان افراد را نجات مي مسئوليتي است همگاني كه نه تنها  داشتن معلومات در باره كمكهاي اوليه

و جراحات جلوگيري ميكند ، بلكه موجب ميشود تا روشي منظم در مقابله با فوريت ها بر  صدماتناشي از  عوارض
  .اساس اولويت هاي  آنها انتخاب شود تا حد اكثر خدمات ممكن ، براي حد اكثر افراد امكان پذير گردد 

  تعاريف
  .رخرگها ، سياهرگ ها و مويرگ ها مي باشداين دستگاه شامل قلب ، س :دستگاه گردش خون 

. و داراي چـهار حفره است  . قلب يك عضو ماهيچه اي بوده كه خون را به همه قسمت هاي بـدن پمپاژ مي كند 
  . قلـب هـرفـرد به اندازه مشت بسته دست اوست 

  . برند سرخرگ ها داراي خون روشن بوده و خون را از قلب به تمامي اعضاي بدن مي  :سرخرگ 
  . سياهرگ ها داراي خون تيره بوده و خون را از تمامي اعضاي بدن به قلب باز مي گردانند :سياهرگ 

قلب با هـر انقـباض وانبساط خـود ضربه اي را بـه ديواره جلوئي قفسه سـينه وارد مـي كند كه با  :ضربان قلب 
ا لـمس و آنـها را بر شمرد كـه با ضـربان قـلب قرار دادن كـف دسـت بر روي اين ناحيه مي توان اين ضربات ر

  .ضربه در دقيقه مـي باشد  80الي  60ضربان قلب در افـراد بزرگ  بين . مساوي خـواهد بـود 
. مي باشد) بازدم( و خارج كردن آن از ششها )دم (تنفس عبارت است ازوارد كردن هوا به داخل ششها  :تنفس 

  .م تشكيل شده است پس تنفس از دو مرحله دم و بازد
             درجه سانتيگراد تنظيم 5/37-8/36درجه حرارت بـدن همواره در حد معيني بين :درجه حرارت بدن 

درجريان بعضي بيماري ها اين تنظيم .مي شودحفـظ درجـه حرارت براي انجام اعمال طبيعي بدن الزامـي اسـت
  . ا پايين تـرمي رود و ي) تب ( بـهـم خـورده و حـرارت بدن بـاالتر 

  :راهنماييهاي عمومي براي انجام كمك هاي اوليه 
، تصميمات و شويددهيد ، ممكن است با موقعيتهاي دشوار روبرو به عنوان فردي كه كمك هاي اوليه انجام مي*

 يا است بر حسب شرايطي كه موجب بروز حوادث ناگهاني شده اند ، بر حسب عده افراد مبتال اقدامات شما ممكن
ودن يا نبودن تجهيزات و نيز وسايل زخم بندي فوري و امكان ياري ـب فراهمدر حادثه ، محيط حادثه ،  درگير

بايد آنچه را كه درباره كمك هاي اوليه آموخته ايد ، با شرايط موجود سازش دهيد . گرفتن از ديگران ، تغيير كند 
  . نيد و يا بر حسب موقعيت ، از يك روش ابتكاري استفاده ك

يشتر ، ـات بـدر جهت جلوگيري از صدممي بايدبراي نجات افراد ، بايد اقدامات فوري به عمل آيد كوششها گاهي *
  . و قوت قلب دادن به حادثه ديده انجام گيرد  كمك گرفتن از ديگران
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   :خالصه نمود  هم نكاتي را كه به هنگام كمك هاي اوليه بايستي مد نظر قرار داد به شرح زير مي توانا   
                                                                           

  .كند را تهديد نمي خود فرد قبل از همه مطمئن شود كه اگر براي نجات مصدوم وارد عمل ميشود، خطري   . 1
  . رد اورژانس دهد به سرعت ، بدون دستپاچگي ، منظم و هدفدار عمل كند و اولويت را به موا. 2
  . موقعيت و شرايط خطرناك بعمل آوريداز سريع ترين اقدام را جهت نجات حادثه ديده  .3

مثال وي را از آب خارج كند ، از ميان شعله هاي آتش در آورد و بطور كلي از وضعيتهاي دشواري كه در آن  براي
 .گرفتار شده است ، دور نمايد

  . احت قرار دهد اما مطلقا بيش از آنچه كه الزم است او را حركت ندهد مصدوم را در وضعيت درست و ر .4
ونياز هايي كه موقعيت بيمار آنها را  ناگهاني اقدامات خود را بر حسب نوع جراحات وضايعات و يا ناخوشي. 5

اره كمك ـباقدامات در ديگردسترس بودن يا نبودن افراد يا لوازم طرح ريزي كند به بيان رايجاب ميكند و نيز د
  . هاي اوليه بايد با تكنيك صحيح و اختصاصي كه در آن شرايط منطقا براي بيمار ضروري است انجام شود 

در  مي پذيرندكه فوريتهاي پزشكي و امدادي را شماره محل هايي  بايد را انجام ميدهد كسي كه كمكهاي اوليه. 6
رح دهد و اقداماتي را كه انجام داده است بازگو كند و از اختيار داشته باشد و بوسيله تلفن مشكل را براي آنها ش

در موقع گزارش بايد نام خود ، محل حادثه . يا واحد آتش نشاني بخواهد  نظير آمبوالنسو كمكهايي  راهنماييآنها 
ري قطع ، عده افراد حادثه ديده و شماره تلفني را كه آنها بتوانندباوي تماس بگيرند ذكركند و رابطه تلفني را فو

.                                                                       نكند ، زيرا ممكن است آنها بخواهند اطالعات ديگري از او بدست آورند
  )مثل باز كردن دكمه يقه ( ت هايي از لباس حادثه ديده را كه به نقاط مختلف  بدن او فشار مي آورد ، شل كند قسم. 7
  .  اگر تنفس قطع يا ضعيف شده باشد ، راه تنفس را باز كرده و در صورت لزوم ، تنفس مصنوعي را شروع نمايد .8
  .جلوي خونريزي را بگيرد .  9
  . سطح هوشياري را بسنجد. 10
  . از مصدوم در برابر شوك مراقبت كند  .11
است ،  شدهمسموم  بيمارحدس ميزنيد  اگر. را از نظر دور نداريد  مسموميتاحتمال وجود خونريزي داخلي يا .12

پيدا كردن آثار باقيمانده از ماده مسموم كننده وسوختگي هاي ناشي از سم به دقت معاينه كند  دهان وي را براي
ر را براي پيدا كردن منبع مسموم كننده مثل قرص ، شيشه دارو ، مواد شيميايي خانگي يا دارو هاي واطراف بيما

                                                . حشره كش جستجو كند 

  .قبل از حركت دادن مصدوم ، جراحتها و شكستگي هاي مهم را در مان كند  .13
  . اشيد و آنرا يادداشت كند مراقب تغيير حالت مصدوم ب .14
يا بايد بالفاصله در بيمارستان تحت عمل  مظنون به جراحت داخلي استكه  مصدوم بيهوش يا مصدوميبه  .15

  قرار گيرد ، از راه دهان چيزي نخوراند  جراحي
  . ود اينكار باعث اختالل در درمان و مضطرب شدن مصدوم ميش ،جمع شوند  مجروحاجازه ندهد مردم دور  .16
  . در صورت لزوم ،بدون معطلي ترتيب انتقال مصدوم را به بيمارستان يا نزد پزشك بدهد  .17
  . به مصدوم و اطرافيان اطمينان خاطر بدهد و اضطراب را از آنان دور سازد  .18
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يان صحبت و با اطراف وي  و در مورد وضعيتكرداز هر گونه اظهار نظر و تشخيص درباره آسيب ديده پرهيز بايد .19
  .نشودبحث 

پليس قرار  افسرتا زمانيكه حادثه ديده تحت نظر افراد با صالحيت مانند طبيب ، گروه آمبوالنس ، گروه نجات يا  .20
مراقبت بستگانش در نيامده است ، نيز تا وقتي تحت نگرفته و يا تا هنگامي كه خود وي نتواند از خود مراقبت كند و 

  و از وي مراقبت به عمل آورد  كردحساس مسئوليت بايد نسبت به اودرخود ا
 ضمنتوانايي هاي خود آگاه باشدو حدودبه  بايدبه عنوان فردي كه كمك هاي اوليه را انجام ميدهد  باالتر از همه .21

  .  و مراقبتهاي فوري ، هرگز اقدامي نكند كه سبب تشديد صدمات و جراحات حادثه ديده شود كمك هاي اوليه
  مـك هاي اولـيـه در كـار اصـول كـ

رد ـارزيابي كلي از وضع سالمت فابتدا الزم است مصدومينبه تفصيل شرح داده شد هنگام برخورد با باالكه در  همانطور
كه ممكن  ازانواع آسيب هايي درزيربا برخي.ادآنگاه بايد بتوان حداقل كمك رساني را به فردمصدوم انجام دگيردانجام 

                                                                  :ود آيد وكمك هاي اوليه مربوط به آنها آشنا مي شويم است درمحيط كاربوج
  :كمك هاي اوليه درزخم ها و خونريزيها . 1

اس بدن بوجود مي آيند كه حسنقاط اين زخم ها گاهي در. ميگردندشدن زخم در بدن  پيداحوادث اغلب منجر به 
به ولي در هر دو حال زخمها،ايجاد ميشوند بدن اهميت  كمكمهمي ميشوندوگاه در نقاط  عوارض خود سبب ايجاد

             .خاصي نياز دارند مراقبتهاي
زخم دو دسته  كه به زخم مي گوينددروني و يا بيروني را  بافت از اعمبافتها در بدن ،  تداوم، از بين رفتن علمياز نظر

مخاط و زخم هاي  از بين رفتن تداوم پوست يا و پارگي:هاي بازعبارتند از زخم. تقسيم بندي ميگردند و بسته هاي باز
خراشها، بريدگيها،دريدگيها .ها قرارگرفته اند ومخاط درزير پوست ست كها بافتهايي وجراحاتت بسته شامل ضايعا

شايعترين حوادثي كه سبب ايجاد زخمهاي باز .  ميروندمهاي باز به شمار انواع زخ از  شدنها ،سوراخ شدنهاوكنده
 ...حوادث اتومبيل ، سقوط از بلندي ،استفاده نادرست ازوسايل برنده ابزار كار ماشين و: عبارتند از  ميشوند

   :كمك هاي اوليه در زخم هاي باز شامل اقدامات زير مي باشد
  . فورا از خونريزي جلوگيري كنيد  -
  .زخم را از آلودگي و عفونت محافظت كنيد  -
  . مراقبت هاي الزم را براي رهايي بيمار از حالت شوك اعمال كنيد  -

بهترين روش بند آوردن خونريزي شديد اين است كه ابتدا پانسماني روي محل خونريزي بگذاريد و سپس با دست 
ه بدون دخالت در جريان خون طبيعي ،از خونريزي به روي آن فشار وارد كنيد زيرا در اين طريق بطور مستقيم

مال ، جوراب بلند و در ـشديد بوده و بند نيايد و احتمال مرگ بيمار باشد با يك دست خونريزياگر . جلوگيري ميشود 
 را به طرف قلب محكم بسته و بيمار را فورا به بيمارستان منتقل صورت موجود بودن با نوار شريان بند باالي محل زخم

  . كنيدضمنا از روش فشار دادن نقاط خاص نيز ميتوانيد استفاده . كنيد 
فشار آوريد و  )كه به آن خون ميرساند ( با استفاده از روش نقطه فشار ، بطور موقت روي سرخرگ اصلي عضو  

  شود با اين روش گردش خون عضو تقريبا متوقف مي ،را بين استخوان و بافتهاي نزديك آن محبوس كنيد سرخرگ
بازو ، و يا ساق پا دچارخونريزي شديد شده است ، بايد عضو مجروح  ه زخم باز دست ، گردن ،ـدر تمام مواردي ك 

در اين مورد ، . تا خونريزي زخم به حد اقل برسد  دهيدباالتراز سطح قلب شخص آسيب ديده قرار   سطحررا د
                   . لت به هيچ عنوان عضو شكسته را نبايد حركت داد استثنايي وجود دارد و آن هم شكستگي عضو است در اين حا

113 



                       

    
     

به جاي خروج خون از رگها به خارج از بدن ، خونريزي   بايد توجه داشت خونريزي ممكن است داخلي باشد يعني
. خطرناك تر از خونريزي خارجي است بدن به شكلي كه قابل ديدن نباشد صورت گيرد ، و  داخل حفرات   به

در شكم ، دل درد شديد  است ، كه درصورت عدم توجه باعث  در جمجمه استفراغ مكرر و داخلي عالمت خونريزي
اگر بيمار دچار تهوع و استفراغ هاي مكرر است او را به پهلو خوابانده و اگر خونريزي .مرگ مصدوم خواهد شد 

                  .است ، اندام را باال نگه داريد  )دست و پا (اندام ها  داخلي

 كمك هاي اوليه در شكستگيها و در رفتگيها .  2

در اثر ضربه ، سقوط از .گويند شكستگيلف پيش مي آيد را ـاز بين رفتن تداوم استخواني كه در اثر عوامل مخت
. ، ضربه و كوفتگي ايجاد شود  است انواع شكستگي ممكنارتفاع ، افتادن جسم سنگين بر روي استخوان ، 

         است سر استخوان شكسته داخل بافتها بماند ممكن.استخوان ممكن است در يك نقطه يا چند نقطه بشكند
در ) شكستگي باز( شودخارج و استخوان شكسته ، گوشت و پوست را پاره نموده سرو يا ) شكستگي بسته ( 

 . دارد  بيماست و بيمارازحركت دادن آن عضو  رمشكستگي متوهرحالت بيماردرد دارد ، محل 

   :مي توان به موارد زير اشاره كرد از عالئم شكستگي 
  درد شديد در محل شكستگي  *
  تورم همراه با كبودي در ناحيه شكستگي *
  اختالل عمل عضو آسيب ديده مثل عدم توانايي در حركت دادن آن  *
  تغيير شكل عضو آسيب ديده *

جلوگيري  و عضو شكسته و بستن آن با تخته يا آتل بطوريكه عضو شكسته حركت نكند نبيحركت نمود
  .ميباشدازخونريزي اگر وجود داشته باشد ، از جمله كمك هاي اوليه در مورد شكستگيها 

وتغييرمكان استخوان ها ازمحل طبيعي خود درمفصل استخوان را دررفتگي مي گويند كه بيشتر به  به خارج شدن
  .  مي باشدحركت ناگهاني  يا ضربه در حالت غير متناسب به مفصل دليل 

  :در مورد دررفتگي ها نيز كمكهاي اوليه شامل اقدامات زير است 
 . اندام در رفته را در راحت ترين حالت از نظر كمك گيرنده قرار دهيد *

 . ركت بماند تا بي ح ببنديد جاي در رفتگي را با يك دستمال يا حوله يا نوار شكسته بند*

 و اعصاب ممكن است آسيب ببينند  نبايد كوشش كنيد كه در رفتگي را جا بياندازيد و دستكاري نماييد زيرا رگها*

 . اگر حالت شوك ظاهر شد به در مان آن بپردازيد *

  .مصدوم را به بيمارستان برسانيد *
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   كمك هاي اوليه در سوختگي ها. 3
راديو اكتيو در بافت ها ي مختلف ايجاد مي شود را  موادو جريان برق ، ت ،مواد شيمياييرحرارـكه دراث ضايعاتي

  . نامند  سوختگي مي
 3درجه (نوع خطرناك به تمام بدن به سه  سوختگي سطحو نسبت به  ، محل آن وسعتسوختگي ها بر اساس عمق ،

  . تقسيم مي گردند )  1درجه ( و جزئي )  2درجه ( ، متوسط  )
  كلي در معالجه سوختگي ها ، با توجه به نوع سوختگي  ميتوان اقدامات زير را انجام داد  بطور

 :سوختگي با آتش 

  . لباس هاي مستعد آتش سوزي را در آوريد و از دويدن شخص در حال سوختگي جلوگيري كنيد  * 
  . رد دراز كنيد بيمار را روي سطحي از بدن كه سوختگي وجود ندارد يا كمترين سطح سوختگي را دا*
 .وسائل آلوده كننده را از بدن مصدوم جدا كنيد *

 . لباس هاي چسبيده به محل زخم را هرگز جدا نكنيد *

    . محل سوختگي را شستشو دهيد  تميزو  خنكتوسط آب *
 . محل زخم را با گاز استريل پانسمان كنيد *

وخامت  در صورت.ليوان مايعات به مصدوم بنوشانيد1/ 2ازه  نوشيدن است و زمان كافي داريد به اند اگر بيمار قادر به*
  . سوختگي مصدوم را به اولين مركز درماني منتقل كنيد 

وق ـقير را هرگز بر نداريد،سپس اقدامات اوليه ذكرشده ف.درسوختگي با قير بالفاصله منطقه را با آب سرد خنك كنيد *
  .را بعمل آوريد 

    :سوختگي با مواد شيميايي 

 در مواجهه با . از جدي ترين نوع سوختگي ها بوده كه در سطح كم وعمق زياد تري بدن را دچار سوختگي مي نمايد  
  :حادثه اقدامات زير الزم االجرا مي باشد  اين نوع

را وسعت ووخامت سوختگي  و عمق و حياتي را كنترل را با آب شستشودهيدعالئم را درآورده ومحل آلوده لباسهاي*
  .  كنيد بررسي

اقدامات دقيقه و پس از  30تا   20با آب فراوان حداقل به مدت  موضعگي عبارت از شستشوي ـدرمان اين نوع سوخت*
سپس مصدوم را در صورت امكان به اولين مركز درماني منتقل . سوختگي با حرارت بعمل آيد  همانندبايد  درماني
 . كنيد 

درموقع شستشو   بهترين كار شستشو با آب فراوان است دقت كنيد تا درصورت آلوده شدن چشم با مواد شيميايي*
 آب مصرف شده 

درصورت وجود جسم خارجي درچشم با نوك دستمال .از جانب بيروني چشم خارج شود تا چشم مقابل راآلوده نكند 
  .  قل كنيدخارج كنيد بعد از شستشو چشم را با گاز استريل پانسمان و مصدوم را منت تميز آنرا به آرامي

 :سوختگي با برق 

اقدامات امدادي در اين نوع سوختگي . اين نوع سوختگي داراي عمق زيادي است و به بافتهاي داخل بدن صدمه ميزند 
  :است  زيرد شامل موار

 عمقو  كنترلرا  حياتييك وسيله عايق ، مصدوم را از برق جدا كنيد ، عالئم  نماييد و توسطكنتور برق را قطع  *
  . سوختگي را بررسي كنيد  وخامت و وسعت ،
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مصدوم  وآوريد را بعمل  حرارتسوختگي با  شبيهامدادي   كرده و اقدامات پانسمانمحل ورود و خروج برق را  *
   .وقت به اولين مركز در ماني منتقل كنيد  اسرعرا در 

 :سوختگي ناشي از اشعه 

      اشعه راديواكتيو   - 2      اشعه خورشيد   - 1 :توسط دو نوع اشعه سوختگي ايجاد مي گردد    
و در صورت  مصدومو ثانيا رفع آلودگي  تشعشعاتدر مورد اشعه راديو اكتيو ابتدا محافظت خود امدادگرازخطر    

كمك هاي اوليه سوختگي با حرارت مد نظر قرار گيرد و مرحله آخر انتقال مصدوم به مركز در ماني  ان ارائهـامك
  .  دانجام پذير

  :با توجه به مطالب گفته شده در مواردي كه با سوختگي مواجه هستيم نكات زير را حتما در خاطر داشته باشيم 
  . بيمار را روي سطحي از بدن كه سوختگي ندارد مي خوابانيم *
زخم  محلنيد ولي به كاگر لباس به محل زخم چسبيده است لباسهاي اطراف زخم را بريده و از بدن خارج *
 .نزنيد ستد

 . هرگز براي سرد كردن محل از يخ استفاده نكنيد *

 . در مورد سوختگيهاي وخيم كمك هاي اوليه را سريعا انجام و مصدوم را در اسرع وقت به مركز در ماني انتقال دهيد *

 . به آب مصرفي جهت افزايش سرماي آن نمك اضافه نكنيد *

  )بخصوص در سوختگي ها بوسيله برق ( نترل نماييد نارسائي  تنفسي و شوك احتمالي را سريعا ك*

 )بدليل جلوگيري از عفونت  ( . از تركاندن آبسه هاي ايجاد شده در سوختگي خود داري كنيد  *

گي خود داري كرده ـسوخت زروي زخم حاصل ا وسايرمواد سنتي بر ماستخمير دندان ،  از ماليدن روغن ، كره ،*
 . كرده ، باعث عفونت ناحيه مي شود   را طوالني تر درمانزيرا 

  . را از بدن بيمار دور مي كنيم ... ) لباس هاي خاك آلود و ( وسايل آلوده كننده  *
  كمك هاي اوليه در گرمازدگي  – 4
براي اينكه حرارت بدن هميشه در حد تقريبا ثابتي . حرارت بدن توسط سوخت و ساز مواد غذايي ايجاد مي شود  

دماي بدن تقريبا هميشه . اضافي را به طرق مختلفي از جمله تنفس و تعريق دفع مي كند  حرارت  نبد  قرار گيرد
حرارت در مغز بوسيله روش هاي فوق مانع از باال يا پايين رفتن  درجه سانتيگراد بوده و مركز تنظيم  2/37روي 

  . شديد حرارت بدن مي شود 
ن بوسيله افزايش ميزان تعريق و تنفس و همچنين فرستادن خون بيشتر هر گاه فردي در برابر گرما قرار گيرد ، بد 

 گرمازدگي عبارتست از نوعي واكنش بدن نسبت به گرما با ازدياد.بدن مي كند در خنك كردن  سعيبه پوست 
گرمازدگي يك فوريت است كه . تعريق مشخص مي شود   مكانسيمواختالل   بدنحرارت  درجهوق العاده ـف

  .ه مخاطره مي اندازد و بايد به سرعت براي رفع آن اقدام گردد زندگي را ب
  :اقدامات زير گامهاي اساسي در درمان اين نوع بيماران مي باشد  

  . مصدوم را به يك محيط خنك برده و لباسهاي او را از تنش خارج سازيد *
 . هايش را به بالش تكيه دهيد  اگر مصدوم بهوش است او را در وضعيت نيمه خوابيده قرار داده ، سر و شانه*

او را در معرض مستقيم جريان هوا . به دور مصدوم يك مالفه خيس بپيچيد و با پاشيدن آب آن را خيس نگه داريد *
  .مثال به وسيله باد زدن يا روشن كردن كولر يا پنكه ، سعي نماييد تا دماي بدن به حد متعارف برسد  .قرار دهيد 

 . مي باشد كمك هاي اوليه الزم را آغاز و هر چه زودتر وي را به مراكز درماني برسانيد اگر بيمار بيهوش *
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 كمك هاي اوليه در سرمازدگي   –5

وكاهش ميزان خوني كه به  وقتي فرد در برابر سرما قرارميگيرد بدن وي با كاهش تعداد تنفس و ميزان تعريق 
. بدن مقابله كرده و حرارت را در بدن ذخيره كند  مي كند با از دست رفتن حرارتسعي پوست مي فرستد 

   :آسيبهاي حاصل از سرما دو نوعند 
بسيار سرد  آب پاي كسي درسرما زدگي موضعي كه در آن قسمتي از بدن در برابر سرما قرار مي گيرد مثال  - 1
  . و رودفر
تادن روي برفها ، راه رفتن طوالني سرما زدگي عمومي كه در آن تمام بدن  در معرض سرما قرار ميگيرد مثل اف - 2

    ...زير بارش برف و 
بي حالي بدن در مجموع بصورت لرز ، احساس كرختي ، سرگيجه و  عموميعالئم سر مـازدگي  :  عالئم سرما زدگي 

زدن مي آهسته ، اختالل ديد و در موارد شديد تر بصورت بيهوشي و يخ و  نبض با كاهش هشياري ، تنفس  همراه
  .باشد 

  :      اگر سرمازدگي خفيف بوده و چندان بارز نباشد الزم است اقدامات زير انجام شود
  . لباسهاي مرطوب مصدوم را در آورده  و او را خشك كرده و سپس در پتوي خشك بپيچيد *
 :در اين جا به دو نكته اساسي دقت كنيد . مصدوم را به هر روش ممكن گرم كنيد *

  .وي را گرم كرده و از گرم نمودن سريع او بپرهيزيد  سعي كنيد بتدريج )الف 
  مصدوم صرف كنيد ) سينه و شكم ( بيشترين سعي خود را در جهت گرم كردن تنه  )ب
  .مصدوم را وادار به استراحت كرده و مانع حركت او شويد *
 . اگر مصدوم دچار شوك شده شوك وي را در مان كنيد *

 .نكردن مصدوم به وي مايعات گرم مانند چاي بنوشانيد در صورت هشيار بودن و استفراغ *

 .مصدوم را با مراقبت كامل به مركز درماني مجهز منتقل سازيد *

در موارد سرمازدگي شديد بدن كه بسيار خطرناك بوده و هر لحظه امكان مرگ مصدوم وجود دارد ،اقدامات زير را بعمل 
  :آوريد 

كه حركات خشن نيز مي تواند باعث مرگ  باشيدتوجه داشته .زمين برداريد مصدوم را با احتياط وماليمت از روي*
  .سپس او را به محل مناسبي منتقل سازيد  ،مصدوم شود يـآن
مواظب مجاري تنفسي .قرارگيرد بدنشمصدوم را درسطح شيبداري قراردهيد بطوريكه سرش پائينتراز پاها و *

 .  م باشيدمصدو

 . مصدوم را در پتو بپيچيد *

 . برسانيد ) حتي المقدور گرم ( اكسيژن  ، به مصدوم*

   .مصدوم را هر چه سريعتر به مركز درماني مجهز منتقل سازيد *
  كمك هاي اوليه در برق گرفتگي

كه در  دانستسوختگيها  نوعبايد از خطرناك ترين  سوختگيهاساير  برخالفبوسيله جريان برق را  سوختگي
براي جريان برق است و  خوبيبدن انسان به داليل مختلفي هادي بسيار   .ي شود بسياري از موارد باعث مرگ م

  . عبور آن از بدن انسان ، باعث صدمات فراواني مي گردد  صورتدر 
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توان انجام داد  حادثه كار زيادي نمي محلكه براثرجريان برق اتفاق افتاده است در سوختگي هايي كلي برايربه طو
          :مراكز درماني  انتقال يابد ليكن قبل از انتقال بهتر است به نكات زير توجه داشته باشيد به و بايد بيمارسريعا

 با گذاشتن يك تخته و كفش الستيكي. قبل از هر چيز جريان برق را قطع و مصدوم را از محل حادثه دور كنيد *

 يمار را گرفته و او را از سيم برق جداو پارچه خشك در زير پا و پوشيدن دستكش الستيكي ،گوشه اي از لباس ب 
 .براي اين كار مي توان از يك چوب بلند استفاده كرد .كنيد 

چون جريان برق قلب ودستگاه تنفس را زودتر ازقسمتهاي ديگر بدن تحت تاثير قرار مي دهد بهتر است از اين *
  .قلب را اجرا نماييد  جهت مراقبت الزم را به عمل آورد و در صورت لزوم تنفس مصنوعي و ماساژ

لباسهاي بيمار را شل كنيد پاي وي را باالتر از تنه قرار دهيد و محل سوختگي را با يك پارچه ضد عفوني خشك *
بنابر اين دو . بپوشانيد كه سوختگي ممكن است هم در محل ورود برق و هم در محل خروج برق ظاهر شده باشد 

  . پانسمان كنيد را طرف آن 
  . قال بيمار به مراكز در ماني بقيه امور را به عهده پزشك معالج بگذاريد پس از انت*

  كمكهاي اوليه در مسموميت ها 
ي شاخه اي از اورژانسهاي امدادي ، درماني را تشكيل مي دهند كه گاهي تاخير چند دقيقه اي در مداوامسموميتها 

مات سريع و فوري را در جهت نجات جان بيمار لذا اقدا. آنها ممكن است عواقب وخيمي را در پي داشته باشد 
  . ايجاب مي نمايد 

بردن عامل مسموميت و يا رقيق  بينمسموم بوسيله از زندگي، نجات  مسموميت هادر  اوليههدف از كمك هاي 
   .او به بيمارستان است كه به طريق زير انجام ميگيرد  فوري و اعزامكردن سم 

   . است در صورتي كه مسموم به هوش) الف 
اگر عالمت سوختگي درلبها و دهان .فورا از او سوال كنيد چه اتفاقي افتاده زيرا هرلحظه ممكن است بيهوش شود 

 وليماييد ـن وادار به استفراغنفتي استشمام نگردد فورا با تحريك حلق مسموم را  دموا  مشاهده نشود و يا بوي
وادار به استفراغ نكنيد فقط كمي آب به او بخورانيد تا سم  شود او را مشاهده و دهاناگرعالئم سوختگي درلب 

  .يعا وي را به بيمارستان برسانيد رقيق شود و سر
  . در صورتي كه مسموم بيهوش است) ب 

ضعيف  تنفس مسموماگر. اگر تنفس او عادي است او را به پهلو بخوابانيد و توجه نماييد راههاي تنفسي او باز باشد 
چنانچه آثاري از سم . او را به بيمارستان انتقال دهيد  نمودهمصنوعي  تنفسفورا اقدام به  و يا قطع شده است

خورده يا مصرف شده ، مانند شيشه خالي ، نسخه پزشك ، قوطي ،ليوان ،مواد استفراغي موجود باشد،براي 
اروي مصرفي و شغل گاهي سوابق بيماري مسموم، نوع د. تشخيص نوع سم ،همراه مسموم به بيمارستان بفرستيد

   . بيمار ، راهنماي تشخيصي مفيدي است 
   كمك هاي اوليه در مورد شوك 
دراين حالت چون خون .گويندبدن را شوك  ناتواني دستگاه گردش خون دررساندن خون كافي به تمامي اعضاي 

 در ايندفاع بدن .ميكند )كاهش خونرساني(بدن نمي رسد بدن شروع به مقابله با وضع موجود اعضاء  كافي به
مثل مغزوقلب رسيده ودر مقابل به اعضاء كم اهميت  اعضاءحياتيبه  خوناست كه بايد حد اكثر بصورتيحالت 

ودرحقيقت شوك دفاع .است ضروريتربرسد زيراكه سالمت قلب و مغز كمتريترمثل پوست ، روده وعضالت خون 
و  شديداز قبيل حوادث شديد كه سبب خونريزي  علل شوك متعدد است.بدن در برابر اين كاهش خونرساني است
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يا شكستگي هاي متعدد ميشود،وارد آمدن ضربه به شكم كه سبب خونريزي داخلي ميشود ، سقوط چيزي روي 
سر يا روي قسمت ديگري از بدن كه ضايعات مهمي را توام يا بدون بيهوشي سبب شود ميتوانند علل شوك 

وعرق سرد ،احساس ناراحتي ، احساس تشنگي،اضطراب ، شكايت از  ريدگيبا مشاهده عالئمي چون،رنگ پ.باشند
  .     سرما ، وجود نبض ضعيف يا تند كه از عاليم شوك ميباشند ، اقدامات زير بايد انجام گيرد 

 . بيمار را آرام روي زمين بخوابانيد و رويش را بپوشانيد *

 .اطمينان حاصل كنيد كه مجاري تنفسي بيمار باز است *

 .در صورت وجود شكستگي ، محل شكستگي را بايد ثابت نگه داشته و بيمار را در حالت افقي قرار دهيد*

در صورتي كه بيمار شكستگي نداشته باشد او را به روي شكم روي زمين بخوابانيد و سر او را به يك طرف كج *
 .كرده ، روي زانوي ديگر بگذاريد  كنيدويك زانوي او را خم 

 .بروز خونريزي از آن جلوگيري كنيد در صورت *

يا اگر بيمار احساس تشنگي ميكند ميتوانيد به او آب بدهيد مگر مواقعي كه از ناحيه شكم صدمه ديده باشد  *
  . به بيمار بيهوش نبايد چيزي خورانيد . جراحي نياز داشته باشد  تهوع داشته و يا به عملحالت  

   خفگيكمك هاي اوليه در  
فرد  )اكسيژن كافي به هر دليلي به سلول هاي بدن نرسد ( هواي  اكسـيژن دار وارد ريه هـا نشود  هر گـاه  

برخي از اين عوامل عبارتند از برق گرفتگي ،  مسموميت دارويي ، غرق شدگي ، مسدود . دچار خفگي خواهد شد 
  .شدن مجراي تنفسي بر اثر اجسام خارجـي 

يا توقف حركات قفسه سينه ، عدم توانايي درصحبت كردن  ،كبودي پوست و از عوامل خفگي ميتوان به كاهش  
  . ناخن ها  بخصوص اندام هاي انتهايي بدن اشاره كرد 

بيرون آوردن جسم خارجي (جهت انجام كمك هاي اوليه درخفگي بهترين كار بـاز كردن مسيـر هواي مصدوم  
   .تنفس مصنوعي است و همچنين دادن... ) مانند دندان مصنوعي مصنوعي   و

  پانسمان و بانداژ
محافظت زخم در طول مدت التيام ، : پانسمان پوشش حفاظتي زخم است كه به منظور هاي مختلفي از قبيل 

و ترشحات زخم ، جلوگيري از آلودگي بيشتر زخم ، نگهداري داروي زخم  ، جذب خونخونريزي  كنترلكمك به 
  .   و كاهش درد انجام ميگيرد 

 مواقعي عالوه بر اين در .داريم نگهثابت  ژ بانداكرديم الزم است اين پانسمان را بوسيله  پانسمانيكه زخم را هنگام
تكيه گاهي براي عضو صدمه ديده فراهم نماييم ، يا حركت آن را محدود كنيم ، عضو را باند مي خواهيم  كه 

  . پيچي ميكنيم 
  : انواع وسايل پانسمان 
مان زخمها بكار ميرود از نظر جنس ، اندازه و شكل انواع مختلف دارد كه مهمترين آنها پوششي كه براي پانس

  :عبارتند از 
اندازه معموال چند اليه آن در .كه از پارچه توري مخصوصي تهيه ميشود پانسمان است نوعي وسيله :گاز يا تنزيب 

  . مناسبي براي پوشانيدن اكثر زخمها است  سانتيمتر يا به اندازه هاي مختلف ديگر ، وسيله بسيار 10× 10هاي 
براي ثابت نمودن پانسمان بر روي زخم از چسب يا انواع باند هاي نواري و سه گوش استفاده :باند و چسب 

 .ميشود
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 . در صورت عدم دسترسي به وسائل مذكور از پارچه يا حتي لباسهاي بيمار بطور موقت استفاده كرد 

اليه هايي ازپنبه و گاز يا پارچه ديگري كه قدرت جذب ترشحات را دارد تشكيل شده و اين وسيله پانسمان   :پد 
 . مختلف بصورت استريل وجود دارد  هاي دازهـدر ان

  پنس و قيچي
  :نكات مهم در پانسمان و بانداژ 

. ظت شود در بستن هر نوع زخمي بايد يكسري از اصول كلي را رعايت نمود تا زخم به خوبي پوشانده شده و محاف
  :بطور خالصه اين موارد عبارتند از 

  .از پانسمان استريل يا خيلي تميز استفاده گردد*
 .سطح زخم توسط پانسمان بايد بطور كامل پوشانده شود *

 .قبل از بستن زخم توسط باند ، بايد خونريزي توسط پانسمان كنترل شده و سپس بانداژ انجام گيرد *

 . جا نشود تا دوباره موجب خونريزي نگردد پانسمان از محل اوليه جاب*

 .بانداژ را نبايد بيش از حد شل يا سفت بست *

                               .نوك انگشتان دستها و پاها را بايد آزاد گذاشت *

  تنفس مصنوعي و شيوه هاي مختلف آن
درطبيعت دراختيار او قرار داده است به منظورازتنفس مصنوعي آن است كه شخصي را با وسايل وابزاري غيرازآنچه 

 تنفس مصنوعي دهان به دهان تنفس مصنوعي دهان: اين عـمل را به روش هاي مختلفي چون . تنفس وا داريم 
ره مي توان يبه بيني ،تنفس مصنوعي با كيسه تنفس ، تنفس مصنوعي به طريقه فشار بر سينه و كشيدن بازو و غ

    .انجام داد
  :ي فوق ، دو روش دهان به دهان و دهان به بيني داراي اهميت بيشتري است از ميان روش ها

  تنفس مصنوعي دهان به دهان- 1
  .بيمار بايستي به پشت و روي سطحي صاف و محكم  خوابانيده شود كه  بهتر از همه كف اتاق يا خيابان خواهد بود

درصورتي كه مسيرهوا باز شد و امكان ورود . ي شود دهان خود بخود باز م. وقتي سر را در وضعيت مناسب قرار داديم 
اطمينان از باز بودن مجراي تنفسي ، شرايط اساسي براي انجام تنفس مصنوعي (هوا به ريه ها بوجود آمـد 

  .مي تـوانيد تنفس مـصنوعي را شـروع نماييد ) اسـت
  . در كنار بيمار نزديك سر او زانو زده و چنين عمل كنيد *
 . ز و حفره دهاني را از هر گونه جسم خارجي يا دندان مصنوعي پاك كنيد دهان را با*

اطمينان حاصل نماييدكه سربيماردروضعيت مناسبي قرارداشته وگردن به حال كشش به سمت عقب قراردارد تا *
 . مجراي عبورهواكامال باز باشد 

  . ي او را فشار دهيد تا بسته شودنكف يك دست را روي پيشاني بيمار گذارده و با انگشت همان دست ، بي*

 .يك نفس عميق بكشيد *

 . دهان خود را طوري روي دها ن بيمار قرار دهيد كه امكان فرار هوا وجود نداشته باشد *

 .هواي موجود در ريه هاي خود را به شدت به دهان او بدميد تا باال آمدن سينه او را حس كنيد *
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داريد تا هـواي وارد شـده به ريه هاي او خارج گـردد و در ضمن خـود نيز نفس دهان خود را از روي دهـان او بر*
به خـاطر داشته باشيد كه وقتي از انبساط سينه بيمار مطمئن شديد ، فورا دميدن را قطع كنيد تا . ديگـري بكشيد

 .      مرتبه در دقيقه انجام دهيد 15تا  12هـواي داخل ريه هاي او خارج گردد ، اين دوره را  

  . عمل دميدن هوا را تا آنجا كه حركات سينه ديده شوند ادامه دهيد *
  تنفس مصنوعي دهان  به بيني -2

هنگامي كه  انجام تنفس دهان  به دهان به داليلي چون صدمات سخت ناحيه دهان امكان پـذير نباشد ، مي توان از 
  :زير است  اصول اين روش به قرار. روش دهـان به بيني استفاده نمود 

 با يك دست دهان را ببنديد و با انگشت همان دست لب پايين را فشار دهيد تا به خوبي دهان بسته شود *

توجه . يك نفس عميق كشيده و در حالي كه بيني بيمار را كامال پوشانده ايد هوا را به داخل بيني او بدميد *
 .د هاي شما فرار كن داشته باشيد كه هوا نتواند ازگوشه لب

 . دميدن هوا راتا آنجا كه انبساط سينه بيمار را حس كنيد ادامه دهيد *

دهان خود را از روي بيني او برداريدتا هوا خارج گردد به عالوه هميشه با فشار دادن شست آن دسـت كه دهان *
 . را بسته است به سمت پايين ، دهان بيمار را نيز باز كنيد 

  ماساژ قلب
آن است كه با فشار عمومي دستها بر روي استخوان سينه ، قلب را كه بين استخوان جناغ سينه هدف از ماساژ قلبي 

در اجراي . ومهره ها قرار دارد بفشاريم درموقعي كه ماساژ قلبي ضرورت دارد ، بهتر است همراه با تنفس مصنوعي باشد
قلبي و تنفس مصنوعي است ، در هـر دوره  طريقه يـك نفره يعني زماني كه يك نفر به تنهايـي مسئول اجراي مـاساژ

مرتبه ماساژ قلبي پي در پي ضروري است  15ثانيه طول مي كشد ،  دو تنفس پشت سر هم و سپس  15كه قريب 
انجام مي  بار فشار روي قلب كه يكـي ازنجات دهندگان 5اگـر دو نجات دهنده بـا هم كار مـي كنند ، بـه ازاي هر .

ماساژو  60كار برابر  در اين حالت چنانچه ميزان سرعت.ي توسط ديگري صورت مي گيرددهد،يكبارتنفس مصنوع
                          . عمليات بايستي تا برقراري شرايط طبيعي در بيمار ادامه يابد.تنفس مصنوعي در دقيقه باشد متناسب است 12
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  ) PPE(آشنايي با وسايل و تجهيزات حفاظت فردي 
  ر مورد معرفي وسائل و البسه ايمني بايد گفته شود كه بعضي از د

  خطرات وجود دارند  كه امكان برطرف كردن آنها با اصول فني يا
  مشكل يا خيلي خرج بردار و يا غير عمليست كه دراينصورت از  

  .وسائل و البسه ايمني در صنعت گاز استفاده ميشود 
  وسائل حفاظت فردي

 پيشلباس كار ،  مثلحفاظت فردي  يشگيري حوادث و بيماري هاي شغلي استفاده كارگران از وسائل يكي از راههاي پ  
با توجه به  ميبايستغيره مي باشد كه  ضد گرد و غبارو حفاظتي ، ماسك جوشكاري ، ماسك عينك،  ايمني بند ، كاله

                  .در اختيارشان قرار داده شود و تهيهمانكارپي ازطرف فـردي كه وسيله حفاظتيچند نوع  شغل كارگرو نياز او به يك يا
ارجهت ـميشود به هنگام انجام ك تهيهپيمانكار كه از طرففـردي  حفاظت بديهي است كارگران نيز بايد ازوسائل

 بريدگي دست ، ، كوري مثلجبراني  قابلازآنها پيامد هاي غير  استفادهكنندوعدم  استفادهزخطرات احتمالي جلوگيري ا
                                                                 .پا و حتي ضربه مغزي و فوت كارگر را بدنبال خواهد داشت  سوختگي دست و

 دام ازوسائل حفاظت فردي كار گران و انواع كارهائي كه هنگام كار بايد با استفاده از وسائلـمقوله مشخصات هر ك ايندر 
  .دهند به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد انجاممذكور

 مشخصات وسائل حفاظت انفرادي

  لباس كار
  است كه مي بايست از طرف پيمانكار تهيه و دراختيار كـارگـر قرار لباس كار يكي از مهمترين وسايل حـفاظت فردي 

كـمرآن هميشه بسته بوده و . لباس كار بايدمتناسب با كار و بدن كارگر بوده و قسمت هاي آزاد نداشته باشد. داده شود 
ان ماشين ها كـار كـار گراني كه با قسمت هاي گـرد.داراي جيب هاي كـوچك و حتي االمكان تعداد جيب ها كم باشد

لباس كار يكسره براي اين قبيل كار ها . مي كنند بايد لباس كارشان چسبيده به تن و آستينهايشـان مچ بند داشته باشد
توصيه مي شود ، كـار گراني كه روي دستگاههاي فـوق الـذكر كار مي كنند اگـرموي سرشان بلند است ، بايد آنها را زير 

  .  دو از استفاده از ساعت مچي ، مچ بند ،انگشتروسايرتزئينات در موقع انجام كار خود داري نمايندسر بند يا كاله بپوشانن
    پيش بند

در جاهائيكه كه مايعات خورنده مثل اسيد وغيره وجود دارد بايد از پيش بندي كه تمام سينه را بپوشاند و از جنس 
  .مناسـب باشد اسـتفاده نمود
  .با استفاده از پيش بند سربي با ضخامت مناسب مي باشد  حفاظت در برابر اشعه ايكس

كارگراني كه در مقابل قطعات گردان ومتحرك دستگاهـها كار مي كنـند نبايد از پيـش بند اسـتفاده كنند و اگر كار 
  تـنـه از  كردن با اين دستگاه ها نيازبه  پيش بند داشته باشد ، بـايد به صورت دو تـيكه بوده بطوريكه قسمت پائـين

بـاال تـنه مجزا و طـوري گره خورده باشد تا در مواقـعي كه پيش بند به قسمت هاي گردان گير مي كند ، به سهولت از 
     .تن كارگر جدا شود 
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   كاله ايمني 
كارگراني كه هنگام انجام كار درمعرض سقوط يا پرتاب اشياء روي سرشان هستند ، مي بايست از كاله حفاظتي  

كار هاي ساختماني ، كار در : نوع كار، مكانها و يا مشاغلي كه كار گران نياز به كاله ايمني دارد عبارتند از . استـفاده كنند
  ...مـعدن ، بار انـداز ها ،  كـار در ارتـفاع و

، درمحل هائي كه  گرم بيشتر وزن داشته باشد و بايدازمواد غير قابل احتراق ساخته شده باشد 400كاله ايمني نبايد از 
خطر برق گرفتگي وجود دارد جـنس كـاله بـايد عايق برق باشد ، دور تا دور كاله بايد لبه داشـته باشد تـا سر و گـردن 

ضمنا كاله يك وسيله شخصي بـوده وبراي  استفاده از آن توسط . و صـورت و پشـت گــردن كارگر را محافظت نمايد 
  . ـي نمـودن داخـل كاله و در صورت لزوم تعويض چرم و نوار هاي داخل آن انجام شود ديـگري مي بايـست با ضد عفون

 عينك حفاظتي

حساس ترين عضو بدن انسان چشم است كه بايد از هر گونه آسيبي مصون بماند ، زخم و جراحـت چشـم به سختي 
ارد شده و ضايعات عميقي كه قابل عالج مي باشد و درصورت وارد شدن جسم خارجي در آن ضربه شديد به چشم و

  .  احتماال كوري را نيز بدنبال دارد،عارض مي گردد 
  . استفاده از عيـنك هـاي حـفـاظتي منـاسب يـكي از راههاي جـلـوگيري خـطرات چــشمي انـسان مي باشد 

                                                   :                  كـار گراني كه در مـشاغل زير كـار مي كنند نياز به عينك حفاظتي دارند 
ريخته گري ، جوشكاري ، تراشكاري ، سنگ سمباده ، كوبيدن چكش ، محيط هـاي پرگرد و غبار، در محل هائـي كه 

 . ن شودشيميايي مانند اسيد ها ، مواد قليايي كه ممكن است باعث سوزاندن چشم يا زخم شدن آ  گـاز ، دود ومايعات مضر

  : پس به طور كلي مي توان عينك ها را به انواع مختلف دسته بندي كرد 
 .عينك سفيد معمولي با حفاظ جانبي براي كار در آزمايشهايي كه با موا د نفتي سر و كار دارند - 1

 عينك پالستيكي چسبان   براي كار با مايعات سوزاننده مانند اسيد ، سود و امثال آن - 2

 شيشه دودي معمولي براي كار در آفتابعينك با   - 3

 براي كار هنگام برشكاري و جوشكاري) با درجات مختلف ( عينك با شيشه رنگي - 4

 عينك شيشه اي سفيد رنگ با حفاظ جانبي براي كار در كنار دستگاههاي تراشكاري- 5

 عينك ويژه ضد مادون قرمز و ماوراء بنفش براي كار كنار كوره ها- 6

 ار با اشعه ليزر عينك ويژه ك- 7

 عينك مخصوص جوشكاري- 8
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  گوشي ايمني
دسي بل مي باشد بايد  90تا  85در محيط هاي پر سر و صدا كه امكان كم كردن صدا وجود ندارد و ميزان صدا باالتر از 

  ازگوشي استفاده نمود،
ه هاي مختلف كه در داخـل گوشي پالستيكي ويا اسفنجي به انداز( EAR PLAGUEرپالگ يگوشي ها به دوصورت ا

  ).گوش قرار مي گيرد 
بديهي است ابتدا بايستي ميزان كاهش صدا توسط .كه درروي گوش قرارميگيرد وجود دارندEAR MAFFرماف يو يا ا

  )رپالگ را روزانه بايستي تميز كنيد يگوشي ها بخصوص ا.( اديومتري اندازه گيري شده و سپس  مورد استفاده قرار گيرد 
  د ايمنيكمربن

كمر بند بايد ازچرم محكم يا برزنت وساير مواد .كليه كساني كه در ارتفاع كارمي كنند بايد از كمر بند استفاده نمايند 
  سانتيمتر باشد ، كمربند ايمني  12برابر وزن را تحمل نمايد ،حداقل پهناي كمر بند بايد  5مقاوم ساخته شده باشد و تا 
  . ايد مرتبا مورد بازديد قرار گيرد و قطعات فرسوده آن تعويض گردد و كليه قطعات مربوط به آن ب

  دستكش ايمني
دست ها از ارزشمندترين اعضاءكمكي بدن انسان مي باشد كه براي حفاظت آنها درمقابل خطراتي مثل سوختگي ، مواد 

حفاظت ازدستها هيچگونه خورنده ، برنده و غيرهبايد ازدستكش هاي حفاظتي مناسب استفاده نمود ، بطوريكه ضمن 
  .ناراحتي نيز براي حركت انگشتان ايجاد نكرده و باعث حساسيت پوست دست نيز نشوند

  كفش و پوتين ايمني
  . براي حفاظت از پاها بايد از كفش ايمني ، پوتين ايمني ، چكمه ايمني و گتر استفاده نمود 

 . ضروري بتوان آنها را فورا از پا در آورد گتر هاي حفاظتي بايد طوري ساخته شده باشند كه در مواقع- 1

براي كار با مواد مذاب ، گتر بايد از پنبه كوهي يا مواد مشابه مقاوم در برابر حرارت ساخته  شده باشد و تا زانو را بپوشاند 
 .    بطوري كه مـانع ورود مواد مذاب شود 

 نند بايد از ساق بند يا مچ پيچ هايي با مقاومت كافي استفاده كنند كار گراني كه با تبر يا پتك و ابزار هاي مشابه  كا رمي ك- 2

كساني كه سرپنجه هاي پايشان در معرض خطر سقوط اشياء قرار دارد بايـد از كفش هاي ايـمني با  سرپنـجه - 3
 .فوالدي استفاده  كنند

 . در مناطقي كه احتمال انفجار وجود دارد كفش ها بايد فاقد ميخ باشند - 4

  دستگاه تنفسيئل حفاظتي وسا
بطور كلي در كار گاهها و اماكني كه گرد و غبار يا گاز هاي زيان آور و سمي ايجاد ميشود ، موقع كاردستگاهها  ، بايد  

درصورتي كه امكان تهويه . هواي آلوده محل بوسيله هواكش هاي مناسب ، تهويه و به خارج ازمحيط كار هدايت شوند
نداشته باشد ،مي بايست  براي جلوگيري از ورود گـاز هاي زيان آورو يا گرد و غبار به داخل ريه مناسب دركارگاه وجود 

   .كـار گران ، ماسك هاي حـفاظتي مناسب تهيه ودراخـتيارشان قرار داد
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   ما سك هاي  فيلتر دار ضد گرد و غبار
و الياف مختلف بـوده و موقع استفـاده گردوغـبار  ماسك هاي مذكور داراي فيلتر هايي از جنس دستمال كاغذي ، پنبه

فيلتر ماسك هاي .هاي معـلق درمحيط كار از طريق فيلتر هاي مذكور جذب وهواي نسبتا سالم تري وارد ريه كارگر شود
و از  دربعضي از كار گاهها كه كار گران هنگام كار در معرض گرد و غبار قرار دارند.مذكور را مي بايست گـاها تميز نمود

استفاده ماسك هاي فيلترداربه علت عرق كردن اطراف دهان و بيني امتناع مي ورزند مي توان ازطريق آموزش هاي الزم 
آنها را عادت به استفاده از اين نوع ماسك ها داده يا از ماسك هاي كاغذي يك بارمصرف و پارچه هاي لطيف كه داراي 

كه معموال پارچه هاي مذكور را بصورت چند ال كرده و مقابل دهان و بيني سوراخ هاي ريزي مي باشند ، استفاده نمود 
  . مي بندند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

125 



                       

    
     

 انواع كفش ، پوتين و چكمه ايمني

  
  انواع دستكش هاي ايمني
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  !، پوتين ايمني و دستكش ايمني در حين انجام كار )فرد سمت راست ( عدم استفاده از گوشي ايمني 
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  ، يابينشت  مانكارانيخدمات مشاوره و پ مانكارانيپ HSEمسئول   فيشرح وظا
 ، امداد،حراست و انبار كاال يراني، تاكس يآتش نشان

  
   :به شرح ذيل ميباشدپيمانكاران  HSEشرح وظايف نماينده پيمانكاران، HSEدستورالعمل به استناد 

  ـومــي كليه پيمانهاي ذكر شده باالشــرح وظـايـف عـم
پيمانكارموظف است پيگيري نمايد كليه كار كنان از قوانين و مقررات ايمني ، بهداشت و محيط  HSEمسئول - 1

  ) آموزش هاي الزم را ديده باشد.( زيست شركت اطالع و آگاهي داشته باشند 
ه به صورت جداگانه گزارش ماهيانه  را تكميل نموده پيمانها و يا خدمات مشاوره در پايان هر ما كليهHSE مسئول- 2

و در صورت بروز حوادث عوامل ايجاد خطر  و آلودگي ، دفعات تكرار و علت بروز آنها را مورد بررسي قرارداده و در 
  HSEجهت رفع آنها اقدامات الزم پيش بيني و اجرا گرديده و گزارش ماهيانه فوق پس از تـهيه و تنظيم به واحد 

 . ركت ارسال گردد ش

پيمانهاي تاكسيراني و امداد عالوه بر گزارش فوق مي بايستي چك ليست پيوست را نيز به صورت   HSEمسئول 
  . ماهيانه تكميل و ارسال نمايند 

نامبرده مـلزم به اطالع رساني سريـع و تـكميل گزارش در مورد حوادث حـاد منجر به فــوت ، حـوادث جزئي - 3
مي  HSE يب ديـدگي، خسارت مـالي قابـل توجه و يا آلودگيهـاي زيست مـحـيطي وسيع به واحـد منجر بـه آس

 . باشـد 

را تكميل و به )  Near miss( پيمانكار موظف است گزارشات مربوط به حوادث به خير گذشته  HSEمسئول -4
 . شركت گاز استان تحويل نمايد   HSEواحـد 

 . ناسايي نموده و آمادگي مقابله با اين شرايط را داشته باشد شرايط بحراني كار خود را ش- 5

با بازرسان اعزامي نهايت همكاري را داشـته و نقطه نظرات ، پيشنهادات و دستورات ارائه شده از سوي واحد ايمني ، -6
 . رعايت نمايـد  بـهـداشت و مـحيط زيست شركت را در طول اجراي پيمان مد نـظر قرار داده و مـوارد را بطور كامـل

نامبرده ملزم است در خـصوص مــوضوعات ايـمـني ، بهداشت و محيط زيست و هر گونه دستور العمل هاي -7
مرتبط واهميت لزوم رعايت موارد ، آموزش هاي ادواري الزم را براي كليه پرسنل تحت امر پيمانكار مربوطه به اجرا در 

  .آورد 
ساعت شروع كار تا پايان كار از رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط  پيمانكار موظف است از HSEمسئول- 8

  . زيست توسط كاركنان پيمانكار  اطمينان حاصل نمايد 
  . )آموزش هاي الزم را ديده باشند ( كليه كاركنان از كار با كپسول هاي آتش نشاني آگاه باشند - 9
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مسئوليت اجرائي شرح وظايف عمومي حسـب نـوع پيمـان ، وظـايف     مشاور پيمانكاران عالوه بر خدمات    HSEمسئول 
  :اختصاصي شرح ذيل را  نيزعهده دار مي باشند 

  شرح وظايف اختصاصي پيمان خدمات مشاور) الف 
  : خدمات مشاوره موظف است دقت و پي گيري نمايد   HSEمسئول 

مچنين قـوانين ملـي بخصـوص قـوانين زيسـت      كاركنان  بخش طراحي در هنگام انجام طرحها كليه مقررات ايمني و ه-
  . محيطي را رعايت نمايند 

  
  شرايط اختصاصي پيمان نشت يابي ، بازرسي فني و آتش نشاني ) ب 

  : پيمانكار موظف است دقت و پيگيري نمايد   HSEمسئول 
  . به آتش نشان ها لباس و دستكش هاي مخصوص آتش نشاني تحويل شده باشد -1
 . زش الزم ايمني را ديده و آماده بكار باشند آتش نشان ها آمو-2

  
  شرايط اختصاصي پيمان تاكسيراني ) ج 

  : پيمانكار موظف است دقت و پيگيري نمايد   HSEمسئول 
  . كليه خود رو ها داراي بيمه نامه شخص ثالث و سرنشين معتبر باشند -1
 . د كليه خود روها داراي حد اقل يك دستگاه كپسول آتش نشاني باشن-2

 .تيك خود رو ها داراي آج مناسب و ايمن براي رانندگي باشند الس- 3

 .شيشه ،آئينه و ساير وسايل ايمني خود رو همگي سالم و آماده بكار باشند -4

 .ارسال نمايد   HSEچك ليست مربوطه را بصورت ماهيانه تكميل و به واحد - 5

 .براي هر خود رو يك چك ليست تنظيم گردد -6

  
  يط اختصاصي پيمان امداد شرا) د 

  : پيمانكار موظف است  دقت و پي گيري نمايد   HSEمسئول 
خود رو امداد داراي بيمه نامه شخص ثالث و سرنشين معتبر و الستيك هاي آج دار و شيشه و آينه و برف پـاك كـن   -1

  . سالم باشند 
 . خودرو امداد داراي آژير ، بلند گو و چراغ گردان سالم باشد -2

 . ارسال نمايد   HSEچك ليست هاي مربوطه را به صورت ماهيانه تكميل و به واحد -3

 . يك چك ليست تنظيم گردد ) از لحاظ خود رو و امداد گران مربوطه( براي هر اداره گاز -4

  
  شرايط اختصاصي پيمان انبار كاال ) ه 

  : پيمانكار موظف است دقت و پي گيري نمايد  HSEمسئول 
انبار از خطرات كار با مواد شيميايي ، كار در ارتفاع ، بلند كردن بارهاي سنگين ، خطر سقوط اشياء  چيدمان كاركنان  -

  . لوله ها و مابقي اقالم و ساير مخاطرات شغلي خود آگاه هستند 
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  پيمانكار امداد HSEفرم گزارش  كارروزانه مسئول 
  :تاريخ          :                         شماره پيمان        :                                       نام شركت 

  :                                                         آدرس دقيق محل انجام كار 
  :تعداد پرسنل فعال در پيمان :                                 پيمانكار HSEنام و نام خانوادگي مسئول 

  مالحظات  نتيجه بازرسي  زرسيجنبه مورد با

  آيا امداد گران از البسه مخصوص مثل دستكش ، لباس كار ،
  استفاده مي كنند ؟..... ايمني و  پوتين 

    

      آيا امداد گران دوره هاي مرتبط ايمني را گذرا نيده اند ؟ 

     آيا الستيك خود رو امداد داراي آج مناسب مي باشد؟

      چراغ هاي سالم و بانور مناسب مي باشد ؟ آيا خودروامداد داراي

 آيا خودرو امداد داراي وسايل هشدار دهنده ايمني
  مي باشد ؟) چراغ گردان ، آژير و بلند گو (  

    

      خود رو امداد سالم است ؟) ترمز دستي  –پدالي ( آيا ترمز هاي 

     آيا شيشه ها و آينه هاي خود رو امداد سالم هستند ؟

      پاك كن هاي خود رو سالم هستند ؟ آيا برف

  آيا وضعيت صندلي ها در حالت مطلوب هستند ؟
  ... )تودوزي ، فنر ها و ( 

    

 آيا خود رو امداد داراي بيمه نامه شخص ثالث و معتبر
  مي باشد ؟  

    

  آيا خودرو امداد داراي كپسول پودري مناسب و آماده به
  كار ميباشد؟  

    

 كر شده در جدول مشاهداتي بعمل آمد و يا در مواردي نياز به توضيحات بود در قسمت مالحظات ذكر گردداگر غير از موارد ذ . 
  چنانچه مسئول ايمني پيمانكار پيشنهادي در ارتباط با عدم انطباق مشاهده شده و بهبود عملكرد دارد در قسمت پشت فرم گزارش ذكر نمايد                       . 

 ل روز حادثه اي ايجاد گرديد شرح آن به صورت جداگانه و كامل تهيه و به واحد چنانچه در طوHSE   تحويل گردد. 

 پيمانكار  به صورت فوري و به نحو مقتضي به  در صورت  مشاهده  عدم رعايت موارد مندرج در جدول فوق مراتب توسط مسئول ايمني
 . )            كليه مدارك   ثبت و نگهداري گردد . ( ت مورد نياز جهت رفع موارد به عمل آيد اطالع مدير عامل شركت پيمانكار رسانيده شده تا اقداما

                                          پيمانكار  HSEامضاء مسئول                                                                                                
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 چك ليست تاكسيراني

  :تاريخ :                           شماره  پيمان :                                                نام شركت 
  :                                                   آدرس دقيق محل انجام كار 

  : نام و نام خانوادگي مسئول ايمني پيمانكار   

  مالحظات  نتيجه بازرسي  جنبه مورد بازرسي

      آيا خود رو داراي بيمه نامه شخص ثالث و معتبر مي باشد ؟ 

آيا خود رو داراي حد اقل يك دستگاه كپسول آتش نشاني
  آماده  بكار   مي باشد ؟

    

      آيا الستيك خود رو داراي آج مناسب مي باشد ؟

     ا نور مناسب مي باشد ؟آيا خود رو داراي چراغهاي سالم و ب

  آيا ترمز هاي خود رو سالم هستند ؟
  )ترمز دستي  –پدال ( 

    

     آيا شيشه هاي جلو و عقب خود رو سالم هستند ؟

      سالم هستند ؟ ) داخل و بغل ( آيا آئينه ها 

      آيا برف پاك كن ها ، بخاري و كولر خود رو سالم هستند ؟

 مطلوب هستند ؟آيا وضعيت صندلي ها در حالت
  ... )تودوزي ، فنر ها و ( 

    

 
 . اگر غير از موارد ذكر شده در جدول مشاهداتي بعمل آمد و يا در مواردي نياز به توضيحات بود در قسمت مالحظات ذكر گردد*

.                سمت پشت فرم گزارش ذكر نمايد چنانچه مسئول ايمني پيمانكار پيشنهادي در ارتباط با عدم انطباق مشاهده شده و بهبود عملكرد دارد در ق*
 .تحويل گردد   HSEچنانچه در طول روز حادثه اي ايجاد گرديد شرح آن به صورت جداگانه و كامل تهيه و به واحد *

به نحو مقتضي پيمانكار  به صورت فوري و HSE  در صورت  مشاهده  عدم رعايت موارد مندرج در جدول فوق مراتب توسط نماينده*
كليه مدارك   ثبت و نگهداري . ( به اطالع مدير عامل شركت پيمانكار رسانيده شده تا اقدامات مورد نياز جهت رفع موارد به عمل آيد 

 . )            گردد 

                      

  امضاء مسئول ايمني پيمانكار                                                                                                   
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  و انتقال ، هيشبكه ، خطوط تغذ ياجرا مانكارانيپ HSEمسئول   فيشرح وظا
 راتينصب انشعابات و تعم

 
   :به شرح ذيل ميباشدپيمانكاران  HSEشرح وظايف نماينده پيمانكاران، HSEدستورالعمل به استناد 

  شرح وظايف عمومي
پيمانكارموظف است به صورت روزانه درمحل كار حضور داشته ودرانجام فعاليت هاي مربوطه نظارت  HSEمسئول - 1

  . وتامل داشته باشد 
گزارش مذكور مي بايستي در محل مناسب و در دسترس )  فرم پيوست .( در پايان هر روز گزارش كار نوشته شود

، خوانا و تاريخ دار بوده ودر آن مـحل انجام كار، نوع كار ،  بديهي است  اين گزارش بايد  بصورت كامل. نگهداري گـردد 
گزارشات مذكور تا پـايان انجام پروژه مي بايستي نگهـداري و در انـتها . ( قيد گردد ... تعـداد كاركنان ، ساعت كـاري و 

 ). گردند    HSEتحويل واحد 

پيمانكار ، مورد بازبيني قرار گرفته و عوامل ايجاد  HSEدر پايان هر ماه كليه گزارشات جمع آوري شده توسط مسئول - 2
خطر و آلودگي ، دفعات تكرار و علت بروز آنها مورد بررسي قرار گيرد و در جهت رفع آنها اقدامات الزم پيش بيني و اجرا 

 . شركت ارسال گردد   HSEگردد و جـمع بندي مطالب به صورت گزارش ماهيانه تـهيه و تنظيم و به واحد 

نامبرده مـلزم به اطالع رساني سريـع و تـكميل گزارش در مورد حوادث حـاد منجر به فــوت ، حـوادث جزئي منجر - 3
 . مي باشـد  HSE بـه آسيب ديـدگي، خسارت مـالي قابـل توجه و يا آلودگيهـاي زيست مـحـيطي وسيع به واحـد 

را تكميل و واحـد )  Near miss( به خير گذشته  پيمانكار موظف است گزارشات مربوط به حوادث HSEمسئول -4
HSE   شركت گاز استان تحويل نمايد . 

 . شرايط بحراني كار خود را شناسايي نموده و آمادگي مقابله با اين شرايط را داشته باشد - 5

 سوي واحد ايمني ،  با بازرسان اعزامي نهايت همكاري را داشـته و نقطه نظرات ، پيشنهادات و دستورات ارائه شده از-6

 . بـهـداشت و مـحيط زيست شركت را در طول اجراي پيمان مد نـظر قرار داده و مـوارد را بطور كامـل رعايت نمايـد 

نامبرده ملزم است در خـصوص مــوضوعات ايـمـني ، بهداشت و محيط زيست و هر گونه دستور العمل هاي مرتبط -7
  .هاي ادواري الزم را براي كليه پرسنل تحت امر پيمانكار مربوطه به اجرا در آورد واهميت لزوم رعايت موارد ، آموزش 

  :شرح وظايف ايمني و بهداشت 
پيمانكار موظف است از ساعت شروع كار تا پايان كار از رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط زيست  HSEمسئول- 1

  . توسط كاركنان پيمانكار  اطمينان حاصل نمايد 
مايد كليه كار كنان در حين انجام كار و در سايت كاري از وسايل حفاظت فردي مانند دستكش و كاله ايمني ، دقت ن- 2

 .استفاده نمايد ) بنا به نياز ..( پوتين ايمني و 

تهيـه و بـا حـداقل    ) ترجيحا فـايبر گـالس  (دقت نمايد كه براي سايت كاري جعبه كمك هاي اوليه به مقدار مورد نياز -3
اين وسايل مي بايستي بصورت بهداشتي و تـميــز نگهداشـته شـده و در دستــرس     . كمك هاي اوليه تجهيز نمايد وسايل 

 .كـار كـنان مربوطه باشد 

عدد گاز استريل ، يـك بسـته پنبـه بهداشـتي ، يـك قـوطي        5سانتي ،  10عدد باند  5وسايل داخل جعبه حداقل شامل  
، بيست عدد چسب هندي پالست و يك عدد قيچـي مخصـوص پانسـمان مـي     محلول بتادين يك حلقه چسب لكوپالست 

 . باشد
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 .هماهنگي هاي الزم جهت سرويس و آماده بكار بودن كپسول هاي آتش نشاني مربوط به پيمانكار را انجام دهد -4

فـاري ، عمليـات   درهنگـام ح ...) نوار زرد ، چراغ چشـمك زن ، تـابلوي ايمنـي و    ( از عالئم اخباري هشدار دهنده نظير -5
 . به تعداد كافي استفاده نمايد ... شبكه گذاري و 

داراي دوشاخه بوده و لخت نباشند و همچنـين كابلهـاي   ...) سنگ جت ، سيم سيار و ( دقت نمايد كابلهاي لوازم برقي -6
 . داراي وصله زياد را اسقاط نموده و از كابل جديد استفاده نمايد 

ايد قبل ازانجام هرگونه عملياتي كه نياز به صدور پروانه كار گــرم وسـرد مـي باشـد ابتـدا      نامبرده موظف است دقت نم-7
 . پرميت مربوطه را دريافت و سپس اقدام به انجام عمليات بنمايد 

نامبرده مي بايست دقت نمايد كه حتي االمقدور راديو گرافـي سـر جوشـها در نقـاط شـهري ، در داخـل كانـال انجـام          -8
از محـل  ) كـار گـاهي ، مـردم عـادي    (در هنگام راديو گرافي به نصب تابلوهاي خطر اشعه و رعايت فاصله افراد و  پذيـرفته

 . راديو گرافي حتما توجه داشته باشد و همچنين از وسايل هشدار دهنده به مقدار كافي استفاده نمايد 

و ماشين آالت عبوري در پايـان كـار روزانـه    از پوشانده شدن صحيح كانال هاي رو باز جهت جلوگيري از سقوط عابرين -9
 .و در ساير موارد از نوار هاي زرد اخطار استفاده گردد ) در محل هاي مورد نياز . (اطمينان حاصل نمايد 

اطمينان حاصل نمايد كه كليه مواد شيميايي موجود ، داراي برچسب بوده و بر روي هر بر چسب موارد زير حتما قيـد  -10
 :گرديده باشد 

  روش كمك هاي اوليه  *   درجه سميت              *      راه ورود به بدن            *         نام ماده    *          
دور بودن از ( بر نحوه نگهداري اجناس پلي اتيلن و رعايت نكات ايمني در زمينه نگهداري آن دقت كافي داشته باشد  -11

  ... )مواد شيميايي ، انواع گريس و روغن و منبع توليد حرارت ، نور خورشيد ، 
كليه مواد محترقه با عالمت خاصي مشخص شده و . ( بر نحوه نگهداري و استفاده از مواد محترقه نظارت داشته باشد  -12

  ) در جاي خاصي محافظت شوند و اقدامات الزم جهت جلوگيري از خطر ، يا در هنگام بروز خطر در نظر گرفته شود 
نحوه چيدمان كاالها در انبار پيمانكار نظارت داشته باشد به نحوي كه به هيچ وجه امكان سقوط و يا غلطيدن آنها  به -13

  . وجود نداشته باشد 
به دليل آتش زا بودن سـولفور آهـن در مجـاورت    . ( دقت نمايد در هنگام نظافت فيلتر ها اصول ايمني رعايت گردند  -14

  . دور ريز اضافات حتما با نماينده كار فرما هماهنگي هاي الزم به عمل آيد در هنگام ... ) .اكسيژن و 
  

  شرح وظايف زيست محيطي
و اگزوز مناسب بـه منظـور جلـوگيري از    ) كاور ( دقت نمايد كليه موتور جوش ها و كمپرسور ها داراي بدنه محافظ -1

  . توليد صداي ناهنجار باشند 
 )آلودگي خاك .( پرسور ها روغن ريزي و گازوئيل ريزي نداشته باشند دقت نمايد كه موتور جوش ها و كم-2

نامبرده بايد از كار كرد ماشين آالت پر سر و صدا در ساعت استراحت مردم علي الخصوص در شب جلوگيري بعمـل  -3
 .آورد 

 . باشد بر نحوه انتقال صحيح خاك هاي حاصل از عمليات خاكبر داري به محل هاي مناسب نظارت داشته - 4
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به صورت روزانه در ) اضافات كلتار ، الكترود و نوار زرد ( دور ريز هاي حاصل از فعاليت جوشكاران و عايقكاران - 5
كيسه هاي پالستيكي جمع آوري شده و در آخر ماه مقادير جمع آوري شده اندازه گيري شده ، مقدار آن در گزارش 

 . طريق مناسب دفع گردند  ماهيانه ذكر و به همراه ساير دور ريز ها  به

والستيك  هاي فرسوده در محل جهت بهره گيري از گرمايش در ي بايستي از آتش زدن چوب درختان نامبرده م-6
 . فصل زمستان توسط كار گران جلوگيري بعمل آورد 

در جهت . ( مايد ابزار آالت فرسوده را شناسايي نموده و در اسرع وقت نسبت به تعويض و يا تعمير  آنها اقدام ن-7
 )كاهش حوادث 

پرت لوله و اتصاالت و .  ( بر نحوه استفاده صحيح ملزومات مصرفي نظارت نموده تا ميزان دور ريز آنها كاهش يابد  - 8
( ... 

 . بهنگام لوله گذاري حتي االمكان از قطع درختان و تخريب فضاي سبز جلوگيري شود - 9

نوار سرجوش ، نوار زرد ،كلتار ، كيسه هاي بالشتك ( رات و جابجايي انشعابات دقت نمايد مواد زايد حاصل از تعمي-10
مربوط ( بطور مجزا جمع آوري گرديده و نسبت به دفع صحيح و اصولي آن اقدام گردد ... ) ،اضافات گريس و پرايمر و 

 )به پيمانكاران تعميرات گاز نواحي و پيمانكاران  نصب انشعابات 

جهت جلوگيري از ريزش در زمان حمل و نقل و . ( د بشكه هاي خالي پرايمر نظارت داشته باشد بر نحوه استر دا-11
 )آلودگي خاك 

بر نحوه نظافت اصولي المنت فيلتر ها ، جهت جلوگيري از ريختن دوده و براده آهن در محيط و جمع آوري -12
هاي فاقد آب هاي زير زميني دفن گردد و در زمين . ( ضايعات ناشي از آن و دفع صحيح آنها نظارت داشته باشد

 )مربوط به پيمانكاران تعميرات گاز نواحي مي باشد

بطور مجزا از ساير مواد زايد حاصل از .. ) ظروف يكبار مصرف و ( زباله ها ي حاصل از مواد خوراكي كار گران  -13
 . انجام كار جمع آوري و بطريق صحيح دفع گردد
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  ساختماني مانكارانيپ HSEمسئول   فيشرح وظا
   :به شرح ذيل ميباشدپيمانكاران  HSEشرح وظايف نماينده پيمانكاران، HSEدستورالعمل به استناد 

  شرح وظايف عمومي
پيمانكارموظف است به صورت روزانه درمحل كار حضور داشته ودرانجام فعاليت هاي مربوطه نظارت  HSEمسئول - 1

  . وتامل داشته باشد 
. گزارش مذكور مي بايستي در محل مناسب و در دسترس نگهدار ي گـردد . در پايان هر روز گزارش كار نوشته شود- 2

بديهي است  اين گزارش بايد  بصورت كامل ، خوانا و تاريخ دار بوده و در آن مـحل انجام كار ، نوع كار ، تعـداد كاركنان 
ور تا پـايان انجام پروژه مي بايستي نگهـداري و در انـتها تحويل واحد گزارشات مذك. ( قيد گردد ... ، ساعت كـاري و 

HSE    گردند . 

پيمانكار ، مورد بازبيني قرار گرفته و عوامل ايجاد  HSEدر پايان هر ماه كليه گزارشات جمع آوري شده توسط مسئول 
جهت رفع آنها اقدامات الزم پيش بيني و  خطر و آلودگي ، دفعات تكرار و علت بروز آنها مورد بررسي قرار گيرد و در

 . شركت ارسال گردد   HSEاجرا گردد و جـمع بندي مطالب به صورت گزارش ماهيانه تـهيه و تنظيم و به واحد 

نامبرده مـلزم به اطالع رساني سريـع و تـكميل گزارش در مورد حوادث حـاد منجر به فــوت ، حـوادث جزئي منجر - 3
 . مي باشـد  HSE خسارت مـالي قابـل توجه و يا آلودگيهـاي زيست مـحـيطي وسيع به واحـد  بـه آسيب ديـدگي،

را تكميل و واحـد )  Near miss( پيمانكار موظف است گزارشات مربوط به حوادث به خير گذشته  HSEمسئول -4
HSE   شركت گاز استان تحويل نمايد . 

 . و آمادگي مقابله با اين شرايط را داشته باشد شرايط بحراني كار خود را شناسايي نموده - 5

با بازرسان اعزامي نهايت همكاري را داشـته و نقطه نظرات ، پيشنهادات و دستورات ارائه شده از سوي واحد ايمني ، -6
 .  بـهـداشت و مـحيط زيست شركت را در طول اجراي پيمان مد نـظر قرار داده و مـوارد را بطور كامـل رعايت نمايـد

نامبرده ملزم است در خـصوص مــوضوعات ايـمـني ، بهداشت و محيط زيست و هر گونه دستور العمل هاي مرتبط -7
 واهميت لزوم 

  .رعايت موارد ، آموزش هاي ادواري الزم را براي كليه پرسنل تحت امر پيمانكار مربوطه به اجرا در آورد 
  :شرح وظايف ايمني و بهداشت  
نكار موظف است از ساعت شروع كار تا پايان كار از رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيما HSEمسئول- 1

  . توسط كاركنان پيمانكار  اطمينان حاصل نمايد 
دقت نمايد كليه كار كنان در حين انجام كار و در سايت كاري از وسايل حفاظت فردي مانند دستكش و كاله ايمني - 2

 .استفاده نمايد ) به نياز  بنا..( ، پوتين ايمني و 

تهيه و با حداقل ) ترجيحا فايبر گالس(دقت نمايد كه براي سايت كاري جعبه كمك هاي اوليه به مقدار مورد نياز - 3
اين وسايل مي بايستي بصورت بهداشتي و تـميـز نگهداشته شده و در دستـرس . وسايل كمك هاي اوليه تجهيز نمايد 

 .كـار كـنان مربوطه باشد 

عدد گاز استريل ، يك بسته پنبه بهداشتي ، يك قوطي  5سانتي ،  10عدد باند  5وسايل داخل جعبه حداقل شامل  
محلول بتادين يك حلقه چسب لكوپالست ، بيست عدد چسب هندي پالست و يك عدد قيچي مخصوص پانسمان مي 

 . باشد
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 .ي آتش نشاني مربوط به پيمانكار را انجام دهد هماهنگي هاي الزم جهت سرويس و آماده بكار بودن كپسول ها-4

درهنگام ...) نوار زرد ، چراغ چشمك زن ، تابلوي ايمني و ( در صورت نيازاز عالئم اخباري هشدار دهنده نظير - 5
 . به تعداد كافي استفاده نمايد ... حفاري ، عمليات شبكه گذاري و 

داراي دوشاخه بوده و لخت نباشند و همچنين كابلهاي ...) سيار و  سنگ جت ، سيم( دقت نمايد كابلهاي لوازم برقي -6
 . داراي وصله زياد را اسقاط نموده و از كابل جديد استفاده نمايد 

نامبرده موظف است دقت نمايد قبل ازانجام هرگونه عملياتي كه نياز به صدور پروانه كار گـرم وسرد مي باشد ابتدا -7
 . سپس اقدام به انجام عمليات مربوطه نمايد پرميت مربوطه را دريافت و 

از پوشانده شدن صحيح كانال هاي رو باز جهت جلوگيري از سقوط عابرين و ماشين آالت عبوري در پايان كار روزانه - 8
 .و در ساير موارد از نوار هاي زرد اخطار استفاده گردد ) در محل هاي مورد نياز . (اطمينان حاصل نمايد 

اصل نمايد كه كليه مواد شيميايي موجود ، داراي برچسب بوده و بر روي هر بر چسب موارد زير حتما اطمينان ح- 9
 :قيد گرديده باشد 

  روش كمك هاي اوليه  - 4درجه سميت                 -3راه ورود به بدن              – 2نام ماده      - 1               
كليه مواد محترقه با عالمت خاصي مشخص شده . ( اد محترقه نظارت داشته باشد بر نحوه نگهداري و استفاده از مو -10

  . و در جاي خاصي محافظت شوند و اقدامات الزم جهت جلوگيري از خطر ، يا در هنگام برو خطر در نظر گرفته شود 
امكان سقوط و يا غلطيدن به نحوه چيدمان كاالها در انبار پيمانكار نظارت داشته باشد به نحوي كه به هيچ وجه  -11

  . آنها وجود نداشته باشد 
  شـرح وظـايف زيـسـت مـحـيطـي 

و اگزوز مناسب به منظور جلوگيري از ) كاور ( دقت نمايد كليه موتور جوش ها و كمپرسور ها داراي بدنه محافظ - 1
  . توليد صداي ناهنجار باشند 

 )آلودگي خاك ( زي و گازوئيل ريزي نداشته باشند دقت نمايد كه موتور جوش ها و كمپرسور ها روغن ري- 2

نامبرده بايد از كار كرد ماشين آالت پر سر و صدا در ساعت استراحت مردم علي الخصوص در شب جلوگيري بعمل - 3
 .آورد 

 . بر نحوه انتقال صحيح خاك هاي حاصل از عمليات خاكبر داري به محل هاي مناسب نظارت داشته باشد -4

به صورت روزانه در كيسه ) اضافات كلتار ، الكترود و نوار زرد ( هاي حاصل از فعاليت جوشكاران و عايقكاران دور ريز - 5
هاي پالستيكي جمع آوري شده و در آخر ماه مقادير جمع آوري شده اندازه گيري شده ، مقدار آن در گزارش ماهيانه 

 . دند ذكر و به همراه ساير دور ريز ها  به طريق مناسب دفع گر

نامبرده مي بايستي از آتش زدن چوب درختان  والستيك  هاي فرسوده در محل جهت بهره گيري از گرمايش در -6
 . فصل زمستان توسط كار گران جلوگيري بعمل آورد 

در جهت . ( ابزار آالت فرسوده را شناسايي نموده و در اسرع وقت نسبت به تعويض و يا تعمير  آنها اقدام نمايد -7
 )اهش حوادث ك

  . بر نحوه استفاده صحيح ملزومات مصرفي نظارت نموده تا ميزان دور ريز آنها كاهش يابد - 8
بطور مجزا از ساير مواد زايد حاصل از انجام .. ) ظروف يكبار مصرف و ( زباله ها ي حاصل از مواد خوراكي كار گران - 9

  . كار جمع آوري و بطريق صحيح دفع گردد 
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سايل ، تجهيزات و مصالح ساختماني كه ممكن است باعث ايجاد حادثه براي عابرين و سايط نقليه ، از دپوي و-10
  .تاسيسات عمومي و ساختماني مجاور شوند جلوگيري نمايد 

هنگامي كه بر اثر انجام عمليات ساختماني خطري متوجه رفت و آمد عابرين يا اتومبيل ها باشد بايد با رعايت موارد -11
  .احتمال وقوع حادثه را به صفر برساند ... ز قبيل استفاده از عالئم هشدار دهنده ، استفاده از نيروي انساني وايمني ا

از بارگذاري بيش از حد ايمني بر روي هر گونه اسكلت ، چوب بست ف حفاظ ، نرده ف پوشش هاي موقتي ، -12
 .سرپوش دهانه ها و گذر گاهها و نظاير آن جلوگيري نمايد 

 .از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده جلو گيري نمايد -13

دقت كند در جايي كه بخار مايعات قابل اشتعال وجود دارد از وسايلي كه توليد جرقه يا شعله مي كند ، از قبيل كبريت 
 . استفاده نگردد ... ، فندكي ، سيگار و

 . آب آشاميدني سالم در اختيار كارگران قرار دهد  -14

در عمليات  ساختماني ، به كارگراني كه به طور مستمر با گچ ، سيمان يا ساير مواد آلوده كننده تماس مستقيم -15
 .دارند بايد حتي المقدور يك بار براي هر شيفت كاري شير داده شود 

گاه براي تعويض دقت كند در هر كارگاه ساختماني بايد فضاهاي سر پوشيده و كامالً بهداشتي ، مناسب با فضاي كار- 16
لباس كارگران ، همچنين براي محل استراحت و غذاخوري و اقامت براي كارگراني كه مجبور  به اقامت در محل كار گاه 

  .باشند در نظر گرفته شود 
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  و آبدار خانه فاتيخدمات تنظ مانكارانيپ HSEمسئول   فيشرح وظا
   :به شرح ذيل ميباشدپيمانكاران  HSEشرح وظايف نماينده پيمانكاران، HSEدستورالعمل به استناد 

  شرح وظايف عمومي
پيمانكارموظف است به صورت روزانه درمحل كار حضور داشته ودرانجام فعاليت هاي مربوطه نظارت  HSEمسئول - 1

  . وتامل داشته باشد 
ي در محل مناسب و در دسترس نگهدار گزارش مذكور مي بايست) .فرم پيوست ( در پايان هر روز گزارش كار نوشته شود

بديهي است  اين گزارش بايد  بصورت كامل ، خوانا و تاريخ دار بوده و در آن مـحل انجام كار ، نوع كار ، . ي گـردد 
گزارشات مذكور تا پـايان انجام پروژه مي بايستي نگهـداري و در انـتها . ( قيد گردد ... تعـداد كاركنان ، ساعت كـاري و 

 ).گردند    HSEحويل واحد ت

پيمانكار ، مورد بازبيني قرار گرفته و عوامل  HSEدر پايان هر ماه كليه گزارشات جمع آوري شده توسط مسئول - 2
ايجاد خطر و آلودگي ، دفعات تكرار و علت بروز آنها مورد بررسي قرار گيرد و در جهت رفع آنها اقدامات الزم پيش بيني 

 . شركت ارسال گردد   HSEبندي مطالب به صورت گزارش ماهيانه تـهيه و تنظيم و به واحد و اجرا گردد و جـمع 

نامبرده مـلزم به اطالع رساني سريـع و تـكميل گزارش در مورد  حوادث حـاد منجر به فــوت ، حـوادث جزئي - 3
 منجربـه

  وحوادث بهداشتي به واحـد آسيب ديـدگي، خسارت مـالي قابـل توجه، آلودگيهـاي زيست مـحـيطي وسيع  

HSE  مي باشد              

را تكميل و واحـد )  Near miss( پيمانكار موظف است گزارشات مربوط به حوادث به خير گذشته  HSEمسئول -4
HSE   شركت گاز استان تحويل نمايد . 

 . داشته باشد شرايط بحراني كار خود را شناسايي نموده و آمادگي مقابله با اين شرايط را - 5

با بازرسان اعزامي نهايت همكاري را داشـته  و نقطه نظرات ، پيشنهادات و  دستورات ارائه شده از  سوي واحد   -6
ايمني ، بـهـداشت و مـحيط زيست شركت را در طول اجراي پيمان مد نـظر قرار داده و مـوارد را بطور كامـل رعايت 

 . نمايـد 

ـصوص مــوضوعات ايـمـني ، بهداشت و محيط زيست و هر گونه دستور العمل هاي مرتبط نامبرده ملزم است در خ-7
  .و اهميت لزوم رعايت موارد ، آموزش هاي ادواري الزم را براي كليه پرسنل تحت امر پيمانكار مربوطه به اجرا در آورد 

  شرح وظايف ايمني و بهداشتي 
ار تا پايان كار از رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيمانكار موظف است از ساعت شروع ك HSEمسئول- 1

  . توسط كاركنان پيمانكار  اطمينان حاصل نمايد 
دقت نمايد كليه كار كنان در حين انجام كار و در سايت كاري از وسايل حفاظت فردي مانند دستكش ، كاله پارچه - 2

 .  داشته و استفاده نمايند  در اختيار...  اي سفيد ، ماسك ، كفش و البسه مناسب و 

تهيه و با حداقل ) ترجيحا فايبر گالس(دقت نمايد كه براي سايت كاري جعبه كمك هاي اوليه به مقدار مورد نياز - 3
اين وسايل مي بايستي بصورت بهداشتي و تـميـز نگهداشته شده و در دستـرس . وسايل كمك هاي اوليه تجهيز نمايد 

 .د كـار كـنان مربوطه باش
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عدد گاز استريل ، يك بسته پنبه بهداشتي ، يك قوطي  5سانتي ،  10عدد باند  5وسايل داخل جعبه حداقل شامل  
محلول بتادين  يك حلقه چسب لكوپالست ، بيست عدد چسب هندي پالست و يك عدد قيچي مخصوص پانسمان مي 

 . باشد

 .هاي آتش نشاني منصوبه در محل كار  را انجام دهد هماهنگي هاي الزم جهت سرويس و آماده بكار بودن كپسول - 4
 
  

پيمانكار در زمينه بهداشت تنظيفات در اماكن و ساختمان هاي اداري مي بايد موارد ذيل را مـورد بازرسـي     HSEنماينده 
  : مداوم قرار دهد 

  
  بهداشت فردي  -1
اداري را نموده و  بـه دسـتوراتي كـه از طـرف     كار گران رعايت كامل بهداشت و نظافت عمومي اماكن و ساختمان هاي  *

  .بازرس بهداشت داده مي شود عمل نمايند 
  . كار گران در كالس هايي كه توسط كارشناس بهداشت مشخص و تعيين مي گردد ، شركت نمايند  *
  . شاغلين داراي جايگاه مناسب و محفوظي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل باشند  *
  . ن در حين انجام كار و در محل كار از استعمال دخانيات خودداري نمايند كار گرا *
  
  نظافت ساختمان  -2
انجـام   و بـه شـرح ذيـل    روزانـه بصورت نظافت ساختمان ها و مراكز اداري و شستشوي كف زمين با يك ماده دترجنت  *

   :گيرد 
و در سطل ديگر آب  تميـز ريختـه   ) ر رختشويي مانند پود( دو سطل تهيه شود در يك سطل آب داغ و دترجنت )  الف 
  . شود 

  . ماپ يا تي را در سطل حاوي آب و پودر فرو برده و آب اضافه را گرفته تا كف به سرعت خشك شود ) ب
ماپ يا تي را پس از يكبار استفاده در سطل حاوي آب خالص تميز و مجددا در سطل حاوي آب و پـودر فـرو بـرده و     )ج 

  . مورد استفاده قرار گيرد  پس از آبگيري 
را با محلول آب و دتر جنت شسته و در برابر نور خورشيد يـا محـل روشـن نگهـداري     ) تي ( پس از پايان نظافت ماپ  )د

  . )نمائيد 
  

  : پيمانكار مي بايستي در خصوص بهداشت  آبدار خانه موارد ذيل را پي گيري و كنترل نمايد   HSEنماينده 
  
  كارت تندرستي -1

كليه متصديان ، مربيان و كار گران شاغل در آبدار خانه دوره ويژه بهداشـت عمـومي را گذرانيـده و گواهينامـه معتبـر       *
  . آنرادريافت نموده باشند 

كليه متصديان ، مربيان و كار گران شاغل در آبدار خانه كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگـام   *
 . بهداشت ارائه نمايند  مراجعه كارشناس
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كار كنان كارت معاينات پزشكي را منحصرا از طرف  بهداشت و درمان صنعت نفت يا مراكز بهداشتي و درماني وابسته * 
مدت اعتبار كارت  فوق بـر  اسـاس     . به وزارت  بهداشت و درمان آموزش پزشكي در هر شهر و يا مجتمع دريافت نمايند 

 . وده ، افراد فوق مي بايست پس از اتمام تاريخ مذكور ، جهت تمديد آن اقدام نمايند تاريخ درج شده در آن ب

 . از استخدام يا بكار گيري اشخاص فاقد  كارت معاينه پزشكي خود داري نمايد * 

  
  بهداشت فردي  - 2

ده و به دستوراتي كـه  متصديان ، كار گران و مربيان رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نمو* 
  . ازطرف كار شناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند 

  . شاغلين داراي جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل باشند *
 . كاركنان آبدار خانه بايد ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردي را كامال رعايت نمايند*

 . كنان آبدار خانه بايد حوله و صابون اختصاصي داشته باشند  هر يك از كار*

 . استعمال دخانيات در آبدار خانه حين كار ممنوع مي باشد *

 . كار گران موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند*

  
  كمك هاي اوليه -3
چسب زخـم ، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده  چسب ،( جعبه كمك هاي اوليه با حداقل لوازم مورد نياز* 

  . تهيه ودر محل مناسب نگهداري شود ) يـك ماده ضد عفوني كننده 
  
  اطفاء حريق -4
  . وجود كپسول اطفاء حريق و همچنين ارائه آموزش كافي به پرسنل جهت استفاده از آن در آبدار خانه الزامي است  *
  
  :ساختمان آبدار خانه -5
  :ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد  كف *

   .از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد ) الف 
   .داراي كف شوي به تعداد مورد نياز مجهز به شتر گلو بوده ، نصب توري ريز روي آن الزامي است ) ب 
   .داراي شيب مناسب به طرف كفشوي فاضالب رو باشد ) ج 
  : و پنجره ها بايد داراي شرايط زير  باشد وضع درها  *

درها و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابـل شستشو بوده و ) الف 
  .  هميشه تميز باشند

جوندگان و سـاير  پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد بطوريكه ازورود حشرات و) ب
   .حيوانات جلوگيري نمايد 

درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد بطوريكـه از ورود  حشـرات و   ) ج 
  .و ساير حيوانات جلوگيري نمايد  جوندگان
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  .سقف ها بدون شكاف و تميز باشند  *
  . نقص باشند شير هاي برداشت آب بايد سالم و بدون  *
. ديوار آبدار خانه بايد ازكف تا سقف با مصالح مقاوم،قابل نظافت و به رنگ روشن و بدون شكاف و ترك پوشانده شـود   *

  . پوشش بدنه ديوار بايد از كف تا سقف كاشي يا سراميك باشد 
  قفسه نگهداري ظروف  -6
  . سانتيمتر باشد  20كف آن از زمين حد اقل قفسه نگهداري ظروف بايد تميز و قابل نظافت بوده و فاصله  *

      
  روشنايي و تهويه -7
  . سيستم روشنايي كافي و بدون نقص باشد  * 

  . آبدار خانه بايستي داراي تهويه مناسب و كافي و عاري از بو باشد  *
       

  جمع آوري زباله و فاضالب  -8
گ ، مجهز به كيسه زباله وبه تعداد واندازه كافي موجود بـوده  سطل زباله درپوش دار، قابل شستشو ، قابل حمل، ضد زن*

  . و بعد از تخليه شسته شوند 
 )   HSE –G-OH-106 (0)- 84رجوع به راهنماي شماره . ( سيستم دفع فاضالب بايستي بهداشتي باشد *

  
  شستشو و نگهداري  وسايل سرو چاي  -9
  . تشو و گند زدايي گردند كليه ظروف و وسايل سرو چاي بايد بطور مرتب شس *
 . چاي ، قند ، شكر و ساير مواد خوراكي در ظروف در بسته نگهداري شوند  *

  
  نظافت سرويس هاي بهداشتي  -10
  .كار گران سنگ توالت ، دستگيره درب توالت و دسته سيفون را در هر نوبت كار تميز نمايند * 
 . يي و توالت از محلول پـودر لباسشويي و آب داغ استفاده نمايند كـار گران موظفند براي پـاك كردن روزانه دستشو *

براي شستشوي دستشويي وتوالت بايد از يك برس نايلوني مجزا استفاده شود ، كارگران نبايد ازماپ وتي براي نظافت  *
 . توالت استفاده كنند 

 . گند زدائي  نمودن توالت بطور مرتب و روزانه بايد انجام گيرد  *
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  چك ليست آبدار خانه و تنظيفات
  :تاريخ              :                    تعداد پرسنل فعال در پيمان                                           :                                نام شركت    
         :                  شماره پيمان                                                                        :                                         آدرس دقيق محل انجام كار     
  :نام و نام خانوادگي مسئول ايمني پيمانكار     

  مالحظات   نتيجه بازرسي  جنبه مورد بازرسي
آيا كار گران از وسايل و البسه مخصوص مثل دستكش لباس كار  
  استفاده مي نمايند ؟... كاله و ، 

    
آيا كليه متصديان و كار گران دوره بهداشت عمومي را گذرانـده   

  و داراي  مدرك معتبر مي باشند ؟
    

آيا كليه متصديان و كـار گـران شـاغل داراي كـارت تندرسـتي و      
  بهداشتي معتبر مي باشند ؟

    
س هستند آيا كليه كار گران داراي جايگاه مخصوص نگهداري لبا

  ؟
    

      آيا كار گران داراي حوله و صابون مخصوص خود هستند؟
آيا كار گران هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كـار اسـتحمام   

  مي كنند  ؟
    

      آيا جعبه كمك هاي اوليه تجهيز شده در محل نصب مي باشد؟
آيا كپسول آتش نشاني آماده بهره بـرداري در محـل موجـود مـي     

 باشد؟
    

آيا متصديان و كار گران در مورد نحوه كار با كپسول آتش نشاني 
  دوره الزم را گذرانده اند؟

    
      آيا زباله هر روز تخليه و سطل آن شسته مي شود؟

آيا كليه ظروف و وسايل سرو چاي بطور مرتب شستشـو و گنـد   
  زدايي مي شود ؟ 

    
در بسـته  آيا چاي و قند و شكر و ساير مواد خوراكي  در ظروف 

  نگهداري مي شود ؟
    

ــا ســنگ توالــت ، دســتگيره درب و دســته ســيفون و ســينگ   آي
ظرفشويي و شير هاي آب بصورت روزانه تميز و ضد عفوني مي 

  شوند ؟
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  مالحظات   نتيجه بازرسي  جنبه مورد بازرسي
      آيا توالت بطور مرتب و روزانه گند زدائي مي شود؟

اتاق ها ، راهرو ها ، راه پله ها و ( داري آيا كف زمين ساختمان ا
  بصورت روزانه شستشو و تي كشي مي شود ؟... )

    

و ) درب و پنجره و شيشـه روي ميـز تحريـر    ( آيا شبشه اتاق ها 
  به صورت مرتب گرد گيري و تميز مي شوند؟...  دربها و 

  

    

  
 ر مواردي نياز به توضيحات بود در قسمت مالحظات ذكر گردداگر غير از موارد ذكر شده در جدول مشاهداتي بعمل آمد و يا د . 
  چنانچه مسئول ايمني پيمانكار پيشنهادي در ارتباط با عدم انطباق مشاهده شده و بهبود عملكرد دارد در قسمت پشت فرم گزارش ذكر نمايد                       . 

 رت جداگانه و كامل تهيه و به واحد چنانچه در طول روز حادثه اي ايجاد گرديد شرح آن به صوHSE   شركت گاز تحويل گردد. 

  در صورت  مشاهده  عدم رعايت موارد مندرج در جدول فوق مراتب توسط مسئول ايمني  پيمانكار  به صورت فوري و به نحو مقتضي به اطالع 

                . )كليه مدارك   ثبت و نگهداري گردد . ( د به عمل آيد مدير عامل شركت پيمانكار رسانيده شده تا اقدامات مورد نياز جهت رفع موار    
                                                                                                                                                                    

  امضاء مسئول ايمني پيمانكار                                                                                             
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  رستوران و آشپزخانه مانكارانيپ HSEمسئول   فيشرح وظا
به استناد خط مشي شركت گاز استان گيالن و با عنايت به استقرار نظام مديريت يكپارچه در اين شركت ودستورالعمل 
ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيمانكاران ، بـا توجه به اينكه اجراي اين نظام مـديريتي جــز بــا تعهـد همـه افـراد       

ذا شرح وظايف زير جهت هماهنگي نماينـده ايمنـي پيمانكـاران بـا شـركت گـاز اسـتان        ذيربط امكانپذير نخواهد بود فل
  . گيالن الزم اال جرا مي باشد 

  شرح وظايف عمومي
پيمانكارموظف است به صورت روزانه درمحل كار حضور داشته ودرانجام فعاليت هاي مربوطه نظـارت   HSEمسئول -1

  . وتامل داشته باشد 
. گزارش مذكور مي بايستي در محل مناسب و در دسـترس نگهـدار ي گــردد    . ش كار نوشته شوددر پايان هر روز گزار

بديهي است  اين گزارش بايد  بصورت كامل ، خوانا و تـاريخ دار بـوده و در آن مــحل انجـام كـار ، نـوع كـار ، تعــداد         
روژه مـي بايسـتي نگهــداري و در انــتها     گزارشات مذكور تا پـايان انجـام پـ  . ( قيد گردد ... كاركنان ، ساعت كـاري و 

 )گردند    HSEتحويل واحد 

پيمانكار ، مورد بازبيني قـرار گرفتـه و عوامـل     HSEدر پايان هر ماه كليه گزارشات جمع آوري شده توسط مسئول -2
ات الزم پـيش  ايجاد خطر و آلودگي ، دفعات تكرار و علت بروز آنها مورد بررسي قرار گيرد و در جهـت رفـع آنهـا اقـدام    

شـركت ارسـال     HSEبيني و اجرا گردد و جـمع بندي مطالب به صورت گزارش ماهيانه تــهيه و تنظـيم و بـه واحـد     
 . گردد 

نامبرده مـلزم به اطالع رساني سريـع و تكميل گزارش در مـورد حوادث حـاد منجر به فــوت ، حـوادث جـزئي - 3
توجه ، آلودگيهـاي زيست مـحـيطي وسيع  و حوادث بهداشتي به  منجر بـه آسيب ديـدگي، خسارت مـالي قابـل

  . مي باشد HSE  واحـد

را تكميل و واحـد )  Near miss( پيمانكار موظف است گزارشات مربوط به حوادث به خير گذشته  HSEمسئول -4
HSE   شركت گاز استان تحويل نمايد . 

 . دگي مقابله با اين شرايط را داشته باشد شرايط بحراني كار خود را شناسايي نموده و آما-5

با بازرسان اعزامي نهايت همكاري را داشـته و نقطه نظرات ، پيشنهادات و دستورات ارائه شده از سوي واحد ايمني ، -6
 . بـهـداشت و مـحيط زيست شركت را در طول اجراي پيمان مد نـظر قرار داده و مـوارد را بطور كامـل رعايت نمايـد 

  
نامبرده ملزم است در خـصوص مــوضوعات ايـمـني ، بهداشت و محـيط زيسـت و هـر گونـه دسـتور العمـل هـاي        -7

مرتبط و اهميت لزوم رعايت موارد ، آموزش هاي ادواري الزم را براي كليه پرسنل تحت امر پيمانكار مربوطه به اجرا در 
  .آورد 

  شرح وظايف ايمني و بهداشتي 
موظف است از ساعت شروع كار تا پايان كار از رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيمانكار  HSEمسئول-1

  . توسط كاركنان پيمانكار  اطمينان حاصل نمايد 
دقت نمايد كليه كار كنان در حين انجام كار و در سايت كـاري از وسـايل حفاظـت فـردي ماننـد دسـتكش و كـاله        -2

 . اده نمايد مخصوص و لباس كار به رنگ روشن استف
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تهيه و بـا وسـايل   ) ترجيحا فايبر گالس(دقت نمايد كه براي سايت كاري جعبه كمك هاي اوليه به مقدار مورد نياز -3
اين وسايل مي بايستي بصورت بهداشتي و تـميـز نگهداشته شـده و در دستــرس كــار    . كمك هاي اوليه تجهيزگردد 

 .كـنان مربوطه باشد 

عدد گاز اسـتريل ، يـك بسـته پنبـه بهداشـتي ، يـك        5سانتي ،  10عدد باند  5قل شامل وسايل داخل جعبه حدا 
قوطي محلول بتادين  يك حلقه چسب لكوپالست ، بيست عدد چسب هندي پالست و يك عـدد قيچـي مخصـوص    

 . پانسمان مي باشد

محـل كـار  را انجـام    هماهنگي هاي الزم جهت سرويس و آماده بكار بودن كپسول هاي آتش نشاني منصـوبه در  -4
  . دهد

  :پيمانكار بايستي نكات ذيل را مورد بازرسي و توجه قرار دهد   HSEر خصوص بهداشت فردي كاركنان نماينده د
  :كارت تندرستي - 1
كليه متصديان و شاغلين و اشخاصي كه در مراكز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي  و نگهـداري و فـروش و وسـايط     *

وردني ، آشاميدني ، آرايشي ، بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند  دوره ويژه بهداشت عمومي نقليه حامل مواد خ
  . را گذرانيده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت نموده باشند 

الزم به ياد آوري است مديريت و يا تصدي  و يا اشتغال بكار در مراكز تهيه طبخ و توزيـع مـواد غـذايي و وسـايط     ( 
  ). وع اين راهنما بدون داشتن گواهينامه معتبر مندرج در بند باال ممنوع است نقليه موض

كليه متصديان ، مديران ، كاركنان و شاغلين مراكز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي كـه مشـمول بنـد مـذكور مـي      *
  .رائه نمايند باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل خود داشته و هنگام مراجعه كارشناس بهداشت ا

  :بهداشت البسه كار  -2
مديران و شاغلين مراكز و اماكن موضوع بند باال رعايت كامل بهداشت فردي و نطافت عمـومي محـل كـار خـود را     *

  . نموده  و به دستوراتي كه از طرف كارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند 
ي كنند ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشـن  نفراتي كه در مراكز و اماكن موضوع اين مقررات كار م*

 .باشند 

كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان و مشاغل مشابه و اشخاصي كه با مواد غذايي ارتباط مستقيم دارنـد ،  *
 .از روپوش ، كاله تميز و سفيد و دستكش استفاده نمايند 

  :رختكن و وسايل نظافت  -3
  .فت و استحمام هر فرد شاغل در اين  مراكز و اماكن اختصاصي باشد كليه وسائل نظا*
 .كاركنان پيمانكار جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور تعويض و حفظ لباس و ساير وسايل داشته باشد *

فروش متصديان مراكز و اماكن از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه  و طبخ ، حمل و نقل و توزيع و *
 . مواد غذايي جلوگيري نمايند 

  :استعمال دخانيات  -4
  . متصديان و كار گران در حين كار از استعمال دخانيات جدا خود داري كنند *
  ... ): دست ، گوش ، دهان ، پوست و ( بهداشت بدن  -5
هر روز قبل از شروع و بعـد   آشپزان و كار گران و ساير اشخاصي كه با پخت و فراور ده هاي غذايي سر و كار  دارند*

  . از خاتمه كار استحمام نمايند 
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كليه كار كنان كه با مواد غذايي سر و كار دارند ، از انداختن  آب دهان ، عطسه يـا سـرفه و يادسـت زدن بـه بينـي ،      *
 . گوش و ديگر قسمت هاي بدن خود داري كنند 

ها را قبل از آغاز كار و پس از رفتن به توالـت ، پـس از دسـت    كليه كار كنان كه با موادغذايي سر و كار دارند ، دست *
 . زدن به مواد غذايي خام ، ضايعات مواد غذايي و مواد شيميايي با صابون و آب تميز بشويند 

كليه كار كنان كه با مواد غذايي سر و كار دارند ، هنگام كار زيور آالتي از قبيـل انگشـتر و سـاعت را از دسـت خـارج       *
  .كنند 

كليه كار كنان گه با مواد غذايي سر و كار دارند اگر در پوست خود لك ، خراش و يا زخم عفوني داشته باشند ، محـل  *
)  HSEواحـد  ( آن را با يك پوشش مقاوم به آب بسته و مورد را قبل از شروع كار به كار فرما يا كار شـناس بهداشـت   

 . اطالع دهد 

كوتاه نمودن موي سر ( يي سر و كار دارند ، نظافت عمومي و فردي و آراستگي ظاهري كليه كار كناني كه با مواد غذا *
 .را  رعايت نمايند ) و صورت و ناخن 

 . كليه كار كنان مواد غذايي در صورت ابتال به سرماخوردگي و يا بيماري ديگر بطور موقت از كار بركنار شوند  *

ه بيماري انگلي تا پايان دوره درمان از تماس بـا مـواد غـذايي خـود داري     كليه كاركنان مواد غذايي در صورت ابتال ب *
 . نمايند 

  استفاده از كفش  -6
  .كليه كار كنان مواد غذايي از دمپايي و امثالهم در ضمن كار استفاده ننمايند  *
فاده مـداوم از  كليه كار كنان مواد غذايي اصول بهداشتي از جمله جدا بودن كفش كـار بـا كفـش دستشـويي و اسـت      *

 . صابون مايع رعايت نمايند 

كار كناني كه با مواد سمي و عفونت زا سر و كار دارند بايد قبل از ورود به سالن غذاخوري لباس كار خود را تعـويض   *
 . نمايند 

ه خود از نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در آشپزخان *
  .داري گردد 

  . درجه سانتيگراد باشد  30در فصل گرما حد اكثر در جه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  *
  تهويه -7
  . دستگاه سوخت و نوع مواد  سوختني از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد  *
 افي باالي دستگاه پخت وجود داشته باشد نصب هود يا هواكش با  ابعاد متناسب از جنس مناسب با قدرت مكش ك *

تهويه آشپزخانه به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل آن سالم ، تازه ، كـافي و عـاري از بـو و بخـار باشـد و       *
 . رطوبت آن نيز مورد تاييد كار شناس بهداشت باشد 

  :جمع آوري و دفع زباله  -8
امال بهداشتي جمع آوري ، نگهداري موقت ، حمل و نقـل و دفـع گـردد ،    زباله توليدي آشپزخانه و رستوران بطريقه ك*

  )آيين نامه اجرايي وزارت بهداشت و درمان  41ماده . ( ناظر بهداشت باشد / بطوريكه اقدامات آنها مورد تاييد كارشناس 
 .افي موجود باشد زباله دان در پوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل و قابل شستشو ، با حجم مناسب و به تعداد ك*

 . زباله دان مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد *

  .زباله دان به صورت روزانه شستشو گردد *
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  :مبارزه با حشرات و جوندگان  -9
  . ند مگس ، پشه و ساير حشرات ، سگ ، گربه و موش و ساير حيوانات در داخل اماكن ديده نشو *
  . افراد متفرقه به داخل آشپزخانه وارد نشوند  *

  :سالن غذا خوري  -10
  . از قندان ، نمكدان ، نوشابه بدون سر پوش  استفاده نگردد  *
  . صندلي ها و نيمكت ها بايد سالم و تميز و داراي زير پايه الستيكي باشند  *

  :بسته بندي مواد غذايي  -11
ز جمله كاغذ هاي بازيافتي و كاغذ هايي كه  تميز نباشند و روزنامـه و همچنـين كيسـه هـاي     از مواد غير استاندارد ا *

  . پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي استفاده نگردد 
جعبه هاي مقوايي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي و حمل مواد غذايي استفاده مي شوند از جـنس سـالم و    *

 . و بوده و از نوع بازيافتي نباشد استاندارد و كامال تميز و ن

  :حمل و نقل مواد غذايي  -12
ــواد               * ــان ، م ــور و آبزي ــواع گوشــت دام و طي ــد ان ــدني مانن ــذايي فاســد ش ــواد غ ــايي م ــل و جابج ــراي حمــل و نق ب

آنها منحصرا از وسائط نقليه مخصـوص  پروتئيني ، فرآورده هاي خام و پخته غذايي دام ، شير و محصوالت لبني و امثال 
 .و مجهز به سرد خانه سالم و مناسب استفاده شود 

كليه افرادي كه در وسائط نقليه با جابجايي مواد غذايي سر و كار دارند در خصوص اخذ كارت معاينه پزشكي همچـون  *
 .ساير كار كنان اقدام نمايند 

غذايي توسط وسيله نقليه مربوط را  از وزارت بهداشـت اخـذ نمـوده     صاحبان وسائط نقليه قبال مجوز حمل و نقل مواد*
 . باشند 

 . از حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط وسائط نقليه غير مجاز خود داري گردد  *

سبزيجات و صيفي جاتي كه در مراكز عرضه مواد غذايي بصورت خام در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرند ، در    *
  . رف هاي مخصوص و تميز ، با آب سالم و مايع ظرفشويي شستشو شده و پس از گند زدايي ، آبكشي و مصرف گردد ظ

پيمانكار بايستي نكـات ذيـل را مـورد بازرسـي و         HSEدر خصوص بهداشت ابزار و وسايل كار در آشپزخانه نماينده 
  : توجه خاص قرار دهد 

  ميز كار در آشپزخانه       *
سـانتيمتر از   20ان و ميز كار سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد ، ضمن اينكه كـف آنهـا  حـد اقـل     پيشخو-

 . سطح ديوار فاصله داشته باشد تا حشرات و جوندگان در اين قسمت ها النه گزيني نكنند 

فضـاي زيـر آن نيـز مـورد      ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي بكار مي رود فاقد هر گونه كشو يا قفسه بوده و -
  . استفاده قرار نگيرد 

  ظروف و ابزار آشپزخانه              *
 . ظروف شكستني تميز ، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشند  *

م ، صاف و بدون زنگ زدگـي  وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار مي روند  سال *
  .باشند 

150 



                       

    
     

ل و ظروف غذا پس ا ز هر بار مصرف شسته ، تميز  و بر  حسب ضرورت ضـد عفـوني گرديـده و در ويتـرين يـا      وساي *
 . گنجه مخصوص نگهداري شود 

ابزاري كه براي پوست كندن ، مخلوط كردن ، خرد كردن ، چرخ كردن مواد غذايي بكار برده مي شـود ، بـدون درز و   *
 . ين مواد در آنها باقي نمانده و فاسد نشود شكاف و به راحتي قابل شستشو باشد تا ا

پس از پايان كار تميز شده و در جـاي مناسـب  قـرار     .. كليه ابزار كار اعم از ديگ و آبكش و مالقه و سيخهاي كباب و *
 . گيرد 

                       : از ظروف و وسايل مشروحه زير استفاده نگردد :   توجه  
  . عم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشد ديگ و ظروف مسي ا) الف 
  گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي ) ب 
  قندان بدون در پوش مناسب ) ج 
  ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه مواد از قبيل نمك ، فلفل ، سماق ، شكر و امثال آنها ) د 
  . ش پزشكي غير مجاز شناخته و آگهي مي شود هر نوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموز) ه 
  ...نظافت ماشين خرد كن و پوست كن و *
دقت نموده و آنها را پس از پايان ... ) چرخ گوشت ، خرد كن ، پوست كن و همزن و ( در نظافت و بهداشت ماشين ها *

 .  كار تميز و ضد عفوني كرده و تنها در موقع استفاده ، قطعات آنها را وصل نمايند

  . جهت خرد كردن سبزيجات از سبزي خرد كن استفاده كرده و از چرخ گوشت در اين مورد استفاده ننمايند *
  ميز غذا خوري رستوران                 *
سطح كليه ميز ها اعم از ميز هاي موجود در سالن هاي غذا خوري صاف ، تميز ، سـالم ، بـدون درز باشـند و روكـش     -

  . شستشو و به رنگ روشن باشد آنها از جنس قابل 
  : پيمانكار مي بايد  به موارد ذيل توجه نمايند   HSEدر زمينه  بهداشت سرد خانه و يخچال نماينده 

  :نگهداري مواد غذايي  -1
كليه مواد فاسد شدني در يخچال و يا سرد خانه مناسب نگهداري شده و مدت آن به اندازه اي باشد كه ايجاد فساد يا *

 . كيفيت ننمايد  تغيير

الشه هاي گوشت بايد به چنگـك آويـزان   . از قرار دادن و تلمبار كردن مواد غذايي در كف سرد خانه خود داري شود *
شود و ساير مواد غذايي مثل بسته هاي گوشت ، مرغ و ماهي با در نظر گرفتن فضاي الزم بين آنها در قفسه هـا طبقـه   

قرار دادن مواد غذايي بصورت انباشـته و روي هـم بـدون داشـتن ظـرف يـا پوشـش        هاي سرد خانه قرار داده شود و از 
 . پالستيكي مناسب در داخل يخچال يا سرد خانه خود داري شود 

در سرد خانه يخچال ها و فريز ها مواد غذايي هم گروه در يك طبقه يا در طبقات كنار هم قرار داده شود و از مجـاور  *
 . ختلف مثل پنير ، گوشت ، كره ، سبزي ، مرغ و ماهي خود داري گردد هم قرار دادن مواد غذايي م

درجـه   25تـا منفـي    18مواد گوشتي بايد در سرد خانه هاي مجهز به دماسنج سالم و در دماي زير صفر بـين منفـي   *
 . سانتيگراد نگهداري شوند 

گوشـت از گشـتار گـاه بـراي كـاهش درجـه       قبل از قرار دادن انواع گوشت تازه در سرد خانه زير صفر و پس از حمل *
  .حرارت آنرا در سرد خانه باالي صفر بمدت چند ساعت قرار داد  تا از سفت شدن گوشت جلوگيري شود 
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سـاعت و   6تـا   1ساعت ، براي ماكيان  20تا  15مدت زمان نگهداري گوشت تازه پستانداران در سرد خانه باالي صفر *
 . ات قبل از انجماد كافي است ساعت جهت عملي 2تا  1براي ماهي 

بهتر است مواد غذايي گوشتي منجمد شده قبل از مصرف به اندازه مورد نياز از سرد خانه زير صـفر خـارج شـده و در    *
 . درجه سانتيگراد نگهداري و پس از ذوب شدن يخ آن به مصرف برسد  7تا  3سرد خانه باالي صفر در دماي 

  . وند تا كاالهاي قديمي تر اول مصرف شوند كاال ها به ترتيب ورود خارج ش*
  :بهداشت و نظافت سرد خانه  -2
 . يخچال  يا سرد خانه مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه  حرارت آنها بطور مرتب كنترل شود *

 . نظافت و شستشوي داخل يخچال و سرد خانه پس از هر بار تخليه كلي و جزئي هر چند روز يكبار انجام شود *

 . سرد خانه استفاده كنند ) چكمه و دمپايي ( كار گران براي ورود به سرد خانه از كفش مخصوص *

قرار دادن مواد غذايي پخته و خام و همچنين شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بـوده و يخچـال و   *
 . سرد خانه همواره تميز و عاري از هر گونه بوي نا مطبوع باشد 

 . د خانه به دفعات متعدد و بطور مستمر روزانه چك شود دماي سر*

 . در نزديكي سرد خانه تجهيزات گرم كننده و يا مواد  غذايي گرم قرار داده نشود *

براي تنظيم ورود و خروج كاال از سرد خانه ها برگه هايي كه شامل اطالعاتي از قبيل شرح كاال ، تاريخ توليد و تـاريخ  *
  .ه كاالهاي ورودي چسبانده شود انقضاء مي باشند ب

  :نحوه بسته بندي گوشت و ساير مواد غذايي  -3
پس از  مرحله آماده سازي گوشت را در پوشش هاي پالستيكي قرار داد و به طور كامال چسبيده به گوشت به صـورت   

  :براي بسته بندي بايد موارد ذيل را در نظر داشت . يك اليه نازك آن را بسته بندي نمود 
  . قابليت عبور هوا و رطوبت از آن ناچيز باشد  *
  . قابليت جذب چربي نداشته باشد  *
  . در مقابل تغيير درجه حرارت زياد منقبض و منبسط نشود  *
  )استفاده از كيسه هاي نايلوني مشكي در اين زمينه ممنوع است . ( داراي بو و مواد سمي نباشد  *
  . به آساني از گوشت جدا شود  *
براي نگهداري مواد غذايي در سرد خانه از پوشش پالستيكي كه بصورت چسبيده به سطح ماده غذايي بسـته بنـدي    *

  .شده استفاده گردد 
  :برق اضطراري  -4
سيستم برق سرد خانه و يخچال ايمن باشد و به منظور جلوگيري از فساد مواد غذايي وجود يـك دسـتگاه ژنراتـور در    *

  . مي باشد  مواقع قطع برق الزامي
  : پيمانكار موظف است در زمينه بهداشت انبار مواد غذايي نكات ذيل را بازرسي نمايد    HSEماينده  ن
  نظافت انبار مواد غذايي  -1
 .انبار مواد غذايي قابل تميز كردن بوده و بطور مرتب پس از هر بار تخليه و بار گيري نظافت و ضد عفوني شود *

  . حو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تاييد كار شناس بهداشت باشد انبار مواد غذايي بن*
  پالت گذاري در انبار  -2
انبار مواد غذايي بايستي نسبت به ورود موش  . قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود *

برنج ، حلب  هاي روغن و مواد غذايي از اين قبيل پالت هايي تهيه شـود  براي گوني هاي . و آفات انباري حفاظت گردد 
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سانتيمتر فاصله داشته باشد بصورتيكه زير آنها را براحتي بتوان نظافـت نمـود    30تا  20كه از زمين و ديوار هاي جانبي 
  . م ننمايد و جريان هوا و نيز روشنايي به زير پالت ها برسد و زمينه اختفاء و تكثير حشرات را فراه

  ساير موارد  -3
  . قفل بودن درب انبار الزامي است *
 . از تابش مستقيم نور خورشيد بر روي مواد غذايي جلوگيري شود *

سـانتيمتر بـا ورق آلومينيـوم     30تـا   20پايين درب بايد به ارتفاع . دربهاي انبار نبايد از كف زمين فاصله داشته باشد *
  . ات موذي جلوگيري شود مجهز شود تا از نفوذ حيوان

  : پيمانكار  موظف است به نكات ذيل عنايت خاص داشته باشد   HSEدر بخش بهداشت مواد غذايي نماينده 
  روغن مايع  -1
استفاده گردد وحتي المقدور ازروغن هيدروژنـه اسـتفاده   )گياهي بدون كلسترول(جهت طبخ مواد غذايي ازروغن مايع  *

 . نشود 

  . استفاده شود )    Frying Oil( واد غذايي از روغن مخصوص سرخ كردني جهت سرخ كردن م*
  كنسرو ها  -2

  . دقيقه جوشانده شود  15قبل از استفاده از انواع كنسرو ها ، قوطي محتوي ماده غذايي در حرارت مستقيم بمدت *
  جوش شيرين  -3
  . گردد از جوش شيرين در پروسه توليد مواد غذايي به هيچ وجه استفاده ن*
  كشك  -4

  .  دقيقه جوشانده شود  15كشك  بمدت ) حتما پاستوريزه ( قبل از استفاده از كشك *
  ...آبليمو و  -5
مواد غذايي مانند آبميوه و امثال آنها در ظروف بسته بندي يكبار مصرف مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آمـوزش   *

و مرغوب و حتي اال مكان تجزيه پذير و همواره سالم ، تميـز و  ) بازيافتي   غير( پزشكي و ساخته شده از مواد  اوليه نو 
  . بهداشتي تهيه و  عرضه گردد 

آن دسته از مواد غذايي مذكور در ماده فوق كه توسط واحد هاي توليدي مجاز و داراي پروانه هاي معتبـر بهداشـتي    *
  . ماده مذكور مستثني مي باشند  تهيه و بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه ميشوند از شمول

  جوجه كباب و گوشت  -6
سـاعت در سـرد    24ساعت در سرد خانه زيـر صـفر و    72تا  48بيش از ) همراه با  زعفران ( جوجه مخصوص كباب  *

  . خانه باالي صفر نگهداري نشوند 
ز مان هاي صالحيت دار و گوشت گاو و گوسفند بصورت شقه و گوشت گوسفند بصورت الشه كامل مهمور به مهر سا *

يا در بسته هاي بهداشتي كه داراي مجوز اداره دامپزشكي يا وزارت بهداشت هستند تهيه و توسط كاميون هـاي مجهـز   
  . ورود هر گونه گوشت بصورت چرخ كرده ممنوع است . به سرد خانه ، حمل گردد 

  ساير مواد غذايي  -7
و بنـا بـه مـورد داراي    ) بنا به تشخيص كـار شـناس بهداشـت    ( هري سالم هر نوع ماده غذايي در هر زمان از نظر ظا *

عالمت استاندارد ، تاريخ توليد و انقضاء شماره ثبت و پروانه ساخت و پروانه بهره برداري ، بترتيـب از وزارت بهداشـت ،   
  . درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنايع باشد 

 .  د مورد استفاده قرار نگيردباقيمانده غذاها به هيچ وجه براي روز بع *
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  چك ليست آشپزخانه
  ::تاريخ              :                    تعداد پرسنل فعال در پيمان               :                                نام شركت      

                             :                                 آدرس دقيق محل انجام كار     
                                       :شماره پيمان                                                                            : نام و نام خانوادگي مسئول ايمني پيمانكار    

  مالحظات  نتيجه بازرسي  جنبه مورد بازرسي

  صوص مثل دستكش ،آيا كار گران از وسايل و البسه مخ 
  استفاده مي كنند؟... لباس كار ، كاله و 

    
  آيا كليه متصديان و كار گران دوره بهداشت

  عمومي را گذرانيده و داراي مدرك معتبر مي باشند؟  
    

  آيا كليه متصديان و كار گران داراي كارت بهداشتي 
  معتبر مي باشند ؟ 

    
  حفظ لباسآيا كليه كار گران داراي جايگاه مخصوص 

  هستند؟ 
    

      آيا كارگران داراي حوله و صابون مخصوص هستند؟ 
  آيا كارگران هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار

  استحمام مي كنند؟  
    

  آيا جعبه كمك هاي اوليه تجهيز شده در محل موجود 
  است؟ 

    
      آيا كپسول آتش نشاني در محل موجود است ؟

  گران دوره كار با كپسول اطفاء حريق آيا متصديان و كار 
  را گذرانيده اند؟

    
  آيا كليه كار كناني كه با مواد غذايي سر و كار دارند داراي

  هيچ گونه زخم و جراحاتي در پوست خود نيستند ؟ 
    

  آيا زباله ها به صورت روزانه جمع آوري يا نگهداري موقت ،
  حمل و نقل و دفع مي گردند؟  

    
  ، جاي آبليمو و ساير وسايل روي ميز همگي سالم آيا نمكدان
  هستند ؟

    
      آيا شيشه هاي روي ميز همگي سالم هستند ؟

      آيا صندلي ها همگي سالم و تميز هستند؟ 
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  مالحظات  نتيجه بازرسي  جنبه مورد بازرسي

      آيا ميز كار آشپزخانه سالم مي باشد ؟
  دگي و لب پريدگيآيا تمامي ظروف تميز ، بدون ترك خور

  مي باشد ؟ 
    

  آيا تمامي ظروف پس از صرف غذا شسته ، تميز و حسب 
  ضرورت ضد عفوني گرديده و در ويترين يا گنجه مخصوص

  نگهداري مي گردد؟  

    

  آيا كليه ابزار كار پس از استفاده شستشو و آب كشي شده و
  در محل مخصوص خود قرار گرفته اند ؟  

    

  وعه مثل ديگها و ظروف مسي ، گوشت كوب آيا از ظروف ممن
  استفاده نمي گردد؟... و يا قاشق سربي و

    

  آيا وضعيت يخچال و سرد خانه در حالت مناسب مي باشد ؟
  )سالم و بدون نقص هستند( 

    

  آيا مواد غذايي در انبار بر روي پالت مخصوص خود قرار 
  دارند ؟

  
  

  

  ي اينكار استفادهآيا از روغن مايع مخصوص سرخ كردن برا
  مي گردد؟  

    

  آيا كليه مواد غذايي مورد استفاده شده سالم ،بهداشتي وداراي
  تاريخ مصرف مناسب مي باشند ؟

    

    آيا باقي مانده غذا براي روز بعد نگهداري نمي گردد ؟
  

  

 بود در قسمت مالحظات ذكر گردد اگر غير از موارد ذكر شده در جدول مشاهداتي بعمل آمد و يا در مواردي نياز به توضيحات . 
  چنانچه مسئول ايمني پيمانكار پيشنهادي در ارتباط با عدم انطباق مشاهده شده و بهبود عملكرد دارد در قسمت پشت فرم گزارش ذكر نمايد.                        

 به واحد  چنانچه در طول روز حادثه اي ايجاد گرديد شرح آن به صورت جداگانه و كامل تهيه وHSE   شركت گاز تحويل گردد. 

  در صورت  مشاهده  عدم رعايت موارد مندرج در جدول فوق مراتب توسط مسئول ايمني پيمانكار  به صورت فوري و به نحو مقتضي به اطالع 

                       . )               ك   ثبت و نگهداري گردد كليه مدار. ( مدير عامل شركت پيمانكار رسانيده شده تا اقدامات مورد نياز جهت رفع موارد به عمل آيد    
                       
 امضاء مسئول ايمني پيمانكار
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  مراجع و منابع
  

  تهيه كننده نام  مراجع و منابع رديف
  شركت ملي گاز ايران IGSاستاندارد   1
  امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست  پيمانكاران HSEمجموعه مقررات   2

  شركت ملي گاز ايران
  امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست  مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار  3

  لي گاز ايرانشركت م 
  آموزش نيروي انساني  ...ايمني گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار و  4
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